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Նոր Եռանդով

2020 տարին կը դիմաւորենք նոր
յոյսերով ու ակնկալութիւններով՝
նախ եւ առաջ ցանկալով մեր
միակ ու յաւերժական հայրենիքի
բարելաւումը, հզօրացումը եւ մեր
հազարամեայ ժողովուրդի յառաջդիմութիւնը: Ամանորի առթիւ ի
նորոյ կը խանդավառուինք ամէն
մի դրական լուրով, որ մեզի կը հասնի
հայրենիքէն:
Ի հարկէ թէ՛ հայրենի եւ թէ՛ սփիւռքի հայութիւնը կը դիմաւորէ բազմաթիւ նոր մարտահրաւէրներ
ամէն բնագաւառէ ներս՝ պաշտպանութիւն, տնտեսութիւն, մշակոյթ, ժաղովրդավարութեան եւ
պետականութեան կերտում, սփիւռքահայութեան ինքնութեան պահպանում եւ այլն:
Այս տրամադրութեամբ ալ աւետիս
մը տալու պէս կը յայտարարենք
գրեթէ հարիւրամեայ «Նոր Օր»ի
նոր երթը: «Նոր Օր»ը շարունակութիւնը պիտի ըլլայ անցնող տասնամեակներու բոլոր փորձութիւններուն դիմացած մեր թերթին:
Արդարեւ, նախորդ տարիներու
ՌԱԿ Արեւմտեան ԱՄՆ-ի մեր
տքնաջան ղեկավար անդամները,
խմբագիրներն ու աշխատակիցները իրենց կարելին ըրին այս թերթը
ոտքի պահելու ամէնէն փորձանաւոր տարիներուն: Փառք ու պատիւ
անոնց վաստակին:
Յունուարէն սկսեալ «Նոր Օր» պիտի
սկսի գրեթէ նոր կազմով եւ նախկին ու նոր աշխատակիցներով:
Սերնդափոխութեան հաւատարիմ
ՌԱԿ-ը մեր թերթին հրատարակութիւնը, համակարգչային նոր
հնարաւորութիւններով խմբագրումն ու էջադրումը կը վստահի
հայրենի երիտասարդ արհեստավարժներու՝ գլխաւորութեամբ Օրդ.
Անահիտ Կօշկարեանի, որպէս
Գործադիր Խմբագիր: «Նոր Օր»ը,
որ կը գտնուի ՌԱԿ-ի Արեւմտեան
ԱՄՆ-ի Շրջանային Վարչութեան
հովանաւորութեան ներքոյ եւ կը
հանդիսանայ անոր խօսնակը, պիտի
շարունակէ ընթանալ նախկին
ուղիով եւ յանձնառութեամբ՝ միշտ
յարգելով ազատ խօսքի սկզբունքները, ժողովրդավար հասարակութեան մը յարիր բոլոր կանոնները՝
հեռու մնալով ցեխարձակումներէ եւ
անպատշաճ որակումներէ:
«Նոր Օր» կը հաւատայ, որ մեր
կուսակցական ընկերներու եւ համակիրներու, ինչպէս նաեւ ընթերցողներու լայն շրջանակը պիտի շարունակէ նիւթապէս եւ բարոյապէս
նեցուկ կենալ իր հարազատ թերթին:
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Հայրապետական Սուրբ Պատարագ Երեւանի
Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Եկեղեցիին Մէջ

Ս. Ծնունդը Արցախի Մէջ

«Քրիստոս Իր Սուրբ Ծնունդով Ուղենշեց Միմեանց Ու Աստծոյ
Հետ Միաւորուած Մնալու Մեր Ճանապարհը».
Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս

Յ

ունուարի 6-ին մեր Տիրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդեան եւ Աստուածյայտնութեան տօնին առիթով Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն
Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Սուրբ Պատարագ մատուցեց
Երեւանի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր եկեղեցիին մէջ:

Ն

ախագահ Բակօ Սահակեանը
Յունուար 6-ին երկրի բարձրաստիճան ղեկավարութեան հետ
միասին Ստեփանակերտի Աստուածամօր Սուրբ Հովանի Մայր
տաճարին մէջ մասնակցած է Սուրբ
Ծննդեան տօնի առիթով մատուցուած
սուրբ պատարագին:
Նշենք, որ Արցախի Հանրապետութեան
նախագահ Բակօ Սահակեան 5
Յունուարին գլխաւորած էր աշխատանքային խորհրդակցութիւն՝ Հանրապետութեան օրէնսդիր եւ գործադիր
մարմիններու ներկայացուցիչներուն
մասնակցութեամբ։
Շար. Էջ 02

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ
Սուրբ Պատարագի արարողութեան ներկայ էին Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան իր տիկնոջ՝ Աննա Յակոբեանի հետ, ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյեանը, Սահմանադրական դատարանի
նախագահ Հրայր Թովմասեանը, պետական անձնաւորութիւններ, ինչպէս
նաեւ Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդի անդամներ, Հայ Եկեղեցուոյ բարերարներ,
Հայաստանի մէջ հաւատարմագրուած օտարերկրեայ դիւանագիտական
առաքելութիւններու ղեկավարներ, կրթական, գիտական եւ մշակութային
հաստատութիւններու ներկայացուցիչներ, Հայաստանի տարբեր մարզերէն
ժամանած ուխտաւորներ:
Շար. Էջ 09

ՄԻՆԱՍ ԳՈՃԱՅԵԱՆ
Շար. Էջ 10

Յայտարարութիւն
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ
ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանային վարչութեան պաշտօնաթերթ «Նոր Օր»ը
թեւակոխած է արդէն իր 98-րդ տարին: Այսօր հաստատակամ
քայլերով բոլորիս սիրելի շաբաթաթերթը կը շարունակէ իր
երթը դէպի պանծալի հարիւրամեակ:
Անցեալ տասնամեակը, նման նախորդողներուն, տարբեր չ’եղաւ
«Նոր Օր» ի համար՝ ստանձնելու տարբեր որակի եւ տեսակի
մարտահրաւէրներ:
Նոր տարուան եւ նոր տասնամեակի մը սկզբնաւորութեան Շրջանային
Վարչութիւնս առաւել եւս վճռակամ, վերանորոգուած ուխտով եւ ամուր
հաւատքով կը շարունակէ կանգուն պահել մեր արժէքաւոր ժառանգութիւն՝
«Նոր Օր»ը յանուն հայապահպանման վեհ առաքելութեան:
Հակառակ Սփիւռքի տարածքին հետզհետէ դժուարացող Հայ Դպրոցը
եւ Մամուլը պահելու եւ պահպանելու պայքարին, ներկայ ժամանակներու պայմաններուն հետ զուգընթաց քալելու նպատակով Վարչութիւնս
կատարեց որոշ փոփոխութիւններ, ամրապնդելու տպագիր տարբերակի
հրատարակութիւնը, միաժամանակ շարունակելով անոր ելեկտրոնային
ցրւումը:
Շար. Էջ 08

Հայկական
Բարեգործական
Ընդհանուր
Միութիւն
Ամանորի եւ Ս. Ծննդեան տօներու
առթիւ ՀԲԸՄ-ի Վերին Մարմինը
«Նոր Օր»ի բարգաւաճման նպատակով կը նուիրէ $10,000 ամ.
տոլար՝ բարձր գնահատելով
«Նոր Օր»ի դերն ու ծառայութիւնը
սփիւռքահայ կեանքէն ներս:
ՀԲԸՄ-ը խորապէս կը գնահատէ
նաեւ այն իրականութիւնը, որ
«Նոր Օր» հանգամանօրէն կ’անդրադառնայ ՀԲԸՄիութեան գործունէութիւններուն:
Այս առթիւ ՀԲԸՄ-ը կը շնորհաւորէ «Նոր Օր»ի աշխատակազմը,
բարեկամներն ու ընթերցողները՝
մաղթելով քաջառողջութիւն,
երջանկութիւն եւ յաջողութիւն
իրենց աշխատանքին մէջ:
Ի մասնաւորի յաջողութիւն եւ
բարի երթ կը ցանկայ «Նոր Օր»ին՝
իրականացուող բարեփոխութիւններուն առթիւ: ՀԲԸՄ-ը լիայոյս է որ շուրջ 100-ամեայ «Նոր
Օր»ը այսուհետեւ նոյնպէս կը
շարունակէ ընթանալ իր դաւանած
աւանդական ժողովրդավարական
ու հայրենասիրական ուղղութեամբ:
ՀԲԸՄ Կեդրոնական Վարչութիւն
Նիւ Եորք

10 Լեզուներու Ծանօթ Լենին՝
Եթէ Գիտնար Նաեւ Հայերէն…

The Top 10 Geopolitical Risks for the World in
2020

Գործնական
Հայրենասիրութիւն

Արդեօք ի՞նչ կրնար տարբեր եղած ըլլալ՝ ռուսհայկական եւ հայ-ռուսական փոխ-յարաբերութեանց պատմութեան մէջ։

2020 will prove a tipping point moment in international
politics. In recent decades, globalization has created
opportunities, reduced poverty, and supported peace
for billions of people.
Էջ 13

Բարեգործներ կան, որոնք կ’ակնկալեն որ անպայման շեփորուին իրենց արարքները, կան նաեւ
բարեգործներ, որոնք կը հետեւին Քրիստոսի Այրի
Կնոջ Լումայի խորհուրդին:
Էջ 15

Էջ 03

2
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Միասնականութեան Ուժը

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Ս. Ծնունդը Արցախի Մէջ
Սկիզբը Էջ 01

Մ

իասնականութիւնը մեծ ծառ
մըն է՝ ամուր արմատներով,
հաստ բունով, լայն ու ստուար
սաղարթով, որ ունի զօրութիւնը դիմակայելու եկողգացող
քամիներուն, հեղեղներուն,
ցնցումներուն, մինչեւ իսկ
բարբարոսութիւններուն։
Ինչպէս երկար եւ ամուր
արմատներ ունեցող հսկայ
ծառը ուժգին քամիներէն չի
վախնար, այդպէս ալ միասնական հաւաքականութիւնը
կամ ազգը չի վախնար
քաղաքական հեղեղումներէն,
ցնցումներէն, ճնշումներէն,
կամ փոփոխութիւններէն,
որոնք կը պատահին ամէն
ժամանակներու ընթացքին։
Դարերու ճանապարհ կտրած հայ
ազգն ու հայոց պատմութիւնը
միասնականութեան բազմաթիւ յիշատակում ներ ունի՝
մէկ բռունցք դարձած հայրենիքի սահման պաշտպանելէն
սկսեալ մինչեւ մէկ հոգատար
ձեռք դարձած՝ Հայաստանը
արհաւիրքներէն բուժող եւ
նորոգող։ Երբ հայրենիքի մասին
հոգալու ժամանակը եկած է,
օտար ափերուն վրայ խաղաղ
կեանքով ապրող հազարաւոր
տարաբախտ հայեր Հայաստանի ցուրտ ու մութ օրերը
նախընտրած իրենց տաք ու
ապահով բնակավայրերէն։
Բազմազաւակ ընտանիքի որդիներու նման հաւաքուած ու
ծառացած են Հայաստան Մօր
կողքին։ Միասնական ենք երբ
վտանգի մէջ ենք, միասնական
ենք երբ արհաւիրքի դիմաց
ենք, միասնական ենք երբ
միասնականութեան վտանգ
կը սպառնայ։ Բայց ինչո՞ւ
միասնական չենք երբ խաղաղ
ենք, ինչո՞ւ միասնական չենք
երբ բարեկեցիկ վիճակի մէջ կը
գտնուինք, ինչո՞ւ միասնական
չենք երբ վտանգի մէջ չենք։
Մեր
միասնականութեան
մշտադալար ծառը ամէն օր
կարիքը ունի ջուրի, արեւի
եւ խնամքի։ Ծառի ամէն մէկ
տերեւը հայ մըն է, որ գարնան
կանաչ կը դառնայ, ամռան՝
դալար։ Երբեմն մեր ծառին վրայ
միջատներ եւ թրթուրներ կը
յայտնուին, երբեմն՝ կրծողներ։
Երբեմն ցամքած են ծառը
դալար
պահող
ջուրերը,
երբեմն ալ խաւարած է ծառի
վրան շողացող արեւը։ Բայց
մեր ծառին բունը ամուր է,
արմատները՝ հզօր, սաղարթը՝
լայն։ Ամենակարեւորը այն
է, որ ինչպէս միշտ, հեղեղող
անձրեւին կամ ուժեղ փոթորիկին ծառը կը դիմանայ, իսկ
վնասակար միջատներն ու
կրծողները՝ ոչ։
Հայու միասնական, ուժեղ, հզօր
ծառը մշտադալար է եւ երկարակեաց։
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ

Քննարկուած են երկրի ներքին եւ
արտաքին քաղաքականութեան վերաբերող շարք մը հարցեր:
Երկրի ղեկավարը կարեւոր նկատած
է տօնական օրերուն հանրապետութեան բնականոն կեանքի ապահովումը՝ հաստատելով, որ սահմաններուն վրայ իրավիճակը ամբողջական վերահսկողութեան տակ է, եւ
պաշտպանութեան բանակը լիովին կը
կատարէ իր առաքելութիւնը։
Անդրադառնալով Մերձաւոր Արեւելքի մէջ տեղի ունեցող իրադար-

ձութիւններուն՝ Բակօ Սահակեան
ընդգծած է, որ պաշտօնական Ստեփանակերտը շահագրգռուած է
տարածաշրջանին մէջ խաղաղութեան
ու կայունութեան պահպանմամբ եւ
բոլոր վիճելի հարցերը խաղաղ ուղիով
հանգուցալուծելու։
Նախագահը համապատասխան յանձնարարականներ տուած է շահագրգիռ մարմիններու ղեկավարներուն՝
քննարկուած հարցերու պատշաճ
լուծման ուղղութեամբ:
Վերոյիշեալ խորհրդակցութեան
մասնակցած են Ազգային ժողովի
նախագահ Աշոտ Ղուլեան, պետական
նախարար Գրիգորի Մարտիրոսեան
եւ պաշտօնատար այլ անձինք:

Տօնական Օրերուն Արցախի մէջ Լոյս Աշխարհ Եկած է
46 Փոքրիկ
2020ի Յունուար 1-7 Արցախի Հանրապետութեան մէջ արձանագրուած
է 46 ծնունդ՝ 27 տղայ եւ 19 աղջիկ:
Այս մասին, ըստ Artsakhpress.am-ի,
ըսած է ԱՀ առողջապահութեան
նախարարութեան «Մօր եւ մանկան
առողջութեան պահպանման կեդրոն»
ՓԲԸ գործադիր տնօրէն Վարդգէս
Օսիփովը՝ նշելով, որ 2019-ի նոյն
ժամանակահատուածին Արցախի մէջ
գրանցուած էր 39 երեխայ:
Անոր խօսքով՝ 2020 Յունուար 1-7
Ստեփանակերտի ծննդատան մէջ

արձանագրուած է 39 ծնունդ, որուն
21-ը՝ տղայ, իսկ 18-ը՝ աղջիկ:
ԱՀ առողջապահութեան նախարարութեան վիճակագրական-վերլուծական բաժինի վարիչ Ագապի Հայրունին, իր հերթին, տեղեկացուցած
է, որ նոյն ժամանակահատուածին
Մարտակերտի բժշկական հաստատութեան մէջ արձանագրուած է
4 ծնունդ (տղայ), Հադրութի, Քարվաճառի եւ Քաշաթաղի բժշկական
միաւորումներուն մէջ ալ մէկական
աղջիկ:

Հայաստան Կողմնակից Է Մերձաւոր Արեւելքի Մէջ
Իրադրութեան Խաղաղ Միջոցներով Լիցքաթափման
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Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութիւնը յայտարարութեամբ մը
իր խոր մտահոգութիւնը յայտնեց
վերջին շրջանին Պաղտատի մէջ տեղի
ունեցած իրադարձութիւններուն գծով
եւ նշեց, որ Հայաստան հանդէս կու
գայ բացառապէս խաղաղ միջոցներով
իրադրութեան լիցքաթափման դիրքերէն։
Նախարարութիւնը դիտել տուաւ,
որ այդ իրադարձութիւնները, որոնք
մարդկային զոհեր պատճառեցին,
կրնան սպառնալ տարածաշրջանային
խաղաղութեան եւ ապակայունացնել
իրավիճակը Մերձաւոր Արեւելքի մէջ
ու անկէ դուրս, ուստի Հայաստանի
դիրքորոշումն է խաղաղ միջոցներով
լուծել հարցերը։ «Հայաստանը պիտի
շարունակէ սերտօրէն համագործակցիլ իր բոլոր գործընկերներուն հետ՝
ի շահ տարածաշրջանային կայունութեան եւ անվտանգութեան»,- նշուեցաւ յայտարարութեան մէջ:
5 Յունուարին, իրանեան կողմին
նախաձեռնութեամբ, Հայաստանի
եւ Իրանի արտաքին գործոց
նախարարներ Զոհրապ Մնացականեան եւ Ժաուատ Զարիֆ ունեցան հեռաձայնային զրոյց մը։ Այս
մասին յայտնեցին Հայաստանի
արտաքին գործոց նախարարու-

թեան լրատուութեան եւ հանրային
դիւանագիտութեան վարչութենէն։
Նախարարները քննարկեցին վերջին օրերուն Պաղտատի մէջ տեղի
ունեցած իրադարձութիւններն ու
անոնց լոյսին տակ Մերձաւոր Արեւելքի մէջ ստեղծուած իրավիճակը: Մնացականեան Հայաստանի կառավարութեան անունով ցաւակցութիւն
յայտնեց Իրանի կառավարութեան եւ
ժողովուրդին՝ Իրանի բարձրաստիճան պաշտօնեային մահուան առիթով: Ան կարեւոր նկատեց հետագայ
լարուածութեան կանխումը եւ
խաղաղ միջոցներով իրադրութեան
լիցքաթափումը:
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարը ընդգծեց Հայաստանի պատրաստակամութիւնը՝ շարունակելու
սերտ համագործութիւնը իր բոլոր
գործընկերներուն հետ, տարածաշրջանային կայունութեան եւ անվտանգութեան ուղղութեամբ:
Մինչ այդ, Հայաստանի արտաքին
գործոց նախարար Զոհրապ Մնացականեան 3 Յունուարին խորհրդակցութեան հրաւիրեց Մերձաւոր
Արեւելքի մէջ հաւատարմագրուած
Հայաստանի դեսպանները՝ շրջանին
մէջ ծաւալող իրադարձութիւններու
լոյսին տակ։
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Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

ՀÇնգշաբÃÇ, 9 Յունուար 2020

Ազատ Բեմ

գործուղուած է երկիր մը»։

10 Լեզուներու Ծանօթ Լենին՝
Եթէ Գիտնար Նաեւ Հայերէն…
ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

«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 բազմակարծու-թեան ջատագով մեր դաւանանքին վրայ, մեր թերթին
ազատ բեմ բաժնով տեղ կու
տանք յարգելի Մեթրին սոյն
ծաւալուն տեսակէտին:
ՆՈՐ ՕՐ
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րդեօք ի՞նչ կրնար տարբեր եղած ըլլալ՝ ռուս-հայկական եւ հայ-ռուսական
փոխ-յարաբերութեանց պատմութեան մէջ։
Այս հարցումը ծառացաւ, երբ աւարտեցինք ընթերցումը երեք սովետ
բանասէրներու աշխատասիրած ակադեմական մենագրութիւնը, որուն խորագիրն է՝ “LENIN – GREAT and HUMAN” (Moscow, 1970, Progress Publishers)
(«ԼԵՆԻՆ – ՄԵԾ ու ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ)»։
Մենագրութեան սերտած նիւթը Վլատիմիր Իլյիչ Ուլիանովի (Լենին) պաշտօնական բնակարան-աշխատասենեակ-գրադարանն է Քրեմլինի Պալատին մէջ, գրադարանի գլխաւոր գրադարանապահը ըլլալով, հայազգի Շ.Ն.
Մանուչարեանցը։ այս երեք բաժինները, 1954 թ. Դեկտեմբերին վերածուած են
Լենինի Թանգարանի։ Գիրքը կը բաղկանայ 164 էջերէ՝ հարուստ նկարներով եւ
8 գլուխներէ։ Հեղինակ բանասէրներն են՝ Լ. Գունեցփայա, Գ. Մաշթագովա եւ
Զ. Սուպպօթինի։ Շ.Ն. Մանուչարեանցի վկայութեամբ, Լենինի գրադարանը ոչ
միայն շատ ընդարձակ է, այլեւ՝ բոլոր գիրքերը կը գործածուին Լենինի կողմէ,
10 լեզուներով՝ ռուսերէն, անգլերէն, գերմաներէն, ֆրանսերէն, իտալերէն,
լատիներէն, հին յունարէն, շուէտերէն, չեխերէն եւ լեհերէն, որոնց ծանօթ է
Լենին, եւ որոնք կը շօշափեն բազմազան նիւթեր՝ փիլիսոփայական, գրական,
գիտական, քաղաքատնտեսա-գիտական, արուեստագիտական, երաժշտական,
գեղանկարչական, ռազմագիտական, աշխարհագրագիտական, Քարլ Մարքսի
եւ Ֆրիդրիխ Էնգէլսի բոլոր հեղինակած գիրքերը՝ գերմաներէն բնագրերով, եւ
ոմանց ռուսերէն թարգմանութիւններով (եւ այս վերջիններու սխալները Լենին
կարմիր մելանով սրբագրած է գիրքերու լուսանցքին վրայ)։
Գիրքի բովանդակութենէն երբ ծանօթացայ, որ Լենինի անմիջական շրջապատին մէջ գտնուած են պատկառելի հոյլ մը համալսարաններ աւարտած
յեղափոխական վերին աստիճանի հայազգի գործիչներ (ինչպէս՝ Ստեփան
Շահումեան, Ալեքսանդր Միասնիկեան, Սարգիս Կասեան, Լեւոն Գարախանեան,
Վահան Տէրեան, Պերճ Պռոշեան, Մանուչարեանց եւ ուրիշներ), որոնցմէ
Վահան Տէրեանը Լենին կողմէ նշանակուած էր Թուրքահայաստանի մասին
անկախութեան դեկրետի շուրջ Տեղեկագրի եւ Դեկրետի նախագիծի խմբագիր,
իսկ Լեւոն Գարախանեան նշանակուած էր Լենինի կողմէ՝ արտգործնախարար
Չիչերինի աւագ խորհրդական, եկայ այն եզրակացութեան թէ՝ Լենինի հայերէն
լեզուին ծանօթ չըլլալը, ոչ մէկ ձեւով դեր խաղցած է՝ տկարացնելու Լենինի
դերը ռուս-հայկական փոխ-յարաբերութեանց մէջ։ Նախապէս ալ ծանօթ էի
Լեւոն Գարախանեանի դերին, թուրք-ռուսական Մոսկուայի 16 Մարտ 1921
թուի բանակցութիւններուն մէջ, մեր ոխերիմ թշնամիին՝ Սիոնափանթուրք
Երիտթուրք, Կովկասեան Ճակատի հրամանատար Քեազըմ Քարապեքիր
Փաշայի ստորագրած գիրքին՝ “ISTIKLAL HARBIMIZ” վերնագրով։ Այս 1200 էջերէ
բաղկացած մեծածաւալ հատորին 989-րդ էջին վրայ, Քարապեքիր կը խօսի 16
Մարտ 1921-ին կնքուած Մոսկուայի համաձայնագրի մանրամասնութիւններուն
մասին, եւ ինք կը վկայէ թէ՝ Գարախանեան Չիչերինի աջ բազուկն էր.
Ռուսաստանի արտգործնախարարը ինք էր…։ Չիչերին Գարախանի ափին
մէջն էր, եւ այդ բանակցութիւններուն, ռուսական կողմը՝ շեշտուած կերպով
(şedid surette) հայերը կը պաշտպանէր եւ Ալեքսանդրապոլի դաշնագրի
ջնջումը կը պահանջէր։ Եւ կ՚աւելցնէ. «Մենք պնդեցինք Կիւմրիի դաշնագրի
վաւերականութեան վրայ, այն հիմամբ, որ այս բանակցութիւններուն ժամանակ՝
Երեւանի մէջ իշխանութիւնը կը գտնուէր Դաշնակներու ձեռքին, որոնք Կիւմրիի
դաշնագիրը ստորագրած են։ Այսպիսով՝ մենք ռուսերուն պարտադրեցինք
Կիւմրիի դաշնագիրը։ Իսկ Գարախանը, որ հայ ղեկավարներու րէիս-ն էր,
բոլորովին ինկաւ, եւ յետոյ տեղեկացանք, որ Գարախանը իբրեւ դեսպան
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Եթէ Ցարական Ռուսաստանի Օսմանեան պետութեան պարտադրած ՍանՍթեֆանոյի դաշնագրի հայանպաստ 16-րդ յօդուածը՝ «տաք ջուրեր» իջնելու
ծաւալապաշտութեամբ կ՚ուզեն բացատրել Արեւմուտքի կամ Արեւելքի բուրժուա
պատմագէտներն ու փոլիթիքոսները, Արեւմտահայաստանի անկախութեան
մասին Լենինեան Դեկրետի պարագային, անոնք չեն կրնար նոյնպիսի մեկնաբանութիւն կատարել, քանի որ Լենին դէմ էր իմփերիալիզմի ծաւալողական
պատերազմին։ Ան երկիրը դուրս հանեց Ա. Աշխարհամարտէն, եւ՝ ազգերու
ազատ ինքնորոշման իրաւունքին հիմամբ՝ հրատարակեց Արեւմտահայաստանի
անկախութեան հրամանագիրը, որ պատմութեան մէջ յիշուած է իբր «Դեկրետ
Թուրքահայաստանի Մասին»։
Եթէ 20-րդ դարի սկիզբին Վլ. Ի. Լենին խաղաղասէր էր եւ դէմ Ա. Աշխարհամարտին, 21-րդ դարի սկիզբն ալ, մենք կը տեսնենք այսօր միւս Վլատիմիրը՝
Փութինը, որ խաղաղասէր է եւ դէմ՝ Գ. Աշխարհամարտին…։ Եւ այս
խաղաղասիրական նպատակին շուրջ, ան նաեւ համոզած ըլլալ կը թուի Տոնալտ
Թրամփը։
Վլատիմիր Լենինի ղեկավարած յեղափոխական Ռուսաստանը, ոչ միայն
Արեւմտահայաստանի ազատագրումը պահանջեց Փոքր Ասիոյ մէջ, Փանթուրքիզմի լուծէն, այլ մանաւանդ՝ Փանթուրքիզմը արմատախլեց Կեդրոնական Ասիայէն։
Որովհետեւ Փանթուրքիզմի սիոնական ծրագրի առաջին քայլը, երկու Հայաստաններու գրաւումով կամ վերացումով, Թուրքիոյ առջեւ հարթել ճամբան՝
հողային անմիջական կապ հաստատելու Ատրպէյճանի հետ, եւ հուսկ
Կասպից Ծովէն Կեդրոնական Ասիա անցնիլ ու շարունակել մինչեւ Չինաստանի
սահմանը։ Այս դէպի Արեւելք ծաւալողական երթուղին ուրեմն, իբր թիրախ՝
նկատի ունի նաեւ Իրանը եւ Ռուսական Դաշնութիւնը։
Ուրեմն, յեղափոխական Ռուսաստանը, 7 Նոյեմբեր 1917-էն մինչեւ 1923
թուի սկիզբը, ոչ միայն ռազմական կռիւ մղեց՝ Վրանկէլիներու, Տենիկիներու
ներքին սպիտակ-պահակային ու Արեւմուտքի իմփերիալիստ արտաքին
միջամտողականներու (interventionists) զօրքերուն դէմ, այլ՝ Կեդրոնական
Ասիոյ մէջ Էնվեր Փաշայի գլխաւորած փանթուրքական Պասմաչիական
ուժերուն դէմ։ (Էնվեր Փաշան զգետնողը հայ կարմիր բանակային հրամանատար
մըն էր՝ Մելքումեան անունով)։ Այդ միջամտողականներն էին՝ Արեւմուտքէն
բրիտանացի եւ ֆրանսացի իմփերիալիստները, իսկ Արեւելքէն՝ ամերիկեան եւ
ճափոնական իմփերիալիստները, որոնք խուժած էին Սիպերիա եւ հոն հռչակած
«Սիպերիոյ Հակա-յեղափոխական Կառավարութիւն»ը…։ Յեղափոխութիւնը
ուրեմն պարտաւոր էր յաղթանակելու ոչ միայն Ցարիզմին, այլեւ՝ Արեւմուտքի
եւ Արեւելքի բոլոր իմփերիալիստներուն, «միջամտողականներուն» եւ Էնվեր
Փաշայի ղեկավարած Պասմաչիական փանթուրքական զօրքերուն…։
Այսպիսով՝ յեղափոխական յաղթական Ռուսաստանը, նաեւ Կեդրոնական
Ասիոյ մէջ, կրցաւ Փանթուրքիզմի մահավճիռը գործադրել, որդեգրելով նաեւ՝
վարչական եւ մշակութային երկու ստրատեգիական նշանակութիւն ունեցող
միջոցառումներով.
Վարչականը՝ Կեդրոնական Ասիոյ թրքացեղ ու թրքալեզու ժողովուրդներուն տուաւ իրարմէ անջատ եւ անկախ պետութիւններ, անջատ սահմանագիծերով…
Մշակութայինը՝ Ի.Վ. Ստալինի նախաձեռնութեամբ, Կեդրոնական Ասիոյ
այս ժողովուրդներու գործածած «օսմանեան» այբուբենին փոխարէն (որ
արդէն թրքական չէ), անոնց տուաւ Կիւրեղեան (Cyrillic) այբուբեն, ճամբան
փակելով Փանթուրքիզմի քարոզչութեան առջեւ…։ (Ռուսերէնի այբուբենը
Կիւրեղեան է)։
Հետեւաբար, երբ Վլ. Լենին՝ Արեւմտահայաստանը Փանթուրքիզմի լուծէն
ազատագրել կ՚ուզէ, եւ՝ Արեւելահայաստանին ալ Ռուսական Դաշնութենէն
դուրս ելլելու իրաւունքը կը ճանչնայ, պայմանաւ որ ան բարեկամ մնայ
Ռուսաստանին, ասիկա չի նշանակեր ծաւալողական նպատակ, այլ՝ որ Լենին՝
Փանթուրքիզմի Ռուսաստանի համար ալ ներկայացուցած գոյութենական
վտանգին դէմ, կ՚ուզէր ամուր պահել երկու Հայաստաններու պատնէշը,
արգիլելով Թուրքիոյ հնարաւորութիւնը՝ հողային անմիջական կապ հաստատելու Ատրպէյճանի հետ։ Ուրեմն նաեւ՝ Ռուսաստանի գոյութենական
շահը կը պահանջէ, որ երկու Հայաստանները վայելեն ռազմական
ստրատեգիական պաշտպանութիւնը ռուսական բանակին, թուրքթաթարական սպառնալիքին դէմ…։ Ուրեմն, Թուրքիոյ եւ Ատրպէյճանի
թշնամական աքցանին մէջ գտնուող երկու Հայաստաններուն գոյութենական,
ստրատեգիական միակ ապահով արեւելումը՝ ՌՈՒՍԱԿԱՆՆ է… ինչ որ
բացայայտած էր Յովհաննէս Քաջազնունին դար մը առաջ, եւ ինչ որ ճիշդ
է նաեւ այսօր, վաղը եւ այնքան ժամանակ որ Թուրքիա եւ Ատրպէյճան չեն
հրաժարած Փանթուրքիզմէն։
•••
Կրտսեր քոյրս՝ Արմենուհին, ամուսնացաւ ամերիկացի երկրաչափ Չարլզ
Քոքրէյնի հետ։ Մինչեւ 1975 թուի ներքին պատերազմը, ընտանեօք մնացին
Լիբանան։ Անոր երկու զաւակները՝ Ճիմին եւ Ճիւտին հասակ առին հայկական
եւ լիբանանեան մշակոյթի մթնոլորտին մէջ, եւ անգլերէնի կողքին կը խօսէին
նաեւ հայերէն ու արաբերէն լեզուներով։ Երբ պատերազմին պատճառով
ԱՄՆ գաղթեցին, Ճիմին՝ մեզի առաքած նամակներուն վրայ՝ իր հասցէին մէջ
կը գործածէր James Cochrenian անունը, իսկ Ճիւտին՝ զիս ուրախացնելու
համար, ինծի առաքեց անգլերէն լեզուով տրցակ մը գիրքեր, որոնց մէջ
կային հանրածանօթ հակասիոնական հրեայ, ձախ, մարտնչող լեզուագէտ
Նոամ Չոմսքիի գլխաւոր հատորներուն մեծ մասը (14 գիրք) եւ սովետական
հրատարակութիւններ (4 գիրք), որոնց մէկն էր՝ Վլ. Լենինի նուիրուած այս
հատորը՝ “LENIN – GREAT and HUMAN”։ Յայտնօրէն, Ճիւտին հաղորդուած էր
իր «տայտայ»ին գաղափարականով, ինչ որ իր քեռիին բերկրանք պատճառեց։
Նախապէս անդրադարձած ենք Չոմսքիի մի քանի հատորներուն։ Այժմ, ընտրովի
անդրադարձ մը՝ Լենինի նուիրուած այս հատորի կարգ մը էջերուն։
Շար. Էջ 04
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Ազատ Բեմ

10 Լեզուներու Ծանօթ Լենին՝
Եթէ Գիտնար Նաեւ Հայերէն…
Սկիզբը Էջ 03

Լարուած Կշռոյթով Կ՚աշխատէր Օրական 12 Ժամ

Իր յեղափոխական պատմական առաքելութեան հանդէպ գիտակից եւ
հաւատարիմ, յանձնառու Վլ. Ի. Լենին, որ 1921-1923 տարիներուն կը տառապէր
ախտէ մը։ Հակառակ բժիշկներու թելադրութեանց ու հրահանգներուն,
եւ կուսակցութեան Քաղպիւրոյի յաջորդական որոշումներուն, իր կեանքը
անմնացորդ զոհաբերած է Յեղափոխութեան յաղթանակին համար, օրական
աշխատելով՝ խիստ լարուած կշռոյթով… մինչեւ 12 ժամ։ Մինչ բժշկական
ու կուսակցական հաշիւները իրեն կ՚արտօնէին շատ աւելի նուազ ժամեր,
պահանջելով երբեմն, ցերեկի ընթացքին՝ առնուազն դադար։ Իսկ Լենին
կ՚աշխատէր կ.ա. ժամը 11.00-էն մինչեւ կ.ե. 11.00։
Շ.Ն. Մանուչարեանց, որ կը պահէր Լենինի առօրեայ ժամադրութեանց
Յուշատետրը, այս հատորի 39-42 էջերուն մէջ, մանրամասն նշած է 11
Փետրուար 1921-ի օրուան ժամադրութիւնները՝ կ.ա. ժամը 11.00—էն մինչեւ
գիշերուան ժամը 11.00-ը… միաժամանակ տալով մանրամասնութիւնները այդ
ժամադրութեանց բովանդակած աշխատանքներուն մասին։ Այսպէս.
- Ժամը՝ կ.ա. 11.00-էն կ.ե. 1.30, Տնտեսական Յանձնաժողովի նիստին
ատենապետութիւնը։ Այս նիստին քննարկուած են երեք հարցեր. 1) բաշխումներ,
2) ելեւմտական հարցեր եւ 3) արտաքին առեւտուրի հարցեր։ Նիստի ընթացքին,
ընդմիջած է եւ քարտուղարութեան գրած է նօթ մը՝ թէ երբ ժամը 12.00-ին Կիլպօ
եւ Ռոսմէր հեռաձայնեն ժամադրութեան համար, անոնց յայտնել, որ զբաղած
եմ, եւ թող հաճին կրկին հեռաձայնել ժամը 1.00-ին կամ 2.00-ին։
- Ժամը՝ կ.ե. 1.30-էն կ.ե. 2.00, այցելութիւնը Քրասինի, որուն հետ քննարկուած
են Բրիտանիոյ հետ նաֆթային բանակցութեան եւ այլ հարցեր։
- Ժամը՝ կ.ե. 2.00-էն կ.ե. 2.15, ընդունելութիւն՝ Ժողովրդային Կոմիսարներու
Նեղ Խորհուրդին փոխ-ատենապետ Կոյխպարկի։
- Ժամը՝ կ.ե. 3.00-էն կ.ե. 4.00, այցելութիւնը Կիլպոյի եւ Ռոսմէրի, որոնց հետ
քննարկած է արտ-գործնախարար Չիչերինի եւ Լեւոն Գարախանի իրեն ղրկած
նամակը, որուն մէջ անոնք յայտնած են իրենց կարծիքը երեք հարցերու մասին.
1) Կիլպօ, 2) Հայաստան եւ Վրաստան եւ 3) Պարսկաստան։
- Ժամը՝ կ.ե. 6.00-էն 11.00, Աշխատանքի եւ Պաշտպանութեան Խորհուրդի
նիստի ատենապետութիւնը…։ Եւ Մանուչարեանց՝ 40-42 տպագիր էջերու մէջ,
մանրամասնօրէն կը յիշէ այն սիզիֆեան աշխատանքը, զոր Լենին կատարած է
այդ հինգ ժամերու ատենապետութեան միջոցին, պետութեան երկու կենսական
խորհուրդներու աշխատանքային բազմազան մարզերուն մէջ…տ։
Մանուչարեանց կը վկայէ, թէ՝ այս երկարատեւ նիստի աւարտին, Ընկեր Փրոֆ.
Աւերպախ մօտեցած է Ընկ. Լենինին, եւ անոր յայտնած է իր անդոհանքը.
«Ընկ. Լենին, դուն անսահման չափով կը մտահոգուիս երկրին եւ
բոլոր ընկերներուն հարցերով, եւ ոչ մէկ չափով մտահոգուած ես քու
առողջական վիճակովդ։ Պէտք է նաեւ քիչ մը հանգիստ ընես, պէտք
է…»։ Իսկ Ընկ. Լենին զարմացած է եւ հարց տուած. «Մարդ ինչպէ՞ս կրնայ
հանգիստ ընել, երբ այսքան գործ ունի կատարելիք… այնքա՜ն գործ»։
Մանուչարեանց չէ յիշած թէ Չիչերինի եւ Լեւոն Գարախանեանի նամակին
մէջ ինչ խնդիրներ շօշափուած էին՝ «Հայաստան եւ Վրաստան» երկրորդ
կէտին մէջ։ Մեր ուշադրութիւնը գրաւեց այդ նամակի քննարկումի թուականը՝
11 Փետրուար 1921… որմէ շաբաթ մը անց՝ տեղի ունեցաւ Փետրուար 18-ի
արկածախնդրութիւնը Երեւանի մէջ, իսկ 16 Մարտ 1921-ին՝ Մոսկուայի մէջ
թուրք-ռուսական բանակցութիւնները աւարտեցան անվաւեր համաձայնագրով
մը, որուն մասին արդէն յիշատակած էինք Քեազըմ Գարապեքիր Փաշայի գիրքին
989-րդ էջէն մէջբերումով։ Չիչերին եւ Գարախանեան արդեօ՞ք տեղեկացած
էին Յեղափոխութեան գաղտնի սպասարկութիւններէն Փետրուար 18-ի
արկածախնդրութեան նախապատրաստութեան շուրջ…։

Կենդանի Համայնագիտարան Գիտութեան Բոլոր Մարզերուն Մէջ

Տեսանող յեղափոխական Լենին, տեսանող գիտական միտք ունէր միաժամանակ,
որուն տեսադաշտը անեզրական էր, եւ իր զարգացումին համար՝ միշտ կը դիմէր
իրեն նախորդող մեծերու միտքին։ Անոր միտքի բազմաշերտ հմտութիւնը կը
զարմացնէր հմուտ գիտնականներն անգամ։ Անոր համայնագիտարանային
զարգացումը՝ գիտելիքներու, ծանօթութիւններու եւ տեղեկութիւններու
մեքենական կուտակումի արդիւնք չէր, այլ հետեւանքն էր՝ այդ բոլորին
միջեւ յարակցութիւնը տեսնելու մտային կարողութիւնը։ (Այս տեսնելու
կարողութիւնը՝ Զօր. Անդրանիկի զինուորներէն մէկը, գնահատած է Անդրանիկի
մօտ, իր պարզագոյն լեզուով. «Անդրանիկ աչք ունէր, մեր չտեսածը կը
տեսնէր…»)։
Աշխարհահռչակ Հ.Ճ. Ուելլս (H.G. Wells) անուն բրիտանացի գիտա-ֆանթասթիք
վիպագիրը, երկու անգամ այցելած էր Մոսկուա եւ երկար ժամեր գլուխ-գլխի
զրուցած Լենինի հետ։ Առաջին այցելութիւնը՝ 1920 թ. Նոյեմբերին։ Վերադարձին
հրատարակած էր հատոր մը՝ “Russia in the Shadows” վերնագրով, եւ Լենինի մասին
գրած էր. «Քրեմլինի Երազատեսը»…։ Տարիներ վերջ, երկրորդ այցելութեան,
Լենինի մահէն յետոյ, փափաքած էր տեսնել Լենինի աշխատասենեակը, որուն
մէջ տեսակցած էր սոցիալիստական առաջին յաղթանակած յեղափոխութեան
հանճարին հետ։ Հոն, Լենինի գրադարանի նոր պատասխանատուն ցոյց
տուած է գրողին՝ իր “Russia in the Shadows” գիրքը, զոր Լենին կարդացած էր
եւ կարմիր մելանով՝ էջերու լուսանցքին վրայ, անգլերէնով նօթագրած էր իր
նկատած սխալ դատումները, մերժումներն ու զարմացական ու հարցական
նշանները…։ Ուելլս իր նօթատետրին մէջ մէկ ժամ ամբողջ արձանագրած էր
Լենինի բոլոր նկատողութիւնները եւ զինք հիւրընկալող պատասխանատուներէն
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խնդրած էր այցելել այն
վայրերը, որոնց ծրագրերուն
մասին Լենին խօսած էր մեծ
հաւատքով եւ անպարտելի
ինքնավստահութեամբ։
Եւ, ամբողջ շաբաթ մը,
պատասխանատուները զինք
տարած են այդ վայրերը, եւ
ան ականատեսը եղած է
գրեթէ այդ ծրագրերու մեծ
մասին իրագործուած ըլլալուն։
Հրաժեշտի օրը, Ուելլս վերջին ակնարկ մը ուզած է նետել Լենինի գրասենեակին,
եւ հոն, այցելուներու մատեանին մէջ գրած է. “Yes, after my meeting with Lenin,
I called him the Kremlin Dreamer, and I was wrong. He was not a dreamer but
a prophet with scientific foresight” (Այո՛, Լենինի հետ իմ հանդիպումէս յետոյ,
զինք կոչեցի «Քրեմլինի Երազատեսը», եւ ես սխալած էի։ Ան երազատես մը
չէր, այլ՝ գիտական տեսանող մարգարէ մը)։
Գիրքի այս էջերուն (59-62) վրայ կը խօսուի նաեւ՝ Ակադեմիկոս Ի.Մ. Կուփքինի
մասին, որ մեծահմուտ երկրաբան մըն է, եւ առաջնորդը Քարիւղի Կեդրոնական
Գրասենեակին։ Ան յաճախակի կը տեսակցէր Լենինի հետ եւ մեծապէս
տպաւորուած գիտական խնդիրներու հանդէպ Լենինի ցուցաբերած լուրջ
հետաքրքրութիւններէն։ Ան Լենինի կ՚առաքէր նաֆթարդիւնաբերութեան
վերաբերեալ սովետական բարձրօրէն մասնագիտական ամսաթերթ մը, բայց
չէր ակնկալեր, որ բազմազբաղ Լենին, առիթ պիտի ունենար սերտելու նաեւ
այս ամսաթերթին արծարծած նուրբ մասնագիտական խնդիրները։ Բայց,
անսպասելի կերպով, Ակադեմիկոս Կուփքին, Լենինէն կը ստանայ 3 Յունիս 1921
թուակիր նամակ մը, որուն մէջ անոր ուշադրութիւնը կը հրաւիրէ ամսաթերթին
մէջ շօշափուած նեղ մասնագիտական թնճուկին վրայ, եւ անոր կը թելադրէր
այդ թնճուկին տրուելիք լուծումը… ակադեմիկոսի միտքին մէջ կը փայլատակէր
այդ թելադրութեան ճշգրտութիւնը։ Այս ամսաթերթին անգլերէն անունն է՝ “Oil
and Shale Economy”։
Վլ.Ի. Լենինի հեղինակած հասարակագիտական, քաղաքա-տնտեսագիտական
ու յեղափոխական երկերուն մէջ, անոր զուտ գիտական ծանօթութիւններուն
մեծ մասը կը գտնուին անոր “Imperialism and Empirocriticism” երկին մէջ։

Նոյն Հոգածու Վերաբերմունքը Անխտիր Բոլոր Ընկերներուն
Հանդէպ

Վլ.Ի. Լենին իր յեղափոխական առաքելութեան ամբողջական խոր
գիտակցութիւնը ունենալով, կ՚առաջնորդէր՝ առանց տիրապետելու։
Իր բոլոր գործընկերները նուիրուած էին յեղափոխական։ Ուրեմն՝ իրեն
հաւասարողներ էին՝ յեղափոխութեան դատին տեսակէտէն, եւ հետեւաբար
հարկ էր գուրգուրալ այս բոլորին վրայ՝ հաւասարապէս։ Եւ ինք, իբր անոնց
առաջնորդ, պէտք էր որ ոչ թէ սպասէր անոնց ծառայութեանց… այլ ինք հոգածու
ըլլար անոնց առողջութեան եւ նիւթական վիճակին նկատմամբ։ Ասիկա ոչ
թէ կեղծ բարոյախօսական այլասիրական քարոզ էր, այլ՝ յեղափոխութեան
համար սրբազան պարտականութիւն էր, որ պիտի բարելաւէր ամբողջ
ժողովուրդին կեանքի պայմանները…։
«Առաջնորդել՝ առանց տիրապետելու» վսեմ սկզբունքը՝ բարոյական իմաստուն
պատգամն էր, հին ժամանակներու չին իմաստասէր Լաօ Ցէի, որուն կը
հետեւէր նաեւ Մաօ Ցէ Թունկ, որ կը պահանջէր եւ կը հսկէր որ Մեծ Երթի
մարտիկները՝ անպայման օրական ութ ժամ քնանան, վերականգնելու համար
իրենց մարտական կորովը…։ Ուրեմն, ասիկա վերացական, շրթնային ու
սնամէջ, ինքնանպատակ հոգածութիւն չէր, այլ՝ հիմնաւոր յեղափոխական
պարտականութիւն։
Գիրքի 63-69 էջերուն վրայ կը յիշուին տասնեակ մը պարագաներ Լենինի այս
անխտրական հոգածութեան՝ իր գործընկերներուն հանդէպ։ Հոս կը մէջբերեմ
երկու պարագաներ։
Լենին, երբ կը տեղեկանայ Ընկ. Սվերտլովի անկողնոյ ծառայելը, կը փութայ
անոր բնակարանը։ Անոր կողակիցը՝ Գլաստիա Սվերտլովա, երբ կը բանայ
դուռը, Լենին ցած ձայնով կը հարցնէ ամուսնոյն վիճակը եւ թէ արդեօք կրնա՞յ
մտնել ամուսնոյն սենեակը։ Գլաստիա կ՚ըսէ թէ՝ Սվերտլով արդէն վստահ էր որ
Լենին պիտի այցելէր ու կը սպասէր։ Լենին անաղմուկ ներս կը սահի սենեակէն,
եւ երկար չի տեւեր ու դուրս կ՚ելլէ մռայլած դէմքով, եւ աճապարանքով կը մեկնի։
Կէս ժամ անց, Գարախանեան բժիշկի մը հետ կու գայ այցելութեան, յայտնելով
թէ՝ Լենին իրմէ խնդրած էր վարպետ մասնագէտ բժիշկ մը բերել անյապաղ…։
Բժիշկը՝ յետ քննութեան, կ՚որոշէ անմիջապէս հիւանդանոց փոխադրել Ընկ.
Սվերտլովը, քանի դեռ ուշ չէ…։ Հիւանդանոցի բոյժքոյրերէն Եէլենա Սթասովա
վկայած է, թէ՝ Լենին ամէն օր հեռախօսով կը հետաքրքրուէր Սվերտլովի
առողջական վիճակին զարգացումով…։
1920 թ. Մարտ 30-ին, Գարախանեան Լենինին հեռախօսով կը հաղորդէ, թէ՝
Չիչերինի առողջական վիճակը ծանրացած է։ Լենին ափսոսանքով կ՚ըսէ
թէ ինք տեղեակ է այդ մասին եւ թելադրած է հանգիստ ընել, բայց Չիչերին
մերժած է բուժումի ենթարկուիլ. ան պարզապէս անձնասպանութիւն կ՚ընէ։
Ան կ՚առաջարկէ Գարախանեանին Կուսակցութեան Կենտկոմէն խիստ
նրբանկատ ոճով որոշում մը հանել, թէ Կուսակցութիւնը որոշած է իրեն
հանգիստի արձակուրդ մը տալ մասնագէտ բժիշկին սահմանած տեւողութեամբ,
եւ թելադրած է գտնել լաւագոյն մասնագէտը եւ որոշումով միասին այցելել
Չիչերինին, եւ մասնագէտէն խնդրել, որ յետ-քննութեան տալիք վկայագրին
մէջ ճշդել բուժարան մնալու անհրաժեշտ տեւողութիւնը։ Եւ թելադրած է նաեւ՝
Չիչերինին տեղեկացնել թէ՝ Լենին համաձայն է այս որոշումին… եւ ըսած է
որ Ընկ. Չիչերին Սովետ պետութեան Գանձին անբաժանելի մասն է, եւ մենք
պարտաւոր ենք պահպանելու զայն…։
Լենին՝ միշտ յարգանքով, նրբանկատութեամբ վերաբերած է իր գործընկերներուն
հետ, հանդուրժողական ոգիով լսած զանոնք, եւ բնաւ՝ հրամայական ու
կտրական ոճով չէ խօսած անոնց հետ։
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Հայկական Տաղասացութիւն
(1100-1722)

Գ. Մաս

ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Հ

այկական տաղասացութիւնը հայ ժողովուրդի ձայնն է, մերթ ցնծագին, մերթ
ողբագին: 1100-1700 թուականներուն Հայկական լեռնաշխարհը տեսաւ
թաթարական, մոնղոլական ասպատակութիւններ, հարստահարութիւններ,
տեղահանութիւններ, համաճարակներ... Բայց եղան պայծառ օրեր, եկաւ
գարունը, հայ տաղասացներու ամենասիրած եղանակը, ու արդար արեգակի
տակ ծաղկեցան ծաղիկներ, խնճոյք էր ամէնուր, առատ էր մեր սեղանը,
յորդեցաւ գինին եւ մեր քաղաքներու մէջ հնչեցին ուրախ երգեր: «Հայկական
տաղասացութիւն» յօդուածաշարքի երրորդ հատուածին մէջ, յարգելի ընթերցող,
այսօր ծանօթանանք ուշ միջնադարու տաղասացներու ընտրանիի մը ու վայելենք
անոնց ստեղծագործութիւններով կազմուած փունջ մը:

Մարտիրոս Խարասարցին ապրեցաւ 1500ականներուն, հաւանաբար Ղրիմի
Կաֆա քաղաքի մէջ: Ան առաջինն է, որ երգեց խնճոյքը, ուրախութիւնը եւ կեանքի վայելքը: Կենսասէր է Խարասարցին: Ան ժողովրդական տօնախմբութիւնները
նկարագրեց իրենց աշխարհիկ երեւոյթներով: Հայկական երգի ուրախ սեղանին
Խարասարցին նուիրեց «Վասն ուրախութեան» տաղը, որ ծանօթ է նաեւ «Բուն
բարեկենդանի տաղ» անունով: Այբբենական է ան, ունի Այբէն մինչեւ Ք տառով
սկսող տողեր: Ահա այսպէս. «Այբն ասէ. Այսօր ըմպեմք, Բենն ասէ. Բերք գինի...
Գիմն ասէ. Գինի անուշ...»: Տաղը կ’աւարտի բարձր տրամադրութեամբ. «Փիւրն
ասէ. Փառք տամք այսօր, Քէն ասէ. Քահանայիւք... Ուրախ լեր, ուրախ լեր,
ուրախ լեր, տան տանուտէրս ասպնջական, ուրախ լեր»:
Ապա եկաւ վշտահար Գրիգորիս
Աղթամարցին: Միջնադարեան մարդու ներքին տառապանքը, դատաստանի սարսափը, վաղահաս մահուան զարհուրանքը, հայրենիքի ողբալի վիճակը, աստանդական կեանքի
աղաղակը ո’չ մէկ տաղասացի
գործերու մէջ աւելի լսելի է, քան
Արծրունիներու թագաւորական տոհմէն սերած, Աղթամարի կաթողիկոս Գրիգորիս Աղթամարցիի գործերը: 14801550 թուականներուն ապրեցաւ ան: Երկրի անհաստատ վիճակը ստիպեց,
որ ան ապաստան գտնէ Արճէշի, Մեծոփի, Վարագայ եւ Ուռնկարի վանքերու
մէջ: Բանաստեղծի հետեւեալ տողը կը բաւէ պատկերացնելու համար, թէ
անօրէն «հագարացիները» (արաբները) ինչպէ’ս կը վարուէին մեր երկրի եւ
մեր ազգի հետ. «Հագարացիք օրինօք թիւր, զազգս խանձեն որպէս զհուր...»:
Բանաստեղծը նաեւ ինքզինք նկատեց մեղաւոր ու ըսաւ. «Եղուկ ու հազար
մի վայ, / Որ մեղօք ես աղտեղացայ, / Ղեկօք ես ի ծով իջայ, / Եւ հողմով չարին
վարեցայ»: Ժողովրդականացած է Աղթամարցիի «Յամէն առաւօտ եւ լոյս»
տաղը, որում մէջ բանաստեղծը ամէն առտու կը լսէ սոխակի քաղցր ձայնը, բայց
կը սարսափի, մտածելով թէ արդեօ՞ք մահուան կանչն է ան. «Յամէն առաւօտ
եւ լոյս, Գաբրիէլն ասէր հոգւոյս: Արի՛, ե՛լ ի յայս այգոյս...»: Այդ «այգին» կեանքն
է, զոր մարդը կը սիրէ մշակել ու պտուղները վայելել: Մարդը ջանք կը թափէ,
այդպէս չէ՞, բարեկեցիկ կեանք մը ապրելու համար, քար քարի վրայ կը դնէ,
պատ պատի քով կը հիւսէ... «Իմ նորատունկ այգոյս՝ քար եմ բերեր սարերոյս,
ջուր եմ բերեր լեռներոյս, աղբիւր եմ շիներ այգոյս, դեռ չեմ խմեր ի ջրոյս: Ուռ
եմ տնկեր այս այգոյս, դեռ չեմ կերեր պտղոյս»: Այգեպանի համար սարսափելի
է մահուան գաղափարը, քանզի, «Ինչպէ՞ս ելնեմ ի յայգոյս, գէմ չար փուշ
կայ պատերոյս»: «Փուշ»ը, յարգելի ընթերցող մեր մեղքերն են: Ինչպէ՞ս ձգել
երկրային կեանքը եւ յայտնուիլ դատաստանի առջեւ, երբ մեր մերկ ոտքերուն
խճճուած են մեղքի փուշերը...: Երկրի խաղաղ օրերուն, Աղթամարցին գրի առաւ
տաղեր, գեղեցկուհի մը փառաբանող, համարձակ, կենսախինդ: Չենք գիտեր,
թէ Մարիամ Աստուածածնի՞ն են նուիրուած անոնք, թէ հողեղէն գեղեցկուհիին:
Ժողովուրդը զանոնք ուզեր է ընկալել, որպէս աշխարհիկ երգեր: Ահա քանի մը
պատկերաւոր պատառիկ. «Գիշերն մինչ ի լուս ես, տապիմ եւ տոչորիմ ես, վախեմ
թէ մեռնիմ ես ի քէն հեռի եւ անտես», «Սիրամարգի նման սաւառնացեալ ես,

վարդի թփի նման աթլաս հագեր ես», «Ձայն տուր ինձ, ո’վ տարփալի, մարմինս
իմ նուաղեալ մաշի», «Արեգակնափայլ գեղով լի լուսին ի տասնուհընգէ, / Աչեր
ծով ի ծով ունիս, սոսկալի վարսաւոր սրովբէ. / Ուներդ է քաշած կամար, զինչ
գարնան աղեղն ի յամպէ, / Լեզուդ տապարզի շաքար, քո շրթունքդ վարդի
թերթ է», «Նորաբոյս ծաղիկ եւ տունկ նշենի, երեսդ է պայծառ քան զթերթ
վարդի», «Սիրով լափեցիր եւ արիր զսիրտս խոց, կու տապիմ եւ այրիմ որպէս ի
հնոց», «Քո մէջքդ է բարակ քան զուռի», «Բխեն ստինքդ կաթն քո գինի, մեղր ի
շրթանցդ քո կաթի», «Մոմեղէն մասունք, հոտ պալասանին / Դու նուշ ու շաքար,
տուփ անոյշ խնկին»: Իսկ բանաստեղծը ի՞նչ ածականներու արժանի գտաւ
ինքզինք: Յարգելի ընթերցող, մի’ ակնկալէք շողշողուն եւ փառասիրութեամբ
ուռչած բառեր: Իր տաղերու մէջ Աղթամարցին է «խեւ, յիմար, եղկելի, ողորմելի,
մոլորեալ, անիմաստ, թափառնիկ աղքատ, ունայնաբան, ծառայ մեղաց»:
Ապա եկան բանաստեղծներ, որոնք առօրեայ
կենցաղը պատկերող երգիծական գործեր հեղինակեցին: 1507 թուականին հայաշատ Եւդոկիա
քաղաքի մէջ ծնած, Ռումանիոյ մէջ Մխիթար
Գօշի «Դատաստանագիրք»ը ղպչախերէնի
թարգմանած Մինաս Թոխաթեցին մեզի պատմեց, թէ որքան կը սիրէր հերիսան: Ահա «Տաղ
եւ գովասանք հերիսի» բանաստեղծութենէն
հատուած մը. «Հիւանդ մարմինս ի դող ելաւ,
/ Յանկարծ շուտով առողջացաւ, / Հոգով,
մարմնով ուրախացաւ, / Երբ հերիսի խապար
հասաւ... Ա՛յ հերիսայ, իմ գովական, / Ոչ ոք չկայ
ի քեզ նման, / Ամէն մարդիկ դէմ քեզ դողան»:
1500ականներու երկրորդ կէսի բանաստեղծ,
արքեպիսկոպոս, Լվով քաղաքի հայոց առաջնորդ Պարսամ Տարպիզոնցին տառապեցաւ
եւ գանգատեցաւ... ակռայի ցաւէն. «Ակռայեկս հալ մի չունի, / Կու խոստէ, յիս
չի մնաց հոգի, / Թէ տամ քաշել, նա կու ցաւի, / Դու ի՞նչ խրատ կու տայք ինծի:
/ Հոգիս կելնու հետ չոր հացի, / Հաւաս ունիմ ես չոր մսի, / Զէտ որ ի յակռաս
կու հասանի, / Այլ չի մնաց ի յիս հոգի»: Յովհաննէս տաղասացը, առաջինը
աշխարհի մէջ, զգուշացուց ծխողներուն. «Ով որ սովոր է ի թութուն (ծխախոտ),
/ Բազում վնաս գործէ հոգոյն, / Վնաս հոգոյն եւ վիշտ մարմնոյն, / Ձեռօք աւեր
առնէ զիւր տուն»:

Անցեալ շաբաթ, կը յիշէ՞ք, խոստացեր էի, թէ պիտի վերադառնար գարունը, ծիլ
ու ծաղիկ պիտի ըլլար ու մեր երկիրը կրկին պիտի վերածուէր բուրումնաւէտ
դրախտավայրի մը: Ուստի, յօդուածիս հրաժեշտ կու տամ մէջբերելով Կարնոյ
Սալաձոր գիւղի մէջ ծնած «որբիկ» Դաւիթ Սալաձորցիի «Գովասանք ծաղկանց»
իւրայատուկ տաղը: Հոն գովերգուած են Հայկական լեռնաշխարհի շուրջ հարիւր
տեսակ ծաղիկներ, «Սուսամն գուլգազ է ներկած, գունն է գլուխ կարմիրներուն,
միշտ գեղեցիկ է, խիստ պայծառ, բուսնի մէջ պաղ աղբուրներուն: Զամբիւղ
ծաղիկն հոտովն անուշ, ինքն սպիտակ-կարմրագուն, նարդոս ծաղիկն ու
կինամոն լցուել են աստուծոյ բարուն: Այն նունուֆար ծաղիկն որ կայ, բուսնի
յեզերս ջրերուն, օձերն զինքն կու պահեն, մարդ չի քաղել նոցա ահուն: Այն
համասփիւռ ծաղիկն որ կայ, ծաղկել ծաղկովն հազարագոյն, կոյր աչերուն լոյս
կու բերէ, թէ Տէրն տայ ադամորդուն»: (Յաջորդ յօդուածը. Նահապետ Քուչակ,
Պաղտասար Դպիր, Պետրոս Ղափանցի եւ վերջապէս՝ Նաղաշ Յովնաթան:)
Շարունակելի յաջորդին

Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք
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ՀÇնգշաբÃÇ, 9 Յունուար 2020

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ
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Արեւմտահայերէնի Առձեռն Ուղեցոյց (2)
Մաս Ա.
ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆ

Սիրելի՛ բարեկամ,
Մօտաւորապէս տարի մը առաջ տարածած էի Ուղեցոյցիս առաջին
օրինակը, այս մէկը, որ կոչած եմ (2)-րդ, ըստ էութեան անփոփոխ
նոյնն է, որուն վրայ աննշան յաւելումներ կատարուած են, աւելի
ճիշդը՝ աւելցուած են: Ամէն ուղեցոյց ժամանակին հետ որոշ
թարմացումի կը կարօտի:Ուրեմն կը մնայ, որ ջնջես առաջին
առաքումս եւ ներկայս ունենաս միայն աչքի առաջ, ապրիս անոր
մտերմութեան մէջ, փորձես իւրացնել այնտեղ եղած առաջարկները,
որոնք շատ երկար քնննութեան ու մտորումներու արդիւնք են եւ կը
միտին միաօրինակութիւն մտցնել սփիւռքահայ ուղղագրութեան
մէջ՝ սպասելով, որ ան տարածուի օր մը ամբողջ հայերէնի վրայ:
Ոչինչ կ’արգիլէ,- ընդհակառակը, խրախուսելի է,- որ տարածես զայն
շրջապատիդ եւս: Կարելի է նաեւ մաս առ մաս հրատարակել զայն:
Շնորհաւոր Նոր տարի եւ Սուրբ ծնունդ:
Հեղինակը

*Մի՛ ըսէք ու գրէք			

***Այլ ըսէ՛ք ու գրեցէ՛ք

1. Աշխարհաբար
*Ակնոցներս դրի (յոգնակի՝ սխալ)
***ակնոցս դրի (ճիշդը՝ եզակի)
*Աղիտաբեր, աղիտալի			
***աղէտաբեր, աղէտալի
*Ամարանոց, ձմերանոց			
***ամառանոց, ձմեռանոց
*Ամենալաւագոյն			
***ամենալաւ, լաւագոյն
*Ամենավատթարագոյն			
***վատթարագոյն, ամենէն վատթար
*Ամպագորգոռ, վարվռուն		
***ամպագոռգոռ, վառվռուն
*Ամսեկան, օրեկան			
***ամսական, օրական
*Այլոք, այլօք				
***այլովք
*Այսինչին փոխանցմամբ(ումով)՝
***Ըստ այսինչին՝			
*Այցեգիր				
***այցագիր
*Աներհայր, աներմայր			
***աներ, զոքանչ
*Անհեդեդ				
***անհեթեթ
*Անձիք					
***անձինք, անձեր
*Անյայտ կորսուած (կորսուիլ)		
***անհետ կորսուած (կորսուիլ)
*Անպատրաստից			
***յանպատրաստից
*Ապարանջա				
***ապարանջան
*Առանց զէնքերու, սահմաններու		
***առանց զէնքի, սահմանի (միշտ եզակի)
*Առընչութիւն,				
***առնչութիւն,
ոչընչութիւն					
ոչնչութիւն
*Ատենուընէ, օրուընէ, մահուընէ
***ատենէ(ն), օրէ(ն), մահէ(ն)
*Ատօք					
***ատոք
Նկատել նաեւ՝ բարւոք, նորոգ. այլեւ՝ արդեօք, առօք-փառօք, իրօք, օրօք
*Արարատեան Դաշտ, Սեւ Ծով,
***Արարատեան դաշտ, Սեւ ծով,
Սեւանայ Լիճ
Սեւանայ լիճ
*Արժանին մատուցել			
***արժանին հատուցել
*Բազմիցս անգամ			
***բազմաթիւ անգամներ, բազմիցս
*Բաղխել, բղխիլ, զեղխ
***բախել, բխիլ, զեխ
*Բաղդ, բաղդաւոր			
***բախտ, բախտաւոր
*Բարձրունք				
***բարձունք
*Բացօդեայ				
***բացօթեայ
*Բզքտել				
***բզկտել
*Բութամատ, բունաւեր			
***բթամատ, բնաւեր
*Գերեզմաննոց 				
***գերեզմանոց
*Գինեձօններ, զօրասիւններ, 		
***գինեձօներ, զօրասիւներ, փառատօներ
փառատօններ
		
(ձօն-ձօներ, սիւն-սիւներ, տօն-տօներ)
*Գմբէթ					
***գմբեթ
*Գործօն անդամ			
***գործուն անդամ
*Երաժշտական գործիք			
***նուագարան (instrument de musique)
*Երբեմններ, անգամներ		
***երբեմն, յաճախ
*Երբէք, ուստէք, ուրէք			
***երբեք, ուստեք, ուրեք
*(կ)Երեւի որ, կ’ըսեն որ, կը թուի որ,
***կ’երեւի թէ, կ’ըսեն թէ, կը թուի թէ,
կը կարծեմ որ, կ’ենթադրեմ որ...
կը կարծեմ թէ, կ’ենթադրեմ թէ...
*Երկու գիրքեր կարդացի		
***երկու գիրք կարդացի, երկու գիրքերը
								
կարդացի
*Երրեակ				
***եռեակ
*Եւայլն, եւն				
***եւ այլն
*Զբօսաշրջիկութիւն(ային, ական)
***զբօսաշրջութիւն(ային, ական)
*Զերթ					
***զերդ (զի+արդ)
*Ընթեռնլի				
***ընթեռնելի		
*Թատրերգութիւն			
***թատերգութիւն
*Թքնել, թքի-թքայ			
***թքել, թքեցի
*Թփռտալ				
***թպրտալ

*Ի զուր սպասում,			
***զուր սպասում,
զուր սպասել					
ի զուր սպասել
*Ի մասին				
***մասին
*Ինչո՞ւ համար				
***ինչո՞ւ, բայց՝ ինչի՞ համար
*Լռելեան				
***լռելեայն
*Խաղալիկ				
***խաղալիք
*Խենդ					
***խենթ
*Խնճոյք				
***խնջոյք
*Խոնջէնք				
***խոնջենք, խոնջանք
*Խորազննին, մանրազննին,		
***խորազնին, մանրազնին,
խորաքննին, մանրաքննին		
խորաքնին, մանրաքնին
*Ծալլել, փետտել, փտտիլ		
***ծալել, փետել, փտիլ
*Ծածք, ծածքել				
***ծածկ, ծածկել
*Կամքէ առկախ (պատճառներով)
***կամքէ անկախ (պատճառներով)
*Կառուցանել, կառոյց			
***կառուցել, կառուցեց
*Կեանքի սղութիւն (cherté de vie)
***ապրուստի սղութիւն
*Կեսուրմայր, կեսուրհայր		
***կեսուր, կեսրայր
*Կը թուի որ, կը կարծեմ որ,
***կը թուի թէ, կը կարծեմ թէ,
կ’երեւի որ, կ’ենթադրեմ որ...		
կ’երեւի թէ, կ’ենթադրեմ թէ...
*Կիպրոսի դեսպանը Շուէտի մօտ
***Կիպրոսի դեսպանը Շուէտի մէջ
*Համարեա՛, համարեայ		
***համարեա
*Հայկական ցեղասպանութիւն		
***Հայոց կամ հայերու ցեղասպանութիւն
*Հաջս, հաչս, յաջս			
***յաչս
*100-րդ ամեակ, 100-րդ յոբելեան
***100-ամեակ, 100-րդ տարեդարձ
*Հենց, հենք				
***հէնց, հէնք
*Հէք					
***հէգ
*Հէքիաթ, հէքեաթ			
***հեքիաթ
*Հռոմէական Կայսրութիւն		
***Հռոմէական կայսրութիւն
Առաջին Աշխարհամարտ		
Առաջին աշխարհամարտ
*Մեծ հայր, մեծ մայր (անջատ)		
***մեծհայր, մեծմայր (միացած)
*Միմիանց				
***միմեանց
*Միջնեմատ				
***միջնամատ
*Մրմուր, մրմուռ			
***մռմուռ
*Մրթմրթալ, մրթմռթալ			
***մռթմռթալ (մռութին տակէն խօսիլ)
*Մօտս դրամ չունիմ			
***քովս դրամ չունիմ, դրամ չունիմ
Արամին մօտ քնացայ			
Արամին տունը քնացայ
*Յանկերգ				
***յանգերգ
*Յանձինս Մարկոսին			
***յանձին Մարկոսին (եզակի)
Յանձին Մարկոսին ու Թորոսին
յանձինս Մարկոսին ու Թորոսին
(յոգնակի)
*Յետայսու				
***այսուհետեւ, այդուհետեւ, այնուհետեւ
*Յետագայ				
***հետագայ
*Յստակեցնել 				
***յստակացնել
*Նաշխուն				
***նախշուն (արմատը նախշ է)
*Նօթ, նօտար, նօտր			
***նոթ, նոտար, նոտր
*Շատ անգամներ			
***շատ անգամ, բազմիցս
*Շարունակուիլ (սիրել, սիրուիլ		
***շարունակել (սիրել, սիրուիլ,
			
սիրցնել)				
սիրցնել)
*Շնորհակալ (ըլլալ) մէկուն,		
***շնորհակալ (ըլլալ) մէկէն,
շնորհակալութիւն քեզմէ
շնորհակալութիւն (յայտնել) քեզի
*Շրթունք-շրթունքներ			
***շուրթ-շուրթեր (կամ շրթունք՝ յոգնակի)
*Ոյժ, բոյժ, աշխոյժ...անոյշ, նմոյշ...
***ուժ, բուժ, աշխուժ, անուշ, նմուշ,
*Ոչ միայն…այլ, ոչ թէ միայն...այլ,
***ոչ միայն...այլեւ,
		
ոչ թէ...այլեւ					
ոչ թէ...այլ
*Որեւէ անցորդներ, այցելուներ...
***որեւէ անցորդ, այցելու (միշտ եզակի)
*Որոշ անձեր				
***կարգ մը անձեր
*Որմով
			
***որով
*Պահուան				
***պահու (ն), պահի (ն)
*Պէտք եմ երթալ			
***Պէտք է երթամ
*Պտըտիլ				
***պտտիլ
*Սուղ գին (վճարել)			
***բարձր գին, թանկ (վճարել)
*Սուղ կեանք (vie chère)		
***սուղ ապրուստ		
*Սուրբ Սահակ եւ Սուրբ Մեսրոպ
***սուրբ Սահակ եւ սուրբ Մեսրոպ
*Սպաննել-սպաննեցի			
***սպանել-սպանեցի
*Սրբուհի Ագնէս				
***սրբուհի Ագնէս
Սրբուհի Ագնէս Վարժարան 		
Սրբուհի Ագնէս վարժարան
*Վոհմակ					
***ոհմակ
*Օրեկան, ամսեկան			
***օրական, ամսական, բայց՝ տարեկան
*Օրհնէնք				
***օրհնենք, օրհնանք
*Տեղեակ ոճիրէն			
***տեղեակ ոճիրին, տեղեկանալ ոճիրին,
					
ոստիկաններէն տեղեկանալ ոճիրին
*Փափաք (իլ)				
***փափագ (իլ)
*Փոխանցել
***աւանդել, զեկուցել, ըսել, իմացնել,
ծանուցել, հաղորդել, մատնանշել, յայտարարել, յայտնել, յանձնել, յղել, ներկայացնել, նուիրել, շնորհել, ուղղել, պատգամել, պարգեւել, պարզել, վստահիլ
քարոզել...
*Քնքոյշ					
***քնքուշ
Շարունակելի յաջորդին

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ
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Կաղանդեան Ապրումներ
ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ
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Զարմանալի Տօնածառ

Ե

թէ Նոր Տարուայ եւ Սուրբ Ծնունդի եղանակ է, ուրեմն անպայման տունին
մէջ պէտք է ներկայ ըլլայ տօնածառը: Բայց պարտադի՞ր է որ այդ ծառէն
կախուած ըլլան գեղեցիկ, գոյնզգոյն խաղալիքներ:
Կը պարզուի որ՝ ո՛չ....
Պարզապէս այն պատճառով, որ Կաղանդն ու Սուրբ Ծնունդը աւանդոյթներով
լի տօներ են, չի նշանակեր, թէ ձեր տօնական ծառերն ու զարդերը պէտք
է աւանդական, սովորական կամ ձանձրալի ըլլան: Մարդիկ ամէնուր նոր
ստեղծագործական եւ զուարճալի եղանակներ կը գտնեն՝ տօնածառեր
տեղադրելու համար:
Վստահ ենք որ ձեր տօնածառէն կախուած զարդարանքները մկրատներ,
դանակներ, փամփուշտներ, եղունգ կրտելիքներ կամ ծխախոտեր չեն պարունակեր:
Իսկ, ահա, Լիթուայի մայրաքաղաք Վիլնիւսի օդակայանը ցուցադրած է իր
այլընտրանքային տօնական ծառը՝ ամբողջովին զարդարուած ուղեւորներէն
առգրաւուած իրերով: 1,5 մեթր բարձրութիւն ունեցող ծառը պատրաստելու
համար պահանջուած է երկու շաբաթ: Սակայն այս տեսակ տօնական ծառ
ցուցադրելը բոլորովին զարմացնելու կամ նորարարութեան համար չէ, այլ՝
դաստիարակչական:

Ո

՛վ ալ ըլլաս, ինչ վիճակի մէջ ալ ըլլաս, անպայման կրնաս քեզի ընկերակից
մը գտնել. աշխարհ լի է նմանօրինակ ճակատագրակիցներով. Ի հարկէ
վերջին եւ ծայրայեղ ապրումներու պարագային կը մնաս առանձին՝
ներաշխարհիդ հետ ու գուցէ դիմես Ինտրային կամ՝ աւելի հին, խոր, հոգեւոր
եւ հանճար մեր Նարեկացիին ու յիշել նաեւ «Նարեկացի, Քուչակի պէս
լուսապսակ ճակատ չկայ» (Ե.Չ.) « Սրտի խօսքեր»էն խօսք՝ «Աստուծոյ հետ» ու
առանձնութիւնդ պահ մը կը միանայ ներանձնականիդ, ներքին խորքիդ ու յուշի
պէս թել մը կը կապէ քեզ գրութեան մը .-«Քոյրը խնդաց, բարեկամը ծիծաղեց.
Օտար մարդիկ հայհոյեցին ու անցան, միայն պոռնիկը մշուշում համբուրեց եւ
խելագարը բարեւեց կիսաձայն» (Ե.Չ):
Կաղանդեան այս օրերուն խայտաբղէտ պատկերներ շուրջպար կը դառնան ու
ինքնաբուխ քաղուածք մը կը պարուրէ հոգիս որ կը յիշեցնէ ամէնէն սիրած մէկ
գրութիւններէս մին՝ Կաղանդի առիթով: « Երբ հաւատացի, սուտ ելար աշխարհ»:
Ուրեմն անփորձ պատանին որ ի՜նչ երազներով տարի մը ետք պիտի աւարտէր
երկրորդական վարժարանը՝ դուռը Համալսարանի, քաղաքական պատճառով
մնաց դպրոցէն դուրս. Բայց ամէն դուռ չէ որ կը գոցուի անպայման. Վերջապէս
հայրենիք ունինք որ իր դռները նոր բացած էր Սփիւռքահայ ուսանողներու,
սակայն ինծի «բախտ» չվիճակուեցաւ ու շնորհիւ հօրս փոխադրակառքերուն,
շրջան մը իբրեւ «օգնական» աշխատեցայ Տօրա-Նահր գիծին վրայ ու ահա
Կաղանդի առաւօտուն, տակաւին հազիւ արթնցած, գործի վրայ էի...պահ մը
նստեցայ ու .- «Այսօրը եկաւ ու պատմեց կորսուած օրերու մասին, Մոռցուած
օրերու երթին քանդուած յոյսերու մասին,» ապա՝ մի քանի տուն, ու վերջացնելով՝
«Զգացի աշխարհը անծիր, Արեւը ինկած էր ուսիս. Գարուն մը որ նոր էր ու ծիլ,
կը բերէր ծաղիկներ կուրծքիս:»
Ի՜նչ հաւատք եւ յոյս...մինչ դասընկերներէս ոմանք Պէյրութի, ոմանք ալ Երեւանի
համալսարաններու մէջ «գլուխ կը յոգնեցնէին», յետագային դառնալու համար
տիտղոսակիրներ եւ տնտեսապէս ուռճացած անհատներ:
Անցեր են տասնեակ տարիներ. Օ՜, տարիք ինչեր ըրիր, վառեցիր արտ ու
անտառ, մարեցիր արեւներ վառ. Բացուեցան ապա իմ դէմ նոր սէրեր անակնկալ,
թաքնուած՝ խորհուրդի մէջ Տիեզրի՛ն ամենակալ: Օ՜, տարիք, ինչեր ըրիր: Մէկ
առիր, տուիր հազար:
Ե՛ւ խինդ, եւ ցաւ:

Ազատ Բեմ

10 Լեզուներու Ծանօթ Լենին՝
Եթէ Գիտնար Նաեւ Հայերէն…
Շար. Էջ 04-էն
Ան տարակարծիք ընկերները չէ վիրաւորած, այլ միշտ ջանացած է զանոնք
լուսաբանել, զարգացնել ու համոզել, եւ երբեք՝ իր հեղինակութիւնը
պարտադրել՝ որպէս անառարկելի հեղինակութիւն։

«Մեր նպատակը ուղեւորներուն կրթական հաղորդագրութիւն ուղարկելն է՝
օդային երթուղիներու անվտանգութեան կարեւորութեան վերաբերեալ:
Ուղեւորներուն արգիլուած է ձեռքի ուղեբեռին մէջ ունենալ դանակներ,
մկրատներ, կրակայրիչներ (հրահանններ), շեղբեր եւ ցանկացած այլ վտանգաւոր
իրեր: Այնպէս որ, եթէ չէք ցանկանար ձեր անձնական իրերը կախուած տեսնել
յաջորդ տարուան մեր տօնածառէն, ապա աւելի ուշադիր տեղեկացէք եւ
իրագործեցէք ուղեբեռի կանոնները՝ նախքան ձեր յաջորդ թռիչքի համար իրերը
փաթեթաւորելը»,- ըսած է Վիլնիւսի օդակայանի խօսնակը:
Թարգմանեց՝ Շ. Մ.
20-րդ դարու Ա. Աշխարհամարտին դէմ էր խաղաղասէր Վլ. Լենին, զայդ
բնութագրելով որպէս իմփերիալիստական առաջին համաշխարհային
պատերազմ, քաջածանօթ ըլլալով իմփերիալիզմի էութեան։ (Լենինի
«Իմփերիալիզմը՝ Կապիտալիզմի Բարձրագոյն Հանգրուանը» երկը՝
Իմփերիալիզմի մասին գրուած ամէնէն գիտական եւ ամբողջական ցարդ
չգերազանցուած երկն է, ճիշդ այնպէս՝ ինչպէս Ք. Մարքսի Կապիտալիզմի
մասին վիթխարի երկը)։
Այսօր, 21-րդ դարու երկրորդ տասնամեակի սկիզբին՝ համաշխարհային
խաղաղութեան համար աշխատող եւ Գ. Աշխարհամարտ կանխարգիլելու համար
պայքարող երկու ախոյեաններն են՝ Ֆրանչիսկոս Ա. Պապը եւ միւս Վլատիմիրը՝
Փութին, որոնք եւս քաջածանօթ են Իմփերիալիզմի էութեան։ Ֆրանչիսկոս Ա.
ներկայ իմփերիալիստական դարաշրջանը կը կոչէ «Արդի Ստրկատիրութիւն»։
Սակայն, 1991 թուին, երբ խման Ելցին՝ Կարմիր Հրապարակին վրայ, Լենինի
Դամբարանին դիմաց, հրասայլի վրայ կանգնած՝ կը զրաբանէր Լենինիզմի
վախճանին մասին, անոր դիմացը կանգնած յաղթահասակ թերթավաճառը՝
իր վիզէն կուրծքին վրայ կախուած խաւարտէ ցուցանակ մը կը կրէր, որուն
վրայ մեծ տառերով գրուած էին երեք բառեր. ԼԵՆԻՆ՝ Գ. ՀԱԶԱՐԱՄԵԱԿԻ
ՄԱՐԴԸ… կարծես գուշակելով Իմփերիալիզմի վախճանը եւ Լենինի
խաղաղասիրութեան յաղթանակը, որուն համար կ՚աշխատի այսօր Վլատիմիր
Փութին-Ֆրանչիսկոս Ա. երկու մեծերու զոյգը, որոնց վերջին հանդիպումի նկարին
մէջ, անոնց դէմքերէն ճառագայթող իմաստութեան լոյսն ու գոհունակութեան
սիրալիր ժպիտը չեն կարօտիր յաւելեալ մեկնաբանութեան. շատ խօսուն են,
աւետաբեր… համայն մարդկութեան համար…։
Արդարեւ, ներկայի անցումային ժամանակներուն մէջ, տակաւ կը յաղթանակէ
Լենինիզմի խաղաղասիրութիւնը եւ Իմփերիալիզմի ծնունդ պատերազմներու
դատապարտութիւնը, հին միաբեւեռ աշխարհակարգին դէմ բազմաբեւեռ
աշխարհակարգին յառաջխաղացքը, եւ իմփերիալիստական Արեւմուտքի
մայրամուտին դէմ խաղաղասէր Արեւելքի արշալոյսը…։
Մոսկուայի Կարմիր Հրապարակի յաղթահասակ թերթավաճառի ցուցանակին
գուշակութիւնը սկսած է իրականութիւն դառնալ. Լենին՝ Գ. Հազարամեակի
Մարդը։

Գաղափարական

ՀÇնգշաբÃÇ, 9 Յունուար 2020

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

23 Հոկտ. 1951 - 15 Յունուար 1952

Մեր Գաղափարն Ու Գործը
Ա.- Ներածական

Հ

այ ժողովուրդի դարաւոր
պատմութեան մէջ հազուադիպօրէն պատահած է, որ
մրցակից, հակամարտ կազմակերպութիւններ միանան ու համաձուլուին, ազգային հիմնական նպատակներու իրագործումը հետապնդելու համար: Այդ բացառիկ դէպքերէն մին
հանդիսացաւ կազմական ու գաղափարական լիակատար միութիւնը
երեք յեղափոխական ու քաղաքական
հոսանքներու, որոնց միաձուլումով
հիմնուեցաւ Ռամկավար Ազատական
Կուսակցութիւնը 1921, Հոկտեմբեր
1-ին: Նախորդ տասնամեակներու
ընթացքին, մեր ազատագրական
դաժան, արիւնալի պայքարին մէջ
Հայկական սահմանափակ մարտնչող ուժերը համադրելու եւ համերաշխ
գործակցութիւն ստեղծելու յարատեւ
ջանքեր թափեր էին անոնք, որովհետեւ կը հաւատային, թէ լուռ ու գաղտնի պատրաստութեան հետ` բոլոր
տարրերուն միասնականութիւնը,
զինակցութիւնը անհրաժեշտ էր ոչ
միայն ազատ Հայրենիք մը կերտելու,
այլ մանաւա՛նդ, հայ ժողովուրդը ֆիզիքական բնաջնջումի աղէտներուն դէմ
պաշտպանելու համար: Եւ այդ փորձերուն ու բնակցութեանց միջոցին`
իրենց անուններու փոփոխութեան
զիջումներու յօժարած էին:
Բայց իրենց իտէալներով, իրենց
անձնուրաց ու մարտական առաջնորդներով ու շարքայիններով՝ անոնք
էապէս կը մնային Արմենական,
Վերակազմեալ Հնչակեան ու Սահմանադրական Ռամկավար կազմակերպութիւնները, որոնք ճիշտ
երեսնամեակ մը առաջ յաջողեցան
իրականացնել ամբողջական միութիւն մը, ծնունդ տալով Ռամկավար
Ազատական Կուսակցութեան: Ազգի
ու Հայրենիքի անոնց խանդակաթ

սէրն ու անկաշառելի նուիրումը, իրենց
Հրեղէն ջերմութեան մէջ հալեցուցին
այն նախապաշարումները, ոխերն
ու թշնամութիւնը՝ որոնք կուտակուած էին անցեալ տարիներու ընթացքին, միմեանց դէմ անոնց դէմ անոնց
մղած յաճախ դառն ու անխնայ
պայքարներուն հետեւանքով: Եւ
երեք գլխաւոր հոսանքներու ղեկավարներուն ու հետեւորդներուն
անխառն Հայրենասիրութեան ու
քաղաքական իմաստութեան բարերար
արդիւնքն եղաւ, անոնց համաձուլումով
հիմնադրուած Ռամկ. Ազատ. Կուսակցութիւնը, որ կը յայտնուէր՝ Սովետ
Հայաստանի փրկարար ստեղծումով՝
Հայ ժողովուրդը դիմագրաւող պայմաններուն ու պահանջներուն ընդառաջելու ծրագրով ու կամքով:
Անոնց միութիւնը, ուրեմն, սկիզբ մը չէր
որ կը հաստատէր, այլ շարունակութիւն
մը կը նուիրագործէր: Եւ երեսնամեակը
նոր կազմակերպութեան մը ծննդեան տարեդարձը չէ, այլ նշումը միութեան մը երեք հին կուսակցութեանց
միջեւ, որոնք յեղափոխական փառաշուք մարտնչումներու, ազատատենչ
անվեհեր հերոսներու եւ լուսապսակ
նահատակներու կերած շքեղ անցեալով մը կուգային եւ միացեալ
անունի մը տակ ու համաձուլած
զօրութեամբ՝
իրենց
ազգային
տեսիլքին մարմնացումը հետապնդել
կը վերուխտէին: Բայց հիմնապէս
նոր կերպով ու նշանակէտերով:
Որովհետեւ Հայկական պետութեան վերականգումը՝ վճռականօրէն կը փակէր Հայ մարտական
կուսակցութեանց յեղափոխական
գործունէութեան շրջանը: Այլեւս
արեւմտահայ նահանգներու թրքական լուծէն ազատագրման ու Հայ
ժողովուրդի ազգային փրկութեան
պայքարին խարիսխը կը դառնար Սովետ Հայաստանը: Որքա~ն
արագ յառաջդիմէր, բարգաւաճէր ու

Յայտարարութիւն
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ
ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
Սկիզբը Էջ 01
Թերթիս խմբագրական կազմին մէջ գլխաւոր խմբագիր
նշանակուեցաւ Դոկտ. Մինաս Գոճայեանը, որ իր երկարամեայ
վաստակով փորձառութիւնը սիրայօժար ի գործ պիտի դնէ
գլխաւորելու եւ վերահսկելու թերթիս հրատարակութեան
աշխատանքը: Գրաշարութեան, ձեւաւորման եւ հրատարակութեան պատրաստող տարբեր գործերը պիտի ապահովեն
հայրենաբնակ երիտասարդ եւ արհեստավարժ խումբ մը աշխատակիցներ,
առաջնորդութեամբ թերթիս նորանշանակ գործադիր խմբագիր՝ Օրդ. Անահիտ Կօշկարեանին:
Այսօր՝ մեր խորին շնորհակալութիւնը կ’ուզենք յայտնել վերջին չորս տարիներուն «Նոր Օր»ի երիտասարդ մտաւորական եւ ուսուցիչ՝ գլխաւոր խմբագիր

զօրանար Հայոց դարաւոր, նուիրական երազը, որ ազատութիւնն էր իր
պատմական, ամբողջական Հայրենիքին:
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան
կազմութիւնը
եւ
անոր որդեգրած Ծրագիր-Նպատակը
30
տարիներ
առաջ՝
անժխտելի ապացոյցներ են այդ
բախտորոշ իրականութեան խոր
ըմբռնումին, միութիւնը, որ տարագիր Արեւմտահայութեան ազգային ձգտումներն ու ճիգերը կազմակերպուելով ու համադրուելով՝
վերածուելու են քաղաքական հզօր
գործօնի մը, որ զօրավիգ հանդիսանայ նորածին Հայաստանի,
վերակարգուելու եւ ընդարձակուելու
իր ներկայ ու գալիք ջանքերուն մէջ:
Այդ քաղաքականութեան համոզուած
ու անվեհեր ախոյեաններն եղան
անոնք: Եւ գաղութահայոց մէջ իրենց
հայրենանուէր
քարոզչութեամբ
արծարծուած ջերմ ու խանդավառ
սէրը Հայաստանի Հանդէպ, անոր
վերաշինութեան
մատուցուած
նիւթական յարաճուն օգնութիւնները և հայրենադարձը՝ անհերքելի
վկայութիւնը կուտան անոնց գաղափարականին ու հետեւողական,
աննահանջ գործունէութեան յաղթանակին:
Սակայն միութեամբ նոր անունով
մը վերակոչուիլը եւ նոր ուղեգծի
մը որդեգրումը չի ջնջեր միացող
մարմիններուն նախորդ գոյութիւնները, պատմութենէն չի սրբեր անոնց
իտէալներն ու արարքները՝ իրենց
հիւսած աւանդութիւններով կամ
բերած հետեւանքներով: Այդպէս
ալ,
Ռամկավար
Ազատական
Կուսակցութեան
կազմութիւնը
1921, Հոկտեմբեր ին, չ’ոչնչացներ
զայն բաղկացնող հոսանքներուն
նախորդ տասնամեակներու կեանքը,
մղած պայքարներն ու կատարած
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իրագործումները:
Արմենական,
Վերակազմեալ Հնչակեան ու Սահմանադրական Ռամկավար կազմակերպութիւնները երբ միացան՝ իրենց
յեղափոխական, գաղափարական,
քաղաքական ու մշակութային ամբողջ
վաստակն ու ժառանգութիւնը չշպրտուեցան չորս հովերուն, այլ զանոնք
կերտողներուն հետ դարձան տարրերն ու ստացուածքը Ռամկ. Ազատ.
Կուսակցութեան: Ինչպէս երկիր մը՝
որ վարչաձեւ ու դրօշակ կը փոխէ,
բայց չի դադրիր իրաւագէտ ըլլալէ
իր ազգային բովանդակ անցեալ
փառքին ու նուաճումներուն կամ
քաղաք մը, կամ անհատ մը, որ
նոր անուններով վերամկրտուելով,
կը շարունակեն ներկայացնել նոյն
ոստանն ու անձը, նոյնպէս’ս՝ Ռամկ.
Ազատ. Կուսակցութիւնը օրկանական ու գաղափարական հարազատ ժառանգորդն է եւ շառաւիղը
Արմենական, Վերակազմեալ Հնչակեան ու Սահմ. Ռամկավար կուսակցութեանց: Անոնց իտէալներն ու
ոգին մարմնացնող, անոնց ազատ
առաքելութիւնը շարունակող կազմակերպութիւնն է Ռ.Ա.Կ.ը, աւելի
ընդլայնուած ծրագիրով և հիմնովին
փոխուած միջոցներով, որոնք ազատ
Հայաստանի մէջ, Հայ պետութեան
վերականգումին փրկարար իրականութեան ճանաչումէն կը բխին:
Բացայայտ այս ճշմարտութեան անբարեխիղճ խեղաթիւրումով միայն մեր
հակառակորդները կրնան Ռամկ.
Ազատ. Կուսակցութիւնը անուանարկել
փորձել, զայն «տիրացուական»,
«պահպանողական» կամ «գաղութային» կոչելով, ակնարկելով անոր
միութիւնը արտասահմանի մէջ
կայացած ըլլալուն, թուականի մը՝
երբ Արեւմտահայութեան բոլո’ր
հաստատութիւններն ու միութիւնները,- քաղաքական, եկեղեցական,
բարեսիրական ու մշակութային՝
հակադրաբար դարձեր էին «գաղութային»: Մինչ Ռամկ. Ազատ. Կուսակցութիւնը, իր բաղկացուցիչ
հոսանքներով՝ ամէնէն մարտական, ամէնէն իրապէս ազատական
ու ճշմարտապէս հայրենածին Հայ
քաղաքական կազմակերպութիւնը
հանդիսացած է:

ընկ. Հրաչ Սեփեթճեանին իր անձնուէր եւ օրինակելի աշխատանքին համար,
որուն շնորհիւ թերթս հասաւ աւելի բարձր որակի եւ մակարդակի: Խորին
շնորհակալութիւն նաեւ վաստակաշատ ընկ. Լութֆիկ Թապաքեանին եւ
իր կողակիցին՝ ընկ.հի Մատլէնին, իրենց երկար տարիներու նուիրական
գործին եւ հոգատարութեան համար: Շնորհակալ ենք նաեւ տիկին Սիլվա
Պալիքեանին իր քարտուղարութեան պաշտօնի երկարամեայ ծառայութեան
համար:
Այս պատեհ առիթով, Շրջանային Վարչութիւնս նաեւ շնորհակալութիւն
կը յայտնէ «Նոր Օր» բոլոր աշխատակիցներուն, կամաւորներուն եւ իր
ընդարձակուած ընտանիքի անդամներուն, որոնք յարատեւօրէն կ’օժանդակեն թերթի հրատարակութեան զարգացման եւ տարածման աշխատանքին:
Թող Նոր Տարին բոլոր մեր շրջանակի բարեկամներուն, անդամակցութեան եւ
համայն Հայ ժողովրդի զաւակներուն պարգեւէ խաղաղութիւն, առողջութիւն,
ուրախութիւն եւ նորանոր յաջողութիւններ:
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ
ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

Դէպի Հարիւրամեակ (1921 - 2021)
ՌԱԿը իր բաղկացուցիչ հոսանքներով՝ ամէնէն մարտական, ամէնէն իրապէս ազատական ու
ճշմարտապէս հայրենածին Հայ քաղաքական կազմակերպութիւնը հանդիսացած է:
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Հայրապետական Սուրբ Պատարագ Երեւանի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր
Եկեղեցիին Մէջ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի
Պատգամը Մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդեան
Եւ Աստուածայայտնութեան Տօնի Առիթով
Սկիզբը Էջ 01

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միաբաններէն կազմուած խաչվառազարդ թափօրը «Խորհուրդ խորին»
շարականի երգեցողութեան ներքոյ
հայրապետական իր օրհնութիւնը
հաւատաւոր ժողովրդին բաշխող
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին Սուրբ
Տրդատի մատուռէն առաջնորդեց դէպի
խորան: Սուրբ Պատարագին որպէս
առընթերականեր կը սպասաւորէին
Մայր Աթոռի լուսարարապետ Գերշ.
Տ. Յովնան եպիսկոպոս Յակոբեանն
ու Մայր Աթոռի Վարչատնտեսական
բաժնի տնօրէն Գերշ. Տ. Մուշեղ
եպիսկոպոս Պապայեանը։
Սուրբ Պատարագի ընթացքին Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսը «Քրիստոս ծնաւ
եւ յայտնեցաւ» հրեշտակաբարբառ
աւետիսով ողջունեց աշխարհասփիւռ
հայութեանը եւ տօնին առիթով յղեց
իր պատգամը:
Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն
Սրբոյ. ամէն:
«Երբ ժամանակը լրումին հասաւ,
Աստուած ուղարկեց Իր Որդուն,
... որպէսզի մենք որդեգրութիւն
ընդունենք»
(Գաղ. Դ. 4-5):
Սիրելի հաւատաւոր, բարեպաշտ
ժողովուրդ,
Առ Աստուած փառաբանութիւնը Մեր
սրտում՝ ողջունում ենք ձեզ Քրիստոսի
Սուրբ Ծննդեան կենսաբեր աւետիսով.
«Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ»: Փրկչի
Սուրբ Ծննդեան տօնը քրիստոնեայ ողջ
աշխարհին խնդութիւն ու բերկրանք
է բերում: Այսօր մեր սրտերում ու
հոգիներում այդ ուրախութիւնն է
թեւածում, որով համախմբուել ենք
օրհնաբանելու մանուկ Յիսուսի Սուրբ
Ծնունդը, նորոգուելու Քրիստոսի պարգեւած կենարար շնորհներով:

«Երբ ժամանակը լրումին հասաւ,
Աստուած ուղարկեց Իր Որդուն,
... որպէսզի մենք որդեգրութիւն
ընդունենք»,- ասում է առաքեալը:
Մարդկային մտքի համար դժուար ընկալելի է, թէ ինչպէս կարող
է անսահման Աստուած սահմանաւորուել, Արարիչն Աստուած
արա-րուած մարդու կերպարանք
առնել: Մեր պատմահայր Սուրբ Մովսէս Խորենացին Քրիստոսի Սուրբ
Ծննդեան այս հրաշազարդ իրողութիւնը իր գեղեցկահիւս շարականում կոչում է «Խորհուրդ մեծ եւ
սքանչելի»: «Երկնքի ու երկրի համար
անպարփակելին,- ասում է նա,խանձարուրով պատուեց... եւ սուրբ
այրի մէջ բազմեց»: Սուրբ Ծննդեան
սքանչելախորհուրդ այս իրողութիւնը,
արդարեւ, հաւատքով է ըմբռնելի,
ինչպէս հաւատքով են տեսանելի
Աստուծոյ բարերար խնամքն ու գործերը, եւ զգալի՝ Տիրոջ կենարար
ներկայութիւնն ու ներգործութիւնը:
Այսօր մենք հաւատքով հովիւների
հետ ականջալուր ենք հրեշտակների աւետաբեր օրհներգութեանը:
Արեւելքից ժամանած մոգերի հետ
հաւատքով տեսնում ենք քարայրում
ապաստան գտած Սուրբ Ընտանիքին
եւ խոնարհուում նորածին Յիսուսի
առջեւ, Ով եկաւ, ինչպէս եւ առաքեալն է վկայում, որպէսզի մենք որդեգրութիւն ընդունենք:
Քրիստոսի Ծնունդը շնորհ է արժեւորելու մարդկային կեանքը, դարձնելու նոր սկիզբ, նոր ճանապարհ դէպի
աստուածճանաչողութիւն, դէպի
Աստծուն որդեգրութիւն: Քրիստոսի Ծնունդը անզուգական սիրոյ,
անսահման մարդասիրութեան վկայութիւն է: Սէր, որը զոհաբերուող
է, ամբողջանուէր, որով Մեծազօր Աստուած Իր բարձրութիւնից
խոնարհուեց, Տէր լինելով՝ ծառայի
կերպարանք առաւ, որպէսզի
մարդկային կեանքը առաջնորդի
փրկութեան, երկնքի արքայութեան,
որպէսզի մաքրագործուեն ու վեհանան մարդկանց զգացումներն ու
մտածումները, արդար ու բարի լինեն
գործերը: Եկեղեցու սուրբ հայրերից Յովհան Ոսկեբերանը ուսուցանում է, որ Աստծուն որդեգրութիւնը
մարդու նորոգութիւնն է: Ներքին
վերափոխման, հոգեւոր վերածննդի

այդ շնորհն ու զօրութիւնն է բերում
Փրկիչ մեր Տէրը: Քրիստոսով
հալչում են մեղքերը, փարատւում են
յուսահատութիւնները, վախը դառնում է քաջալերութիւն, թշնամանքը՝
եղբայրսիրութիւն, բանսարկութիւնն
ու զրպարտութիւնը՝ ուղղամտութիւն
ու ճշմարտախօսութիւն, եւ դժուարութիւնների ու վշտերի մէջ ծագում
է Սուրբ Ծննդեան լոյսը՝ բերելով
նոր աշխարհի, նոր կեանքի յոյսն ու
տեսլականը:
Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, Սուրբ
Ծննդեան այս հոգենորոգ օրը Մենք
ցաւ ի սիրտ պիտի անդրադառնանք
նաեւ, որ ժամանակակից կեանքի
բազմահոս, հակասական զարգացումներում, աշխարհիկացման,
համահարթեցման հոսանքներում,
մրցակցութեան անհոգի վազքերում, հաղորդակցութեան նոր
հնարաւորութիւնների
ահռելի

խոնարհումը Մանուկ Յիսուսի
սնարի առջեւ՝ մեր համընդհանուր
պատասխանն է Քրիստոսով ապրելու,
Քրիստոսով նորոգուելու, Քրիստոսով
յարատեւելու աստուածային կանչին:
Մենք՝ իբրեւ քրիստոնեայ ժողովուրդ,
Քրիստոսի Ծննդեան շնորհառատ այս
օրը վերստին ամրապնդուում ենք
հաստատակամութեամբ, որ առաւել վճռական պիտի լինենք քրիստոնէական մեր ինքնութեան վկայութեան մէջ, ազգային մեր կեանքը
կառուցենք սիրոյ, համերաշխութեան
հիմերի վրայ, միաբանուած լինենք մեր
հոգեւոր արժէքներով, մեր հաւատքով,
մեր սրբազան հայրենիքի, մեր Սուրբ
Եկեղեցու շուրջ: Քրիստոս Իր Սուրբ
Ծնունդով ուղենշեց միմեանց ու
Աստուծոյ հետ միաւորուած մնալու
մեր ճանապարհը: Ընթանանք այդ
ճանապարհով՝ նորոգ բարեզարդելով
մեր կեանքը, կեանքը մեր հայրենիքի

տարածքներում յաճախ կորսուում
է Քրիստոսի Ծննդեան պատգամը:
Քարոզուում են իրական արժէքների վտանգաւոր նմանակումներ՝
պարպուած աստուածսիրութեան
ու մարդասիրութեան ճշմարիտ
գաղափարներից եւ կառուցուած
ազատութեան ու իրաւունքների սխալ
ընկալումների ու մեկնաբանութիւնների վրայ: Կանգնած ժամանակների
այս նոր իրողութիւնների ու փոփոխութիւնների յանդիման՝ մենք
ամուր պիտի մնանք ի Քրիստոս մեր
հաւատքի մէջ, վերարժեւորելով մեր
անցեալը, ընտրելով նորոգութիւնն
ու որդեգրութիւնը: Հաւատաւոր
մեր ժողովրդի ներկայութիւնը եկեղեցիներում աղօթական ու նուիրական զգացումներով, հոգեւոր

եւ մեր ժողովրդի:
Այս մաղթանքով եւ Քրիստոսի Սուրբ
Ծննդեան աւետիսով ողջունում ենք
Առաքելական մեր Սուրբ Եկեղեցու
Նուիրապետական Աթոռների Գահակալներին` Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Արամ Ա Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսին, Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարք Ամենապատիւ Տ. Նուրհան արքեպիսկոպոս
Մանուկեանին, Կոստանդնուպոլսի
Հայոց նորընտիր Պատրիարք Ամենապատիւ Տ. Սահակ եպիսկոպոս
Մաշալեանին, մեր Սուրբ Եկեղեցու
ուխտապահ ողջ հոգեւոր դասին: Ի
Քրիստոս եղբայրական սիրով Մեր
ողջոյնն ենք յղում քոյր Եկեղեցիների
հոգեւոր Պետերին եւ հաւատաւոր
իրենց հօտին:
Շար. Էջ 10
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Լուրեր Աշխարհէն
Վրաստանի Նախագահը Հայ Առաքելական
Սուրբ Ուղղափառ Եկեղեցւոյ Հաւատացեալները
Շնորհաւորած է Սուրբ Ծնունդի եւ Ջրօրհնէքի
Առիթով

Թեհրանի ղեկավարութիւնը այս
գործողութիւնները որակած է համաչափ պատասխան մը Միացեալ
Նահանգներու դէմ՝ ըստ ՄԱԿ-ի
կանոնադրութեան 51-րդ յօդուածին։
Իրանի Արտաքին գործոց նախարար
Ժաուատ Զարիֆ շեշտեց, որ հարուածը
հասցուած է այն ռազմակայանին,
ուրկէ յարձակման ենթարկուած էր
Քասըմ Սիւլէյմանի։ Ժաուատ Զարիֆ
յայտնեց, որ Իրան պատերազմի չի
ձգտիր, սակայն կը պաշտպանուի
ամէն տեսակ բռնութեան դէմ։

Կ՚ակնկալուի, որ Իրանի հրթիռային
հարուածներուն կապակցութեամբ
յայտարարութիւններով հանդէս գայ
ԱՄՆ-ի նախագահ Տանըլտ Թրամփ։
Սպիտակ տան բանբերը տեղեկացուց,
որ նախագահը տեղեակ պահուած է
ԱՄՆ-ի ռազմախարիսխներուն վրայ
կատարուած յարձակումներէն։ Մինչ
այդ, Թեհրանի ղեկավարութիւնը
ԱՄՆ-ի բանակը հռչակած է ահաբեկիչ
եւ անոր մեղսակից կը համարէ նաեւ
Իսրայէլը։

Փութին Թուրքիոյ Մէջ

Վրաստանի նախագահը հայ առաքելական սուրբ ուղղափառ եկեղեցւոյ
հաւատացեալները շնորհաւորած է
Սուրբ Ծնունդի եւ Ջրօրհնէքի առիթով:
Այս մասին կը հաղորդէ Akhaltskha.
net-ը։
«Հայ Առաքելական սուրբ եկեղեցին
այսօր, Յունուար 6-ին, հին տաղաւարով կը նշէ Սուրբ Ծննդեան եւ

ջրօրհնէքի տօները:
Կը շնորհաւորեմ այս մեծ տօներուն
առիթով: Հայ եւ վրաց ժողովուրդի
դարաւոր բարեկամութիւնը հիմնուած
է քրիստոնէական հաւատքի արժէքներու վրայ:
Կը մաղթենք ձեզի բարգաւաճում եւ
ուրախութիւն»,- գրած է Վրաստանի
Նախագահը «Facebook»-ի իր էջին:

Իրանի Մէջ 176 Մարդ Տեղափոխող Օդանաւ Մը
Կործանուած է

Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութին 8 Յունուար 2020ին Թուրքիա
այցելեց տեսակցութիւն ունենալու
համար Թուրքիոյ նախագահ Րէճէպ
Թայյիպ Էրտողանին հետ։ Ըստ
«Ժամանակ»ին, հանդիպումը տեղի
կ՚ունենայ «Թրքական հոսք» կազամուղ
խողովաշարի պաշտօնական բացման արարողութեան առթիւ։ Փութին
դէպի Թուրքիա իր ուղեւօրութեան
ճամբուն վրայ, անակնկալօրէն այցելեց
Դամասկոս, ուր Սուրիոյ նախագահ

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Հայրապետական Սուրբ Պատարագ Երեւանի
Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Եկեղեցիին Մէջ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի
Պատգամը Մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդեան
Եւ Աստուածայայտնութեան Տօնի Առիթով
Շար. Էջ 09-էն

Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանի
օդակայանին մօտակայքը կործանուած է 176 մարդ տեղափոխող «Ուքրանիոյ միջազգային թռիչքուղիներ»
ընկերութեան ուղեւորափոխադրող
Boeing-737 օդանաւը: Ըստ Armenpress.am-ի՝ այս մասին յայտնած է Fars

գործակալութիւնը:
IRNA գործակալութեան տուեալներով՝ օդանաւի բոլոր ուղեւորներն ու
անձնակազմի անդամները զոհուած
են:
Վթարին պատճառը եղած է արհեստագիտական անսարքութիւնը:

Իրանեան Յարձակում ԱՄՆ-ի Զինուորական
Խարիսխի Վրայ
Միացեալ Նահանգներու եւ Իրանի
յարաբերութիւններու առկայ լարուածութիւնը կը շարունակուի՝ խոր
մտահոգութիւն
պատճառելով
միջազգային հանրութեան։ ԱՄՆ-ի
կողմէ Իրանի բարձրաստիճան հրամանատարներէն Քասըմ Սիւլէյմանիի սպաննուելէն վերջ աննախընթաց վիճակ մը ստեղծուած
է տարածքաշրջանէն ներս։ Իրան,
տեղական ժամով, Չորեքշաբթի 8
Յունուար 2020ի առաւօտեան շատ
կանուխ թիրախաւորեց Իրաքի
տարածքէն ներս գտնուող ամերիկեան ռազմական խարիսխները։ 15

պալիստիք հրթիռներ արձակուեցան
ամերիկեան ռազմախարիսխներուն
վրայ։ «Ժամանակ» կը հաղորդէ, որ
ամերիկեան օդանաւեր այրած են այս
հարուածներէն վերջ։

Պաշշար Ասատի հետ տեսակցելէ վերջ
ժամանեց Սթանպուլ։
Ռուս-Թուրք նախագահներու բանակցութիւններու ընթացքին օրակարգի
վրայ կու գան Իրանի, Լիպիոյ եւ
Սուրիոյ վերջին իրադարձութիւնները։
Այս խողովակաշարը Սեւ ծովու
յատակէն կառուցուած է Թուրքիոյ եւ
Ռուսիոյ միջեւ եւ կարեւոր տարանցիկ
նշանակութիւն պիտի ունենայ դէպի
Եւրոպա առաքումներու համար։

Հայրապետական օրհնութեամբ ողջունում եւ Մեր բարեմաղթանքներն
ենք բերում Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ Տիար Արմէն
Սարգսեանին եւ Սրբազան Պատարագի արարողութեանը ներկայ Վարչապետ Տիար Նիկոլ Փաշինեանին՝ իր
մեծազնիւ տիկնոջ հետ: Ողջոյն ենք
յղում Արցախի Հանրապետութեան
Նախագահ Տիար Բակօ Սահակեանին
եւ հայոց պետական աւագանուն,
Հայաստանում հաւատարմագրուած
դիւանագիտական առաքելութիւնների ներկայացուցիչներին: Հայրապետական Մեր օրհնութիւնն ու
սէրն ենք բերում ի սփիւռս աշխարհի
համայն մեր ժողովրդին:
Սուրբ Ծննդեան շնորհառատ այս օրը,
սիրելի հաւատաւոր զաւակներ Մեր,
միասնաբար աղօթենք մեր Փրկչին
Սուրբ Ներսէս Շնորհալի Հայրապետի
խօսքերով. «Նորոգող հնութեանց,
նորոգեայ եւ զիս, նորոգ զարդարեայ»:
Հայցենք միասնաբար, որ նորոգութեան երկնային պարգեւները
բարեփոխեն աշխարհը համայն,
բարօրութեամբ շէնանայ ժողովուրդների ու պետութիւնների
կեանքը, եւ Աստծոյ Սուրբ Աջի
պահպանութիւնը միշտ հովանի
լինի մեր հայրենիքին, հայրենեաց
մեր հերոս պաշտպաններին, Մերձաւոր Արեւելքում եւ այլուր դժու-

արութիւնների դիմագրաուող մեր
քոյրերին ու եղբայրներին, աշխարհասփիւռ մեր ողջ ժողովրդին: Թող
Փրկչի կենսանորոգ շնորհներով ու
երկնառաք բարիքներով զարդարուած լինեն ամենքիդ կեանքն ու ընտանեկան յարկերը, եւ հանապազ ձեզ
հետ՝ Աստուծոյ պահպանութիւնն ու
օրհնութիւնները:
Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ,
Ձեզ եւ մեզ մեծ աւետիս
Ս. Պատարագի աւարտին կատարուեցաւ Ջրօրհնէք, որուն ընթացքին
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը խաչով
եւ Սրբալոյս Միւռոնով օրհնեց ջուրը:
Խաչի այս տարուայ կնքահայրն էր
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի բարերար, Միլանի (Իտալիա) հայ եկեղեցական վարչութեան ատենապետ Սարօ
Խուտաւերտեանը:
Ջրօրհնէքի արարողութեան աւարտին Վեհափառ Հայրապետը դարձեալ
իր օրհնութիւնն ու Սուրբ Ծննդեան
կենսարար աւետիսը փոխանցեց ներկայ հաւատաւոր ժողովուրդին:

Նոր Եռանդով
Սկիզբը Էջ 01
Վերջիններս անցնող տասնամեակներուն քանիցս ցոյց տուած
են իրենց նուիրուածութիւնը հայ
մամուլին եւ յատկապէս «Նոր Օր»ին:
Մենք կը հաւատանք նաեւ, որ ամէն
կուսակցական ընկեր, համակիր թէ
ընթերցող ի՛րը կը նկատէ այս թերթը
եւ ամէն զոհողութիւն յանձն կ’առնէ
պայծառացնելու զայն:
Շնորհաւոր Ամանոր եւ Ս. Ծնունդ:
ՄԻՆԱՍ ԳՈՃԱՅԵԱՆ
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News from Armenia &

2nd Annual Armenian
American Museum Gala
Set for December 8
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ARMENIAN AMERICAN MUSEUM
SELECTS MATT CONSTRUCTION
AS PRE-CONSTRUCTION
GENERAL CONTRACTOR
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Theophany of Our Lord Jesus Christ

The Message of His Holiness Karekin II
Catholicos of All Armenians

P

rime Minister Nikol Pashinyan,
together with his spouse Anna
Hakobyan, attended a Christmas
and Epiphany mass served at the St.
Gregory the Illuminator Cathedral in

President Sarkissian and PM Pashinyan,
Extent Condolences To Presidents Of
Ukraine And Iran

P

resident of Armenia Armen
Sarkissian and Prime Minister of
Armenia Nikol Pashinyan extended
condolences to President of Ukraine
Volodymyr Zelensky and President of
Iran Hassan Rouhani on the occasion of
the tragic airplane crash nearby Tehran.
ARMENPRESS reports the Armenian

News from the World
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adoption as children.
Christ, to perpetuate in Christ. As a
The Birth of Christ is a grace to Christian nation, on this day full of the
value human life, to turn it into a new graces of the Birth of Christ, we once
beginning, a new path which leads to again are reaffirmed in steadfastness
knowing God and to receiving God’s that we shall be more decisive in the
when asked at a briefing in Kiev if
adoption. Christ’s Birth is a testimony witnessing of our Christian identity,
the plane could’ve been downed by a
of an incomparable love, a witness that we shall build our national life
missile.
of endless love for humankind. It is upon love and solidarity, that we shall
He also said that Ukraine had banned
a sacrificial and wholehearted love be united through our spiritual values,
flights through Iranian airspace by its
through which Almighty God descend- through our faith, around our sacred
airliners from Jan. 9.
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Page 12
so that the feelings and thoughts of
All 176 people on board were killed.

Ukraine Embassy in Iran Drops Reference to
Engine Failure as Cause of Plane Crash

U

kraine’s embassy in Iran dropped
an initial reference to engine failure
as the cause of a Ukrainian plane crash
outside Tehran on Wednesday, Reuters
reports.
It said in a second statement that the
causes had not been disclosed and that
any previous comments were not official.
Ukrainian PM Oleksiy Honcharuk cautioned against speculation until the
results of an investigation were known
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2nd Annual Armenian
American Museum Gala
Set for December 8

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

News from Armenia & Artsakh

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

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

DISTRICT OF
COLUMBIA COUNCIL
PASSES ARMENIAN
GENOCIDE
RESOLUTION

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


WASHINGTON, D.C. – Following
the historic and overwhelming bipartisan passage of the Armenian Genocide
resolution in the U.S. House of Representatives, the District of Columbia
Council approved a resolution affirming
the Armenian Genocide, reported the
Armenian Assembly of America.
The resolution is “to recognize and
reflect on the 104th anniversary of the
1915 Armenian Genocide and on the importance of educating District of Columbia residents on the Armenian
Genocide.”
“The Armenian Assembly of America welcomes the passage of this resolution, and especially applauds the
emphasis on the importance of education,” Executive Director Bryan Ardouny
stated.
For a complete list of U.S. states that
issued resolutions and proclamations
recognizing the Armenian Genocide,
visit the Armenian National Institute’s
website at www.armenian-genocide.org.
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Let us proceed on that path, renewing
and adorning our lives as well as the
life of our homeland and our people.
With such wishes and Good Tidings
of the Holy Nativity of Christ, we send
greetings to the incumbents of the
hierarchical sees of our Apostolic
Holy Church; to His Holiness Aram
I, Catholicos of the Great House of
Cilicia, to the Armenian Patriarch
of Jerusalem, His Beatitude,
Archbishop Nourhan Manougian
and to the newly elected Patriarch
of Constantinople, His Beatitude,
Bishop Sahak Mashalian, and to the
entire oath-bearing clergy of our Holy
Church. With fraternal love in Christ
we send Our greetings to the heads
of our sister Churches and to their
faithful. With pontifical blessing we
greet and bring Our best wishes to the
President of the Republic of Armenia,
Mr. Armen Sargsyan; to the Prime
Minister of the Republic of Armenia,
Mr. Nikol Pashinyan, who is present
at this celebration of Divine Liturgy,
together with his distinguished wife.
We extend our greetings to President

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-

Bako Sahakyan of the Republic of
Artsakh; to Armenia’s state officials,
and to the representatives of diplomatic missions accredited in Armenia. We
bring our pontifical love, blessings and
best wishes to all our faithful people
around the world.
On this soul-reviving day of the Holy
Nativity, our beloved faithful, let us
pray to our Saviour with the words
of Catholicos St. Nerses Shnorhali.
“Restorer of old things, restore also
me, adorn anew!”. Let us pray that
the heavenly gifts of restoration may
improve the entire world, so that the
lives of people and countries may
grow in prosperity and so that the protection of the holy right Hand of God
may always safeguard our homeland,
our courageous defenders of our land,
our sisters and brothers in the Middle
East and in other places who face
afflictions, and all our people around
the world. May your lives and families
be adorned with the life-restoring
graces of the Saviour and heavenly
gifts, and may God’s protection and
blessings always remain with you.
Christ is born and revealed,
To you and us the Good News.

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

Pashinyan Calls on Iran and USA to
Immediately Launch Negotiations and
Prevent Further Escalation

Armenia Offers Full Solidarity and
Condolences to Australia Amid Catastrophic
Bushfires
Armenian Minister of Foreign Affairs
Zohrab Mnatsakanyan has expressed
“full solidarity” with Australia amid the
raging bushfires in the country.
“Most disturbed by the catastrophe of
#AustralianBushfire. The victims and
millions affected bear very powerful
message and call for action globally,
this concerns every nation on earth.
Condolences to bereaved families. In full
solidarity with people and government of
#Australia”, FM Mnatsakanyan tweeted.
Earlier on Sunday, Australian Prime
Minister Scott Morrison warned that
the devastating bushfires raging in the
country might go on for months.
At least 24 people have died since the
fires began in September, according to
the BBC.
PM Morrison had earlier also announced
the largest military call-up in the coun-

try’s recent history, mobilising up to
3,000 reservists to assist volunteer
firefighters, the BBC reported.
Queen Elizabeth on Sunday said she
was “deeply saddened” by the fires, and
thanked the emergency services “who
put their own lives in danger” to help
communities.
A number of celebrities donated money
to support the firefighting effort in recent
days - among them the US singer Pink
and Oscar-winner Nicole Kidman, who
pledged $500,000.

Armenia Airways Doesn’t Plan to Suspend
Yerevan-Tehran Flights
Armenia Airways does not intend to
suspend or delay its Yerevan-Tehran
flights, the airline’s CEO Arlen Davudyan
told ARMENPRESS .
“We aren’t planning to suspend the
flights”, he said. He said they have no
safety concerns whatsoever.
He said the airline will continue operating its flights as scheduled.
Armenia Airways currently operates 4
roundtrip flights per week from Yerevan
to Tehran.
Major global airlines canceled Iran and
Iraq flights on Wednesday and re-routed others away from both countries’
airspace, following an Iranian missile

strike on United States-led forces in Iraq.
Germany’s Lufthansa, Dubai-based
Emirates and low-cost flydubai were
among airlines that canceled flights, as
the U.S. Federal Aviation Administration
barred American carriers from the area.
But several other carriers continue
operations.

‘Iranian-Appointment-Cancellations’– US
Embassy Armenia Announces Temporary
Changes in Consular Section

Prime Minister Nikol Pashinyan has
chaired a consultation on January 8 to
discuss “the ongoing developments in
the region” and the implementation process of the instructions he had issued to
governmental authorities on this occasion back on Friday.
“The development of the situation in
the region is worrying,” the PM said in
a statement on Facebook.
“Our position remains the same: Armenia
will not be embroiled into anti-Iranian
actions, Armenia will not be embroiled

in anti-American actions and our hope
and call to our friendly Iran and USA
is to immediately initiate negotiations
to not allow further aggravation of the
situation,” the Armenian PM said.
Defense Minister Davit Tonoyan, Chief
of the General Staff Artak Davtyan,
Police Chief Arman Sargsyan, Security
Council Secretary Armen Grigoryan,
National Security Service head Eduard
Martirosyan, FM Zohrab Mnatsakanyan
and Deputy PM Tigran Avinyan participated in the meeting.

The US Embassy in Armenia has
announced it is temporarily suspending some visa services due to the latest
developments in the Middle East.
“Due to recent events in the Middle East,
the U.S. Embassy in Yerevan has temporarily suspended some visa services.
If your appointment was canceled,
please follow the steps below:
Non-immigrant visa appointment:
Continue to check the scheduling website for available appointments. If your
appointment is rescheduled by the
Embassy you will receive an email notification at the email address you provided

when creating your appointment.
Immigrant visa appointment: The
Embassy will reschedule your appointment at the first available opportunity.
We will communicate any updates to the
email address you provided”, the embassy said, attaching a trilingual statement
in Armenian, English and Iranian.
Although the statement does not mention
anything about Iran, the name of the link
in the address bar appears as “Iranianappointment-cancellations”.
In a separate announcement, the embassy said the “Consular Section in Yerevan
would like to inform all U.S. visa applicants about a change in Embassy entry
procedures when visiting the Consular
section”.
“Large personal bags will no longer be
permitted. You must plan on not having
any item larger than a handbag with you
when visiting the U.S. Embassy. If you
have larger items, you will not be permitted to enter the Embassy, you will not
be able to store your items with guards,
or leave them at the guard shack at the
Embassy hill top.”
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The Top 10 Geopolitical Risks for the World in 2020
2nd Annual Armenian
American Museum Gala
Set for December 8

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

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

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


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


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

investors, and society at large on a
collision course with corporate decision-makers, who must choose between
ambitious commitments to reduce their
emissions and their bottom lines. Civil
society will be unforgiving of investors
and companies they believe are moving
too slowly. Oil and gas firms, airlines, car
makers, and meat producers will feel
the heat. Disruption to supply chains is
a meaningful risk. Investors will reduce
exposures to carbon intensive industries, sending asset price lower. All this
as warming makes natural disasters
more likely, more frequent, and more
severe.

8. Shia Crescendo

Iraqi demonstrators flash the victory sign next to burning tyres as angry protesters blocked roads in the central shrine city of Najaf, on Jan. 5, 2020 - AFP
2020 will prove a tipping point moment in
international politics. In recent decades,
globalization has created opportunities,
reduced poverty, and supported peace
for billions of people. But with China and
the US decoupling on technology, the
21st century economy is now breaking
in two. Developed world countries have
become toxically polarized. Climate
change matters as never before. Taken
together, these trend lines are likely to
produce a global crisis. Governments
and the private sector will respond, but
the scale of the challenges is greater
than in the past, and tribalism within national politics undermines global
cooperation. These are Eurasia Group’s
Top 10 risks for 2020.

1. Rigged!: Who Governs the US?
In 2020, US political institutions will
be tested as never before, and the
November election will produce a result
many see as illegitimate. If Trump wins
amid credible charges of irregularities,
the result will be contested. If he loses,
particularly if the vote is close, same.
Either scenario would create months
of lawsuits and a political vacuum, but
unlike the contested Bush-Gore 2000
election, the loser is unlikely to accept a
court-decided outcome as legitimate. It’s
a U.S. Brexit, where the issue isn’t the
outcome but political uncertainty about
what the people voted for.

2. The Great Decoupling

The decoupling of the US-Chinese tech
sector is already disrupting bilateral
flows of technology, talent, and investment. In 2020, it will move beyond strategic tech sectors like semiconductors,
cloud computing, and 5G into broader
economic activity. This trend will affect
not just the $5 trillion global tech sector,
but other industries and institutions, as
well. This will create a deepening business, economic, and cultural divide that
will risk becoming permanent, casting
a deep geopolitical chill over global
business. The big question: Where will
the Virtual Berlin Wall stand?

3. US/China

As this decoupling occurs, US-China
tensions will provoke a more explicit
clash over national security, influence,

and values. The two sides will continue
to use economic tools in this struggle—sanctions, export controls, and
boycotts—with shorter fuses and goals
that are more explicitly political.

4. Peak MNCs

Far from filling the gaps on critical issues
like climate change, poverty reduction, and trade liberalization created by
underperforming national governments,
multinational corporations (MNCs)
will face new pressures from political
officials, both elected and unelected.
Politicians working to manage slowing global growth, widening inequality,
populist rivals, and security challenges
created by new technologies will assert
themselves at the expense of MNCs.

5. India gets Modi-fied

In 2019, Prime Minister Modi and his
government revoked the special status
for Jammu and Kashmir, piloted a plan
that stripped 1.9 million people of their
citizenship, and passed an immigration law that considers religious affiliation. Protests of various kinds have
expanded across India, but Modi will
not back down, and a harsh government
response in 2020 will provoke more
demonstrations. Emboldened state-level
opposition leaders will directly challenge
the central government, leaving Modi
with less room for maneuver on economic reform at a time of slowing growth.

The failure of U.S. policy toward Iran,
Iraq, and Syria—the major Shia-led
nations in the Middle East—creates
significant risks for regional stability.
These include a lethal conflict with
Iran; upward pressure on oil prices; an
Iraq caught between Iran’s orbit and
state failure, and a rogue Syria fused
to Russia and Iran. Neither Donald
Trump nor Iran’s leaders want all-out
war, but deadly skirmishes inside Iraq
between U.S. and Iranian troops are
likely. Iran will disrupt more tanker traffic
in the Persian Gulf and hit the U.S. in
cyberspace. It may also use its proxies
in other Middle East countries to target
U.S. citizens and allies. The chance
is rising that the Iraqi government will
expel U.S. troops this year, and popular
resistance from some Iraqis against
Iran’s influence there will strain the
Iraqi state—OPEC’s second-largest oil
producer. Feckless U.S. policy in Syria
will also drive regional risk in 2020.

9. Discontent in Latin America

Latin American societies have become
increasingly polarized in recent years.
In 2020, public anger over sluggish
growth, corruption, and low-quality public services will keep the risk of political

7. Politics vs. Economics of
Climate Change
Climate change will put governments,

10. Turkey

President Erdogan—who has a long history of provocative behavior in response
to threats, sparking confrontation with
both foreign and domestic critics—
has entered a period of steep political
decline. He’s suffering defections from
the ruling Justice and Development
Party as popular former allies establish
new parties. His ruling coalition is shaky.
Relations with the US will hit new lows
as likely US sanctions take effect in the
first half of this year, undermining the
country’s reputation and investment
climate and putting further pressure on
the lira. Erdogan’s responses to these
various pressures will further damage
Turkey’s ailing economy.

Red herrings

The new “Axis of Evil”— Iran, North
Korea, Venezuela, and Syria are unlikely
to blow up, despite the headlines. Iran is
the biggest challenge, but neither Trump
nor Tehran wants all-out war.
The world’s advanced industrial democracies—the US, Europe and Japan—
remain well-positioned to withstand the
populist storm in 2020.
A big win for Boris Johnson and his
Conservative Party—and an historic-sale loss for Jeremy Corbyn’s Labour
Party—gives Britain a much-needed
break from Brexit madness in 2020.
Bremmer is a foreign affairs columnist and editor-at-large at TIME.
time.com

News from Armenia & Artsakh

Website Fighting Fake News Itself Busted
for FAKE NEWS, Says Ministry

6. Geopolitical Europe

European officials now believe the EU
should defend itself more aggressively
against competing economic and political models. On regulation, antitrust
officials will continue to battle North
American tech giants. On trade, the
EU will become more assertive on
rules enforcement and retaliatory tariffs.
On security, officials will try to use the
world’s largest market to break down
cross-border barriers to military trade
and tech development. This more independent Europe will generate friction
with both the US and China.

instability high. This comes at a time
when vulnerable middle classes expect
more state spending on social services,
reducing the ability of government to
undertake austerity measures expected
by foreign investors and the IMF. We’ll
see more protests, fiscal balances will
deteriorate, anti-establishment politicians will grow stronger, and election
outcomes will be less predictable.

The antifake.am website, the very name
of which implies its mission of fighting
fake news, has itself spread disinformation about the internal financial matters
of the Ministry of Education, Science,
Culture and Sports, according to the
ministry.
The website has spread disinformation
by falsely presenting the ministry’s
yearly salary budget for personnel to be
the amount of awards and bonuses, the
Ministry of Education, Science, Culture
and Sports said.
Moreover, the ministry said it had
received an inquiry from antifake.am

before the holiday season requesting
information about how much bonuses
officials had received, and the ministry
said it had responded by providing
relevant information. The ministry said
that its entire yearly salary budget was
1 billion 774 million 225 thousand 600
drams, and that all staffers and personnel had received from this sum only
456 million 209 in bonuses during the
year. However, the website chose to
mis-present the numbers and claimed in
its article that the 1 billion 774 million 225
thousand 600 drams was actually the
figure of awards “most likely to create
a negative opinion about the ministry
among readers and social media users
or perhaps due to ignorant reporting”,
the ministry said.
“This is inadmissible in terms of the
professional mission of providing the
citizens with duly journalism, and it lacks
any kind of logic as well: this kind of a
huge sum could not have been allocated
as bonuses,” the ministry said, refuting
the article as fake news.
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2nd Annual Armenian
American Museum Gala
Set for December 8

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

News from the World

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

Cultural News

Armenian Օrchestra Embarks on its Maiden
Tour of China

There are No Victims, Fresh Sanctions and
Call for Peace Addressed to Iran by Trump
DISTRICT OF
COLUMBIA COUNCIL
PASSES ARMENIAN
GENOCIDE
RESOLUTION

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


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

No American has fell victims to the
bombing of the U.S. military base in Iraq
by Iran on January 8, ARMENPRESS
reports President of the USA Donald
Trump announced.
“As long as I am the President of the
USA, Iran will not be allowed to possess
nuclear weapon”, Trump started his
speech with this sentence.
Denying the information about victims
from the U.S. side, Donald Trump said,
“We have no losses, all our soldiers are
in safety and our military bases have
suffered minimal damage… Iran seems
to retreat”.
At the same time he noted that the USA
will impose fresh and stricter sanctions

against Iran.
The U.S. President called on allies to
suspend the nuclear agreement with Iran
and work on a new agreement with Iran
which “will make the world a safer place”.
At the end of his speech the U.S.
President addressed the people and
leaders of Iran, saying “We want you
to have a future and a great future, one
that you deserve, one of prosperity at
home and harmony with the nations of
the world. The United States is ready
to embrace peace with all who seek it”.
Completing the speech that lasted over
10 minutes, Donald Trump refused to
answer any questions of the reporters.

World cannot afford another Gulf war, warns
UN Secretary-General

Amid the heightened tensions around
Iran following the US airstrike that
killed top military commander Qassim
Suleimani (pictured above) in Baghdad,

UN Secretary General Antonio Guterres
warned all parties involved that “the
world cannot afford another gulf war”.
“The Secretary-General has consistently
advocated for de-escalation in the Gulf.
He is deeply concerned with the recent
escalation.
This is a moment in which leaders
must exercise maximum restraint. The
world cannot afford another war in the
Gulf”, the Spokesman for UN SecretaryGeneral António Guterres said in a
statement.

Deadly Stampede Kills Dozens in Iran,
Postpones Soleimani Burial

The Armenian National Philharmonic
Orchestra is making its debut tour in
China by performing 10 concerts in nine
Chinese cities, China Daily reports.
The tour, which started with shows
on Dec 27 and 28 at Shanghai Grand
Theater will end on Jan 9 at the National
Center for the Performing Arts in Beijing.
Under the baton of artistic director,
Eduard Topchjan, the orchestra will
play repertories that include pieces from
Russian composers, excerpts of The
Nutcracker, the classic ballet composed
by Pyotr Tchaikovsky, Night on the Bald
Mountain by Modest Mussorgsky and
excerpts of Sergei Prokofiev’s ballet
work, Romeo and Juliet, Op. 64.
The orchestra will also play Armenian
composer Aram Khachaturian’s
Masquerade Suite and Spartacus ballet suites.
“Khachaturian is considered to be one
of the leading composers in Armenia.
We included his works during the tour of
China to enable Chinese audiences to
experience the long history of Armenia
through the composer’s music, which
has distinctive Armenian cultural elements,” says Arman Padaryan, the gen-

eral producer of the Armenian National
Philharmonic Orchestra.
During the ongoing China tour, the
orchestra is cooperating with young
Chinese clarinetist, Shen Tianyi, to play
Mozart’s Clarinet Concerto in A Major at
the concerts being performed in Wuxi,
Changzhou and Changshu in Jiangsu
province, Lishui in Zhejiang province
and Beijing.
According to the Armenian ambassador
to China, Sergey Manassarian, the
China tour will pave the way for more
cultural exchange programs between
China and Armenia in the future.
“During the five years of the Belt and
Road Initiative, the exchange and cooperation between the two countries not
only involved investment projects in
economy and trade, but also cooperation in energy, security, culture and other
fields,” says the Ambassador.
“The Armenian National Philharmonic
Orchestra will come back to China again
and again, expanding the geography
of tours, attracting larger audiences
and establishing stronger bonds,” Amb.
Manassarian says.
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The burial of assassinated Iranian
general Qassim Soleimani has been
postponed after a stampede killed
at least 50 people during a massive

mourning march in the slain commander’s hometown of Kerman, local state
television reported.
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Գործնական Հայրենասիրութիւն
Դոկտ. ՄԻՆԱՍ ԳՈՃԱՅԵԱՆ
«Մեռելներուս իբրեւ խաչ ես այս
ծառը տնկեցի»:
Լեւոն-Զաւէն Սիւրմէլեան

Բ

արեգործներ կան, որոնք
կ’ակնկալեն որ անպայման
շեփորուին իրենց արարքները,
կան նաեւ բարեգործներ, որոնք
կը հետեւին Քրիստոսի Այրի Կնոջ
Լումայի խորհուրդին: Այսպիսիները
կեանքի նպատակ կը դարձնեն բարի
արարքը` առանց փառասիրութիւնը
շօշափող գովասանքներու: Անոնք
երջանկութիւն կը վայելեն տեսնելով իրենց արարքին առթած ուրախութիւնը հասարակութեան մէջ:
Այս առնչութեամբ բոլոր պայմանները կը լրացնէ Երեւանի Պետական
Համալսարանի
ութսունամեայ,
բայց միշտ երիտասարդի խանդավառութեամբ ու աւիւնով լի Փրոֆեսոր
Գուրգէն Մելիքեան: Ան ամէն տեղ է,
ուր կը հաւատայ թէ ինք կրնայ քար
մը եւս աւելցնել հայրենաշինութեան
կառոյցին վրայ: Հետեւաբար երբեք
չզարմացայ ու անակնկալի չեկայ, երբ
Ղարաբաղեան ազատամարտի թէժ
օրերուն նկարուած հաղորդման մը
մէջ զինք տեսայ Մոնթէ Մելքոնեանի
եւ Արցախի ազատամարտիկներու
հետ, Երեւան-Ստեփանակերտ դժուար
ու վտանգաւոր թռիչքներ կատարող
ուղղաթիռին մէջ՝ լեցուած վիրաւոր
ազատամարտիկներով եւ օգնութեան
մեկնող հայրենակիցներով:
Յետագային հպարտութեամբ լսեցի ու
հետեւեցայ իր առաքելութիւններուն՝
Արցախի մէջ: Միայն անկաշառ եւ
ինքնամոռաց տիպար հայրենասէրը
կրնայ ընել Գուրգէնին գործը:
Վերջերս, ինչպէս արդէն աւանդութիւն էր դարձած, Գուրգէն Մելիքեան
կրկին անգամ շնորհ ըրած էր գալ
Լոս Անճելըս՝ հանդիպելու համար
իր ծրագիրներուն օգտակար եղած
ազնիւ բարերարներուն՝ ներշնչելով
զանոնք, զեկուցելով անցնող տարուայ գործունէութեան մասին եւ, ինչու
չէ նաեւ՝ նոր լիցք հաղորդելու եւ
շարունակելու իր առաքելութիւնը:
Հիմնադրամը կը կոչուի «Գուրգէն
Մելիքեան Քաշաթաղի բազմազաւակ
ընտանիքների հիմնադրամ»: Քաշաթաղը կը գտնուի Լեռնային Արցախի արեւմտեան կողմը՝ փակած
Հայաստանի Հանրապետութեան:
Անիկա հարուստ է պատմական

յուշարձաններով եւ անտառային
տարածքներով: Բնութիւնը աւելի քան
չքնաղ է ու վայրի, իսկ ձմեռները՝ աւելի
մեղմ:
Հիմնադրամը իր աշխատանքները կը
տանի մի քանի ուղղութիւններով.
ա) Բազմազաւակ ընտանիքներու
օգնութիւն՝ նուիրելով կովեր, որոնք
կ’ապահովեն կենսական սննդեղէններ, այնուհետեւ ծնած հորթուկները
կաթնատու դառնալէ ետք ստացուած
կաթնամթերքը կը վաճառեն՝ ապահովելով նկատելի եկամուտ:
բ) Մասնակի աջակցութիւն տալ աւելի քան 200 Հայաստանի, Արցախի,
Ջաւախքի (Վրաստան) եւ սուրիահայ
ուսանողներու:
գ) Գիրքերու հրատարակութիւն:
դ) Ընկուզենիներու պուրակներու
ընդարձակ տնկում: Ստացուած
բերքին մէկ մասը բնակիչները
կ’առնեն իրենց պէտք եղածը, իսկ
մնացեալով կը պատրաստուին
անուշեղէններ,որոնք կը վաճառուին
հայրենի թէ արտասահմանեան
շուկաներու մէջ:
2019թ. նոյեմբերեան հաւաքը,
տեղի ունեցաւ Կլէնտէյլի «Սիփան»
շքեղ սրահին մէջ, ուր ներկայ էին
շուրջ 180 հայրենակիցներ՝ մեծաւ
մասամբ բարերարներ, որոնք
տեղւոյն վրայ կատարեցին իրենց
սրտաբուխ նուիրատուութիւնները:
Օրուան հանդիսաւոր ճաշկերոյթի
հանդիսավարուհին էր հայութեան
կողմէ սիրուած ու խանդավառ մտաւորական Տիկ. Թագուհի Արզումանեան, որ Հիմնադրամի մեծագոյն
բարեկամներէն է ու ոգեւորողը: Ան
բանաստեղծական շունչով եւ բարի
գալուստի ջերմ խօսքերէ ետք ողջունեց ներկաները եւ հրաւիրեց Տիար
Գուրգէն Մելիքեանը, որ սրտի խօսքը
ուղղէ ներկաներուն եւ ներկայացնէ
անցնող տարուան ձեռքբերումները:
Ան հրաւիրեց ներկաները որ յոտնկայս
յարգեն Հիմնադրամի բարեկամներ
Նիք Քանեանի, Մայէսթրօ Ալֆոնդ
Մարտոյեանի եւ Գրիգոր Պետրոսեանի
յիշատակը:
Ներկաները ուրախութեամբ եւ
ծափողջոյններով արձագանգեցին
անցնող տարուայ նուաճումներուն:
Այս տարի նոյնպէս մեծ թափով
շարունակուած են ծառատնկումները՝
«Համահայկական ասմունքի փառատօն»ի, «Երեւանի Պետական Համալսարանի 100 ամեակի» եւ նախկին
Սաղիմահայ եւ այժմ Լոս Անճե-

Ձախէն՝ Թագուհի Արզումանեան, Քարոլայն Նաճարեան եւ Գուրգէն
Մելիքեան
լըսաբնակ «Դաւիթ Սամուէլեան եւ
եղբայրք» պուրակները:
Տիար Գուրգէն Մելիքեան իր ներկայացումը կատարեց ցուցադրելով տեսահոլովակներ, որոնց շնորհիւ ներկաները աւելի խորութեամբ
ծանօթացան այն հսկայական աշխատանքին, որուն լծուած են Հիմնադրամի անդամներն ու մասնակիցները:
Առանձնապէս ուշագրաւ էր մեծ ու
սրտցաւ հայրենասէրներ Քերոլայն
եւ Ճորճ Նաճարեաններու հիմնած
«ԱՐՓԵՆ» մայր եւ նորածին կեդրոնի

22 տարուայ գործունէութիւնը: Հիացումով եւ յուզմունքով իմացանք
թէ երկու տասնամեակի ընթացքին
այս կեդրոնը Արցախին պարգեւած
է 32,680 երախայ, այլ խօսքով
բնակչութեան մէկ չորրորդի չափ
թիւ մը՝ այսինքն վաղուան զինուորը,
բանուորը, մասնագէտը, ուսուցիչը,
պաշտօնեան:
Հանդիսաւոր ճաշկերոյթը իր հայրենասիրական եւ ժողովրդական սիրուած երգերով ճոխացուց բարերար եւ
երգիչ Դաւիթ Սամուէլեան:

ԹԷՔԷԵԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՄԻՈՒԹԻՒՆ

Յուշահանդէս
Փայլակ Ահարոնեանի մահուան առաջին տարելիցին
առիթով տեղի պիտի ունենայ Յուշահանդէս,
Կիրակի, 19 Յունոար 2020-ին, կ.ե. ժամը 1:30ին, ԹՄՄ Պէշկէօթիւրեան Կեդրոնի սրահին մէջ՝
1901 N. Allen Ave.Altadena, California:
Խօսք պիտի առնեն՝

Բարսեղ Գարթալեան, Տոքթ. Ռաֆֆի
Պալեան եւ Գէորգ Քէօշկէրեան
Պիտի կատարուի նաեւ գեղարուեստական
պատշաճ յայտագիր մը:
Հանդիսավար՝

Յակոբ Մարտիրոսեան
Հիւրասիրութիւն՝ ձեռնարկէն ետք:
Քերոլայն եւ Ճորճ Նաճարեաններ
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Իրաքահայերու Ընտանեկան Միութեան Շաբաթօրեայ
Վարժարանի Տօնական Փառաշուք Հանդէսը
ԽԱՉԻԿ ՃԱՆՈՅԵԱՆ
Յարատեւող ճիգին առջեւ
Չկայ բան մը որ դիմանայ,
Դժուարը դիւրին,
Անկարելին հնարաւոր կը
դառնայ։
Ռէթէոս Պէրպէրեան

Նոր Տարուան եւ Քրիստոսի մեծախորհուրդ եւ սքանչելի ծննդեան
տօներուն առիթով, Շաբաթ, 21 Դեկտեմբերի առաւօտեան ժամը 9։30ին Կլենտէյլի արուեստի վեհաշուք
կեդրոնին մէջ (324 N. Orange St.
Glendale), տեղի ունեցաւ այս վարժարանի աւանդական ճոխ եւ խորիմաստ հանդէսը։
Այդ օրը դպրոցի ծնողներէ, հիւրերէ, շրջանաւարտներէ, սաներէ եւ
անցեալի ուսուցիչներէ բաղկացած
յորդ բազմութիւն մը ողողուած էր
գեղեցկօրէն զարդարուած սրահը։
Սրահի մուտքին դրուած էր մեծ,
պէսպէսուն զարդերով ակնահաճոյ
տօնական ծառ մը, իսկ ներսը,
բեմին վրայ, դարձեալ զարդարուած
տօնական շքեղութեամբ, դրուած էր
Յիսուս Մանուկի ծննդեան մսուրը
ներկայացնող նորածինի սնարը:
Ձեռնարկը իր օրհնաբեր հովանաւորութեամբ կը պատուէր Թեմիս

Բարեջան Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ.
Յովնան Արք. Տէրտէրեան, Նորին
Սրբազնութիւնը կը ներկայացնէին
Թեմիս Շաբաթօրեայ վարժարաններու մարմնի նախագահ՝ Դոկտ. Էլլի
Անդրէասեան եւ նոյն մարմնի անդամ՝
Տիկ. Հուրի Քէջումեան։
Դպրոցի կամաւոր ու թանկագին
ուսուցչուհիները, գլխաւորութեամբ
համակ նուիրում ու ժր՚աջան տնօրէնուհի՝ Տիկ. Անահիտ ԹովմասեանԽաչատուրեանի մեծ ճիգ եւ աշխատանք տարած էին ներկաներուն
անմոռանալի եւ յիշարժան պահեր
պարգեւելու համար։
Տնօրէնուհիին բացման ջերմ եւ
սիրալիր խօսքերով ողջունեց ներկաները եւ հրաւիրեց Առաջնորդ
Սրբազան Հօր ներկայացուցիչ, մեծավաստակ կրթական մշակ Դոկտ. Էլլի
Անդրէասեանն ու Տիկ. Հուրի Քէջումեանը իրենց սրտի խօսքերով սկսելու
համար հանդէսը։

Դոկտ. Անդրէասեան բոլոր ներկաներուն փոխանցեց Առաջնորդ
Սրբազան Հօր օրհնութիւնները
բոլոր ներկայ ծնողներուն, աշակերտներուն եւ դպրոցի պատասխանատուներուն։ Տիկ. Անդրէասեան մեծապէս գնահատեց
դպրոցի պատասխանատուները,
աշակերտութիւնը, անոնց ծնողները
եւ Իրաքահայերու Ընտանեկան
Միութեան ղեկավարները, որոնք
40 տարի անդադար յաջողութեամբ
կը տանին հայապահպանման այս
սուրբ գործը։ Նմանապէս Տիկ.
Հուրի Քէջումեան իր հերթին շնորհաւորելով դպրոցի ուսուցչուհիները, տնօրէնութիւնն ու պատասխանատուները այս կրթական
աշխատանքը տանելու համար, շնորհաւորեց բոլոր ներկաներուն Նոր
Տարին եւ Ս. Ծնունդը։
Պաշտօնական այս խօսքերէն
ետք սկսան աշակերտութեան
կատարումները։ 90 աշակերտաշակերտուհիներ երկու խումբերու բաժնուած իրենց ուսուցչուհիներու առաջնորդութեամբ եւ գեղարուեստական բաժնի պատասխանատու՝ Տիկ. Մարիէթա Անասեանի
ղեկավարութեամբ
36
համարներէ բաղկացած յայտագիր
մը ներկայացուցին՝ արժանանալով
ներկաներուն որոտընդոստ ծափահարութեանց։ Արդարեւ խօսք եւ
բառ չունինք նկարագրելու համար
այս համով-հոտով փոքրիկներուն
կատարումները, որոնք ներկայ չափահասներուն անխառն ուրախութիւն
պարգեւեցին։
Պատկերացուցէք օտար ափերու վրայ
ծնած, ամերիկեան դպրոց յաճախած
4-14 տարեկան այս փոքրիկները
այդ օր մօտ 10 հայկական երգ երգեցին, անոնցմէ ոմանք Տիկ. Մարիէթա
Անասեանին յօրինած երգերն են, նոյն

այս փոքրիկները այդ օր արտասանեցին Շիրազէն, Պարոյր Սեւակէն, Համօ
Սահեանէն, Աթաբեկ Խնկոյեանէն,
Վահան Թէքէեանէն, Մուշեղ Իշխանէն,
Ռազմիկ Դաւոյեանէն՝ Նոր Տարուայ,
հայրենիքի, հայ մշակոյթի եւ հայ լեզուի
նուիրուած բանաստեղծութիւններ՝
արժանանալով ներկաներուն բուռն
ծափահարութեանց։
Վերջաւորութեան խօսք առաւ դպրոցի
հոգաբարձութեան ատենապետ՝
Խաչիկ Ճանոյեան։ Ան սրտանց
շնորհաւորեց դպրոցի տնօրէնուհի
Տիկ. Անահիտ Թովմասեան-Խաչատուրեանը եւ թանկագին ուսուցչական կազմը այս հոյակապ աշխատանքին համար, որ միայն 10 շաբթուայ
ընթացքին կրցան գրել-կարդալ սորվեցնելու կողքին այսքան երգ եւ
արտասանութիւններ սորվեցնել։
Ապա սրահը թնդացնող տօնական
երգերով, պարով, ծափերով, նուագով
եւ բացագանչութիւններով մուտք գործեց Կաղանդ պապան (Ձմեռ պապիկ)՝
առաստաղէն ձիւնաթերթիկներու
հեղեղի մը տակ։ Ձմեռ պապիկը իր
գեղեցիկ նուէրները տալէ առաջ,
պահ մը լսեց փոքրիկներուն երգերն
ու արտասանութիւնները, որոնք
խորապէս գոհ ձգեցին Կաղանդ
պապան եւ արժանացան անոր բերած
նուէրներուն։
Ձմեռ պապիկին հետ միասին ժողովուրդը հայկական պարեղանակներու
եւ երգերու խանդավառ կշռոյթներու
տակ մօտ կէս ժամ պարելէ ետք, բոլոր
աշակերտները եւ ծնողները սրահէն
դուրս ելան Ձմեռ պապիկին հետ
նկարուելու համար։
Ջերմօրէն կը շնորհաւորենք այս
վարժարանի բոլոր պատասխանատուները սոյն յիշարժան եւ անմոռանալի ձեռնարկին համար, բոլորին
ըսելով՝ ՁԵՐ ՎԱՐՁՔԸ ԿԱՏԱՐ։

«Մասիս» Երկլեզու Շաբաթաթերթի Աշխատակիցներուն
Հանդիպումը
ԽԱՉԻԿ ՃԱՆՈՅԵԱՆ
Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 20-ի երեկոյեան
ժամը 7։30-ին Փասատինայի ՀՄՄ
«Կարօ Սողանալեան» բարեզարդուած սրահին մէջ տեղի ունեցաւ
ՍԴՀԿուսակցութեան մեր շրջանի
երկլեզու պաշտօնաթերթին եւ
“Massis Post”-ի ամէնօրեայ համացանցային հրատարակութեան աշխատակիցներուն տօնական օրերուն
առիթով անդրանիկ հանդիպումխրախճանքը։
Ներկայ էին մօտ 80 աշխատակիցներ իրենց կողակիցներով, թերթի
վարչական պատասխանատուները
եւ “Massis Post” անգլերէնով հրատարակող երիտասարդները։
Հոգելից բովանդակութեամբ բարի
գալուստի եւ ողջոյնի խօսք առաւ
կուսակցութեան բազմավաստակ
գործիչ եւ հրապարակախօս՝ Գաբրիէլ Մոլոյեան. «Մասիս ՍԴՀԿուսակցութեան պաշտօնաթերթը ըլլալով,
հոն կը տեսնենք մեր կուսակցութեան տեսակէտները, հայրենիքի
կամ սփիւռքի կեանքէն ներս տեղի
ունեցած իրադարձութիւններուն

արտացոլումը», ըսաւ Պրն. Մոլոյեան եւ յանուն «Մասիս» թերթի
բոլոր պատասխանատուներուն
«շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր
աշխատակիցներուն, որոնց աշխատակցութեան շնորհիւ այսօր «Մասիս»
դարձած է սիրուած եւ փնտռուած
թերթ մը», աւելցուց Պրն. Մոլոյեան։
Ապա ողջոյնի եւ սրտի խօսքերով ելոյթ
ունեցան Սարգիս Վահագն, Տոքթ.
Արշակ Գալայճեան, Հենրիկ Անասեան,
Համբարձում Աղպաշեան, թերթի
տնօրէն Վահէ Աջապահեան եւ Խաչիկ
Ճանոյեան։ Բոլոր խօսք առնողները
գնահատեցին «Մասիս» եւ “Massis
Post” թերթերը, իրենց հայրենական,
սփիւռքի եւ քաղաքական լուրերու
յստակ կեցուածք դրսեւորող բովանդակութեանց համար, որ էապէս
կարեւոր է հայ մամուլի պարագային։
Գնահատանքի այս խօսքերէն
ետք գործադրուեցաւ շատ հաճելի յայտագիր մը՝ ազգային-հայրենասիրական եւ էստրատային երգերու, մասնակցութեամբ Յակոբ
Կակոսեանի եւ Յարութ Տէր Դաւիթեանի, ներկաներուն լիաթոք մասնակցութեամբ եւ երգեհոնահար

Վարդան Քէօրօղլեանի (օրկի) ընկերակցութեամբ։
«Մասիս» թերթի գլխաւոր խմբագիր եւ
երկարամեայ կուսակցական ղեկավար

Գրիգոր Խոտանեանի փակման եւ
շնորհակալական խօսքով վերջ գտաւ
այս յիշարժան հանդիպումը։

Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը
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Պոլիս

Պոլսոյ Պատրիարքական Աթոռի 85-րդ Գահակալը Յառաջիկայ
Օրերուն Պաշտօնապէս Պիտի Ստանձնէ Իր Գահը
Թրքահայութիւնը կը պատրաստուի
պատմական շաբաթավերջի մը
կը յայտնէ «Ժամանակ»ը։ Պոլսոյ
Պատրիարքական Աթոռի 85-րդ
գահակալը յառաջիկայ օրերուն
մեծահանդէս արարողութիւններով
պաշտօնապէս պիտի կոչուի իր
առաքելութեան։ Ամեն. Տ. Սահակ
Ընտրեալ-պատրիարք Սրբազան
Հայրը այս շաբաթավերջին պիտի
կատարէ իր երդումը, պիտի ստանայ
ասան ու գահ պիտի բարձրանայ
պաշտօնապէս։ Միեւնոյն ժամանակ
ան պիտի մատուցանէ իր անդրանիկ
Ս. Պատարագը, որու ընթացքին պիտի
փոխանցէ իր պատգամը։
Թրքահայ համայնքը այս հանդիսութիւններուն առթիւ շաբաթավերջին ժամադրուած է Գումգաբուի
մէջ։ Ինչպէս արդէն միջոց մը առաջ
տեղեկացուած էր Պատրիարքական
Աթոռի աղբիւրներուն կողմէ, գահակալութեան արարողութեան համար
նախապատրաստական
աշխատանքներ կը կատարուին կարգա-

դիր յանձնախումբի մը կողմէ։ Մինչ
պատրաստութիւնները թափով կ՚ընթանան, մանրամասնութիւններն ալ
կը յստականան աստիճանաբար։
Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ նուիրապետական աթոռներուն կողմէ բարձրաստիճան
եկեղեցականներ քաղաքս պիտի
գան մասնակցելու համար Նորին
Ամենապատուութեան գահակալութեան։ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը
պիտի ներկայացնէ երեք սրբազաններէ բաղկացեալ պատուիրակութիւն
մը։ Ամենայն հաւանականութեամբ
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ.
Գարեգին Բ. Վեհափառ Հայրապետը
արքութեան պատիւ շնորհէ Նորին
Ամենապատուութեան։ Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան կողմէ
երկու սրբազան պիտի մասնակցին արարողութեան՝ փոխանցելու
համար Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին
շնորհաւորութիւնները։ Երուսաղէմի
Պատրիարքութեան կողմէ ալ միաբան
մը պիտի մասնակցի գահակալութեան

արարողութեան։ Բաց աստի, սփիւռքէն քանի մը թեմակալ առաջնորդ
սրբազաններ ալ Պոլիս պիտի փութան
շաբաթավերջի հանդիսութիւններուն
համար։ Այս բոլոր անունները թէեւ
յայտնի են, սակայն Պատրիարքարանի
աղբիւրները յարմար չեն դատեր անոնց
հրապարակումը անվտանգութեան
նկատառումներով։
Նորին Ամենապատուութեան գահակալութեան արարողութեան միջեկեղեցական մասնակցութիւնն ալ պիտի
ըլլայ բաւական բարձր մակարդակով։ Վատիկանէն կարտինալ մը
Պոլիս պիտի գայ՝ ներկայացնելու
համար Հռոմի Ֆրանսիսքոս Ա. Սրբազան Քահանայապետը։ Իտալիայէն
զանազան միաբանութիւններու
ներկայացուցիչ վարդապետներ ալ
մասնակցութիւն պիտի բերեն արարողութեան։ Ի լրումն այս բոլորին,
Պոլսոյ բոլոր քրիստոնեայ յարանուանութիւններու հոգեւոր առաջնորդները պիտի մասնակցին արարողութիւններուն։ Այս ամբողջին մէջ,

անշուշտ, առանձնապէս կարեւորութիւն կը ներկայացնէ Տ.Տ.
Պարթոլոմէոս Ա. Ուղղափառաց
Տիեզերական Պատրիարքին ներկայութիւնը։

Լիբանան

Մայր Աթոռը 50 Հազար Տոլար Գումար Կը Փոխանցէ
Լիբանանի Հայոց Թեմի Առաջնորդարանին

Ա

մենայն Հայոց ՆՍՕՏՏ Գարեգին Բ. կաթողիկոս 50 հազար
ամերիկեան տոլար նուիրեց
Ազգային առաջնորդարանին, որպէսզի
տրամադրուի լիբանանեան տագնապի
յաղթահարման կարիքներուն:
Այս առիթով, Լիբանանի հայոց առաջնորդ Նարեկ արքեպիսկոպոս շնորհակալութիւն յայտնեց ըսելով. «Մեր
որդիական երախտագիտութիւնը
կը յայտնենք նորին սրբութեան այս
զօրակցութեան համար, երբ մանաւանդ այս փուլին Լիբանանի ընկերային-տնտեսական տագնապին պատճառով լիբանանահայութիւնը եւս
կ՛ապրի ծանր օրեր: Կը հաւատանք,
որ մեր բոլորին համատեղ ջանքերով
այս դժուար պայմաններէն յաղթական դուրս պիտի գանք եւ պիտի
շարունակենք մեր հայապահպանման եկեղեցանուէր, ազգաշէն եւ
հայրենակերտ առաքելութիւնը»:
ԴԻՒԱՆ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ
ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

Տիկ. Անահիտ Տանձիկեանի գլխաւորած Ս. Էջմիածնի Կրօնասիրաց Տիկնանց Համախմբումին
պատուիրակութիւնը նուիրատուութիւնը փոխանցեց առաջնորդ սրբազանին:

Սուրիա

Տէրունի, Սրբոց Պատկերներու Եւ Խորհրդանոցներու Օծում
Գամիշլիի Մէջ

Շ

աբաթ, 21 Դեկտեմբերի երեկոյեան ժամը 5:00-ին, Գամիշլիի
Սուրբ Յակոբ եկեցեցւոյ մէջ
տեղի ունեցաւ խորհրդանոցի ու
սրբապատկերներու օծում, ձեռամբ
եւ նախագահութեամբ Բերիոյ Հայոց
Թեմի Բարեխնամ Առաջնորդ Գերշ. Տ.
Մասիս Սրբ. Եպս. Զօպուեանի։ Օծման
աղօթքէն ետք, սրբազան հայրը «Ամէն
Ալէլուիա» երգեցողութեամբ Սուրբ
Միւռոնով օծեց նոր խորհրդանոցները, ինչպէս նաեւ Տիար Ռուբէն Ալեքսանեանի կողմէն նուիրուած խաչ-

քարը։ Հայկական ոճով նկարուած
Ս. Աստուածածնայ պատկերը նուիրեց Գերպ. Տ. Անդրանիկ Ծ.Վրդ.
Այվազեան, իսկ տիրահայր Զօհրապ
Սարգիսեան, տիրամայր Լուսվարդ
Սարգիսեան, ինչպէս նաեւ Բարշ.
Յակոբ Սրկ. Պարսումեան նուիրեցին
երկու խորհրդանոցներ։
Սրբազան հայրը գնահատեց նուիրատուներուն նախաձեռնութիւնը,
վստահեցնելով, որ Աստուած վարձահատոյց պիտի ըլլայ անոնց Աստուածահաճոյ գործին։
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Պոլիս

Պոլսոյ Մէջ Օսմանեան Շրջանի Հայ Գեղանկարիչներու
Կտաւներուն Նուիրուած Ցուցահանդէս
նկարիչներուն շնորհիւ. «Կտաւի
վրայ իւղաներկով նկարելու արուեստին մէջ արեւմտեան մտածողութեամբ օսմանեան գեղանկարչութեան
առաջին գործերը հեղինակած են հայ
գեղանկարիչները»:
Ցուցահանդէսին ներկայացուող
ուշագրաւ կտաւներէն են Պեշիքթաշցի
Ջիւանեանի «Սթամպուլ», Սամաթեացի Սիմոն Եազըճեանի «Գուշակ
կինը» (1882թ.) եւ Տրապիզոնցի
Բիւզանդ Գոճամանեանի «Էշերը»
կտաւները:

Թ

ուրքիոյ մէջ բացուած է
օսմանեան շրջանի գեղանկարչութեան մէջ մեծ աւանդ
ունեցող հայ գեղանկարիչներուն
նուիրուած ցուցահանդէս։ Պոլսոյ
«Canvas Art Investments» սրահին մէջ
իրականացուող «Armenian Painters
In the Ottoman Empire» (Օսմանեան
կայսրութեան հայ գեղանկարիչները)
ցուցահանդէսը կը գործէ Դեկտեմբեր 20-Յունուար 20: Այս մասին,
կը տեղեկացնէ Ermenihaber.am-ը՝
վկայակոչելով թրքական «Superhaber» լրատուական կայքը։ Տեղեկութեան համաձայն հայերը կայսրութեան մէջ մեծ հռչակ վայելած են

յատկապէս ճարտարապետութեան ու
գեղանկարչութեան ոլորտներէն ներս
հեղինակած գործերով:
«Անոնք հեղինակած են ստեղծագործական ձիրք ու վարպետութիւն
պահանջող շարք մը գործեր՝ պալատներու զարդարանքներէն մինչեւ
թատրոններու ձեւաւորումներ, Պոսֆորի նեղուցի ափամերձ հրաշալի
շինութիւններէն մինչեւ առաջին
խորհրդարանի պատգամաւորներու
վկայականներու ձեւաւորում»,- ըսուած է հրապարակման մէջ:
Կը նշուի, որ թրքական գեղանկարչութեան մէջ շրջադարձային
կէտը եւս հնարաւոր եղած է հայ

Իրան

Դոկտ. Կարէն Խանլարեանի «Հայաստանի
Աշխարհագրութեան Մեկնաբանութիւնը՝
Հիմնուած Իսլամական Տեքստերի Վրայ» Գիրքի Շնորհանդէսը

Հ

այկական հարցերու ուսումնասիրութեան
կեդրոն
«ՀՈՒՍԿ» հաստատութեան
նախաձեռնութեամբ, Դեկտեմբեր
17-ին տեղի ունեցաւ Իսլ. Խորհրդարանին մէջ Թեհրանի եւ հիւսիսային իրանահայութեան պատգամաւոր դոկտ. Կարէն Խանլարեանի հեղինակած «Հայաստանի աշխարհագրութեան մեկնաբանութիւնը՝ հիմնուած իսլամական տեքստերի վրայ» պարսկերէնով լոյս տեսած գրիքի շնորհանդէսքննարկումը, կը հաղորդէ «Ալիք»-ը:
«ՀՈՒՍԿ»-ի կեդրոնին մէջ կազմակերպուած շնորհանդէսին Հայ
Դատի յանձնախմբի նախագահ Իսիկ
Իւնանէսեան անդրադառնալով դոկտ.
Խանլարեանի հեղինակած գիրքին՝
ընդգծեց, որ անիկա արդիւնքն է
հեղինակի եռամեայ աշխատանքներու
եւ յոյս յայտնեց, որ մօտ ապագային լոյս
պիտի տեսնէ երկրորդ հատորը եւս:
Ան նշեց նաեւ, որ դոկտ. Խանլարեան պաշտօնապէս նշանակուած է
Իսլ. Ազատ համալսարանի ներկայացուցիչը՝ Հայաստանի մէջ համալսարանի մասնաճիւղը հիմնելու համար:
Ան նշեց, որ գիրքը գնահատման
արժանի է այն առումով, որ հեղինակը ներկայացուցած է իսլամական
այն աղբիւրները, որոնք հիջրեթի
3ճրդէն 14-րդ դարերու ընթացքին

անդրադարձած են Հայաստանի մասին
եւ կարեւոր համարած այն, որ գիրքին
հեղինակը նոյնիսկ վկայակոչած է
օսմանցի պատմաբանները եւ աշխարհագրագէտները, որոնք վերջին
դարերու ընթացքին անդրադառնալով Կովկասի աշխարհագրութեան
անդրադարձած են ժամանակի
Հայաստանի կարգավիճակին:
Աստղագէտ-պատմաբան դոկտ.
Հոսէյն բարձր գնահատեց դոկտ.
Խանլարեանին եւ հրատարակուած
գիրքը այն առումով, որ նոր հայեացքով եւ կատարեալ ճշգրտութեամբ եւ
անաչառօրէն մէջբերում կատարած
բոլոր աղբիւրներէն եւ նման գրքի
առկայութիւնը կարեւոր աղբիւր
համարեց:
Դոկտ. Խանլարեան, որ կարեւոր
նկատեց գիրքի քննարկման արդիւնքով նկատուած բացթողումները
եւ անդրադառնալով գիրքի հրատարակման նպատակներուն մասին
ընդգծեց, որ երկու դրդապատճառներէ մեկնած հեղինակած է նման
աշխատութիւն: Նախ, որպէս մասնագիտական մօտեցում եւ այն, որ
պանթուրքիստ պատմաբանները
կը հերքեն հայոց հազարամեայ
պատմութիւնը, եւ ընդհանրապէս
Հայաստանի աշխարհագրական
գոյութիւնը եւ միւս կողմէ կը մերժեն
հայկական աղբիւրները, որոնք

կ՛անդրադառնան հայ ժողովուրդի
պատմութեան: Ան աւելցուց, որ այդ
պատճառով ալ ուսումնասիրած է
իսլամական պատմաբանները, ըլլայ
իրանցի, թէ արաբ կամ օսմանցի եւ
անոնց ուսումնասիրութիւններէն մէջ-

բերումներ կատարած, որպէսզի ոչ-հայ
լսարանը եւս ծանօթանայ Հայաստանի պատմական տուեալներուն,
ըստ ոչ-հայ պատմաբաններու եւ կուլ
չգնայ պանթուրքիստական քարոզչութիւններուն ու նկրտումներուն:

Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը
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Էրեբունի Թանգարանը Նոր Շէնք ու Թումանեանի Արձանը
Ժամանակակից Լուծումներ Պիտի Պիտի Տեղադրուի Իտալիոյ
Ունենայ
Նախագահական «Quirinale»
Էրեբունի պատմա-հնագիտական
անմիջապէս յետնամասին մէջ
Պալատի Մօտ Գտնուող Այգիին Մէջ
թանգարանը նոր, ժամանակակից
կառուցել նոր` ժամանակակից արհեսարհեստագիտութիւններով յագեցած
մասնաշէնք պիտի ունենայ:
Դեկտեմբեր 16-ին Երեւանի աւագանին հաւանութիւն տուաւ 2019-ի
Հոկտեմբեր 3-ին Երեւանի քաղաքապետ Հայկ Մարութեանի եւ «Ջոն
եւ Սօս Պալեան հիմնադրամ»-ի միջեւ
կնքուած համագործակցութեան
պայմանագիրին: Ծրագիրը կը գնահատուի 1,65 միլիոն տոլար:
Երեւանի քաղաքապետի խօսնակ
Յակոբ Կարապետեան Ֆէյսպուքի
իր էջին մէջ գրած է.
«Աւելի քան 1.65 միլիոն տոլար
արժեցող ներդրումային ծրագիրով
կը նախատեսուի թանգարանի

տագիտութիւններով մասնաշէնք,
որ ճարտարապետութեամբ համահունչ պիտի ըլլայ տարածքին, բայց
միաժամանակ` յագեցած նորարարական արհեստագիտութիւններով: Այս հատուածին մէջ պիտի
տեղակայուին նոր ցուցասրահներ,
ուր պիտի ըլլան animation ցուցադրութիւններ, եւ այցելուները Երեւանի պատմութեան պիտի ծանօթանան պատկերաւոր (virtual)
շրջագայութեամբ:
Տարածքին
մէջ պիտի բացուին նաեւ գիտական տարրալուծարաններ: Շինարարութեան համար նախագիծերու
մրցոյթ պիտի յայտարարուի»։

Հռոմի մէջ Յովհաննէս Թումանեանի
արձանը պիտի տեղադրուի Իտալիոյ
նախագահական «Quirinale» պալատին
մօտ գտնուող այգիին մէջ: Այս մասին՝
ըստ «Արմենփրես»-ի՝ տեղեկացուցած
է ՀՀ ԱԳՆ լրատւութեան եւ հանրային
դիւանագիտութեան վարչութիւնը:
Անիկա, ըստ նախնական պայմանաւորուածութեան, պիտի ըլլայ
կիսանդրի: Հեղինակը եւ նիւթը,
որմէ պատրաստուած պիտի ըլլայ
կիսանդրին, տակաւին որոշուած
չեն` հաշուի առնելով այն, որ արձանը
իտալական կողմի պահանջքով
պէտք է համապատասխանէ որոշ
չափանիշներու: Առայժմ յստակ
չէ` արձանը պիտի պատրաստուի

Հայաստանի, թէ Իտալիոյ մէջ:
Աշխատանքներ կը տարուին 2020-ի
ընթացքին կիսանդրին տեղադրելու
ուղղութեամբ:
Ինչ կը վերաբերի Միլանի մէջ Կոմիտասի արձանի տեղադրման հարցին,
նոյնպէս մանրամասնութիւնները դեռ
յստակ չեն, մտայղացումը կը գտնուի
նախնական քննարկման փուլի մէջ:
2019-ին կը նշուի ամենայն հայոց
բանաստեղծ Յովհաննէս Թումանեանի եւ մեծանուն երգահան Կոմիտասի ծննդեան 150-ամեակները:
Յոբելեանները ընդգրկուած էին
ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի «Հռչակաւոր մարդոց
եւ կարեւոր իրադարձութիւններ»ու
օրացոյցին մէջ:

թեամբ:
- Պարսամեան Հայրապետ, «Բաբերդէն Մարսէյ աքսորուած երեխայի
մը յուշերը», յառաջաբանը՝ Ռեմոն
Գէորգեանի, հայերէնէ թարգմանեց
եւ ծանօթագրեց Արաքսի Պարսամեան-Աճեմեան, «Գիրք փապլիշինկ»
հրատարակչութիւն, Ֆրանսա, հոկտեմբեր 2019, 145 էջ (Բաբերդի Կիվ
գիւղացի, 1902-ին ծնած հեղինակին
ինքնակենսագրութիւնը՝ աքսորումը
1915-ին, բռնի իսլամացումը, յայտնուիլը Սեբաստիոյ որբանոցներէն
մէկուն մէջ, հոնկէ Սթամպուլ տեղափոխումը, այնուհետեւ Մարսէյ հաստատուիլը) (երկլեզու՝ հայերէն եւ
ֆրանսերէն):
- Սարգիսեան-Չեսնաթ Էլլեն, «Մենք՝
հայերս՝ վերապրեցանք - Մարաշի
1920-ի պատերազմը», Ա. Մ. Ն., 2019

(ֆրանսացիներու դաւաճանութեան
պատճառով Մարաշի հայոց 1920ի սկիզբի ողբերգութիւնը, վերապրողներու վկայութիւններ) (անգլերէն):
-«Վերջին օծում եւ թաղման կարգ
երանաշնորհ Տէր Մեսրոպ Բ.
պատրիարքի (21-11-1998 - 08-032019), Ս. Աստուածածին Աթոռանիստ
Մայր Տաճար, Գումգաբու - Ստանպուլ,
17 մարտ 2019», հրատարակութեան
պատրաստեց Վաղարշակ սարկաւագ
Սերովբեան, Սթամպուլ, 2019, 40 էջ:
- (Օրմանեան) Մաղաքիա պատրիարք,
«Հայոց Եկեղեցին (եւ իւր պատմութիւնը, վարդապետութիւնը, վարչութիւնը, բարեկարգութիւնը, արարողութիւնը, գրականութիւնը ու ներկայ
կացութիւնը), հրատարակութեան
պատրաստեց Վաղարշակ սարկաւագ
Սերովբեան,Սթամպուլ, 2018, 288 էջ:

Նոր Հրատարակութիւններ
Պատրաստեց`
ԳԷՈՐԳ ԵԱԶԸՃԵԱՆ
- Ալպոյաճեան Արշակ, «Պատմութիւն
Մալաթիոյ հայոց - Աշխարհագրութիւն,
պատմութիւն, ազգագրութիւն», հայերէնէ թարգմանեց Սիրվարդ Մալխասեան, խմբագիրներ՝ Ռոպերթ
Քոփթաշ եւ Օնուր Քոչեիղիթ,
«Արաս» հրատարակչութիւն, Սթամպուլ, նոյեմբեր 2019, 480 էջ (16 x
24 սմ.) (1961-ին Պէյրութի «Սեւան»
տպարանէն լոյս տեսած հատորին
թարգմանութիւնը, լուսանկարներ)
(թրքերէն): Հրատարակուած է Մալաթիացի հայոց միութեան աջակցութեամբ:
- Դուրեան Ղեւոնդ վարդապետ,
«Մկրտութեան խորհուրդը», վերահրատարակութեան խմբագիր՝ Վաղարշակ սարկաւագ Սերովբեան, Սթամպուլ, 2018, 88 էջ:
- Թէքէեան Վահան, «Հայու հոգին»,
վերահրատարակութիւն աբեղեանական գրելաձեւով՝ «բացառութեան
կարգով», կազմող եւ յառաջաբանի
հեղինակ՝ Սուրէն Դանիէլեան,
խմբագիր՝ Քնարիկ Աբրահամեան,
«Տիգրան Մեծ» հրատարակչութեան
տպարան, Երեւան, 2019, 460 էջ
(բանաստեղծութիւններ): Լոյս տեսած
է Թէքէեան Մշակութային Միութեան Միացեալ Նահանգներու եւ
Գանատայի Կեդրոնական վարչութեան հովանաւորութեամբ ու նուիրուած է Բանաստեղծութեան իշխանի
ծննդեան 140-ամեակին:
- «Իկոր Մուրատեան», կազմող եւ

խմբագիր՝ Նայիրա Հայրումեան, հրատարակիչ՝ «Արցախի զբօսաշրջութեան եւ մշակոյթի զարգացման
գործակալութիւն» հասարակական
կազմակերպութիւն, Ստեփանակերտ,
դեկտեմբեր 2019, 600 էջէ աւելի
(ռուսերէն) (Արցախեան Շարժումի
հիմնադիր եւ առաջնորդ Իկոր
Մուրատեանի
(1957-2018)՝
1990-ականներու վերջէն մինչեւ մահը
լոյս տեսած 100-է աւելի հրապարակումներ ու անոր հետ կատարուած
հարցազրոյցներ): Հրատարակութեան նպաստած են նաեւ «Լրագիր»
էլեքթրոնային պարբերականի խմբագրութիւնն ու «Ռազմավարական եւ
ազգային հետազօտութիւնների հայկական կենտրոն»ը:
- Իփեկեան-Ազատեան Նորա, «Յուշեր Միհրան Տամատեանի մասին»,
խմբագիր՝ Սուրէն Սարգսեան, հրատարակութիւն Թեէեան մշակութային
միութեան Ամերիկայի շրջանակի,
Երեւան, 2019, 72 էջ (թոռնուհիին
յուշերը հնչակեան, ապա ռամկավար
ազատական գործիչ մեծ հօր մասին):
- «Հայկական որմնանկարչութիւն»,
կազմող եւ խմբագիր՝ Կարէն Մաթեւոսեան, Երեւան, 2019 (հայկական
որմնանկարչութեան պատմութիւնը
հնագոյն ժամանակներէն մինչեւ մեր
օրերը. 19 հեղինակներու 18 յօդուած,
200 լուսանկար): Հատորը լոյս տեսած
է Հին ձեռագրերի հիմնարկ - Մեսրոպ
Մաշտոցի անուան Մատենադարանի
Գիտական խորհուրդին որոշումով,
«Վիքթորիա» միջազգային բարեգործական հիմնադրամին աջակցու-
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Ֆրանսահայ Բեմադրիչ Ժիւլի
Մանուկեանի Առաջին Ժապաւէնը՝
«Անասնաբոյժները»

Ֆրանսահայ ծանօթ երաժիշտ Անտրէ
Մանուկեանի աղջիկը՝ Ժիւլի Մանուկեան 37 տարեկանին կը միանայ
ֆրանսական շարժապատկերի հայկական փաղանգին՝ իր բեմադրած
«Անասնաբոյժները» ժապաւէնով:
Պատմութիւնը
տեղի կ՛ունենայ
Ֆրանսայի գաւառական կորսուած մէկ անկիւնին մէջ, ուր անաս-

Նոր Տեսահոլովակ
Պոլսահայ յայտնի մեներգչուհի
Սիպիլ ներկայ տարեմուտին իր
ունկնդիրներուն կը ներկայանայ
նորութիւններով։ Այսպէս, արդէն
համացանցի վրայ է Սիպիլի եւ
աւստրալահայ դաշնակահար Արայի
առաջին համատեղ տեսահոլովակը։
Սա յայտնի «Անասթասիա» մուլթիֆիլմի ամենասիրուած ստեղծագործութեան՝ «Once upon a December»ի cover տարբերակն է։ Ինչպէս
կը տեղեկացնէ «Ժամանակ»ը, այս
տեսահոլովակը արդէն առաջին
իսկ պահէն սկսեալ դիտողներու
համակրանքին արժանացած է։
Երաժշտասէրները զայն կ՚որակեն՝
յուզիչ, հեքիաթային եւ կախարդական։
Սիպիլի եւ Արայի համագործակցութիւնը ունի շուրջ երկու տարուան
նախընթաց մը, սակայն անոնք
միայն անցեալ ամիս յաջողեցան
նոյնաժամանակ Հայաստանի մէջ
գտնուիլ։ Այս կապակցութեամբ Սիպիլ
կ՚ըսէ. «Նախ ստացայ տեսաուղերձ
մը, ուր Արան կը նուագէր «Once
upon a December»ը, ապա եկաւ
երկտող մը, ուր գրուած էր. «Սիպիլ,
այս դեկտեմբերին կ՚երգե՞ս ինծի
հետ»։ Ունէինք միայն տասն օր՝ թէ՛
ձայնագրութեան եւ թէ նկարահանման
համար»։
Այնուհետեւ համագործակցութեան
միացաւ նաեւ «The Beautified project»ի թաւջութակահար Ալեքս Միրզոյեան, որ արդէն նախապէս ալ
մասնակցութիւն բերած էր Սիպիլի
շարք մը ստեղծագործութիւններուն։
Երգարուեստի մէջ Սիպիլի ունեցած

նաբուժութեան դժուար եւ ապերախտ
առաքելութիւնը կատարող «վարպետ» մը կ՛որոշէ հանգստեան
կոչուիլ եւ կը խոստանայ իր տեղը
բերել երիտասարդուհի մը, որ իր
աշխուժութեան եւ արհեստին մէջ
յաջողութեան կողքին, շատ մարդամօտ անձ մը չէ, աւելին՝ բնաւ տրամադիր չէ վերադառնալու իր մանկութեան գիւղը…
Ժապաւէնը կ՛արծարծէ գաւառական
շրջաններու մէջ անասնաբուժութեան դժուարին արհեստը: Եւ այդ
արհեստին մասնագէտներուն իսկ
վկայութեամբ՝ Ժիւլիին ժապաւէնը
մէկէ աւելի արժանիք ունի: Նախ,
որովհետեւ անիկա կ՛անդրադառնայ
գրեթէ անտեսուած այս արհեստին
եւ անոր դժուարութիւններուն, բայց
նաեւ բեմադրիչը ծայր աստիճան լաւ
ուսումնասիրած է իր նիւթը եւ հոն
բեմականացուած տարրերը, հարցերը, երեւոյթները աւելի քան մօտ են
տեղւոյն վրայ տիրող իրադրութեան:
Նշենք, թէ ըստ «Յառաջ»ին «Անասնաբոյժները» Ֆրանսայի սրահներուն մէջ սկսած է ներկայացուիլ
Չորեքշաբթի, 1 Յունուարին:
ձեռքբերումները բազմաթիւ են.
օրինակ՝ «Կախարդական ձայն»
(2012 թուական), «Հայ երգի դեսպան» (2012 թուական), «Սփիւռքի
լաւագոյն երգչուհի» (2014 թուական), «Ծիծեռնակ» (2017 թուական՝
սփիւռքի հայապահպանութեան եւ հայ
երգի լաւագոյնս տարածման համար)։
Սիպիլ արժանացած է նաեւ շարք
մը շքանշաններու։ Ան համերգներով
շրջագայած է Հիւսիսային եւ Հարաւային Ամերիկաներու, Եւրոպայի եւ
այլ շարք մը երկիրներու մէջ։ Շուրջ
ամիսէ մը ի վեր կը ներկայացնէ «Sibil
la Reine» հայկական զարդերու եւ
հագուստներու
պարագաներու
ապրանքանիշը։
Աւստրալահայ դաշնակահար ու
երգահան Արան եւս ունի բնատուր տաղանդ։ Չունենալով երաժշտական կրթութիւն եւ չընթերցելով ձայնագրութիւններ՝ ան կը
ստեղծագործէ բացառապէս լսողութեամբ եւ կրկնակի դափնեկիրն է
Մելպուռնի համերգասրահի «Լաւագոյն խմբավար» մրցանակի։ Մարզական պարերու ոլորտին մէջ
ծաւալած է բեղուն աշխատանք։
«Dance Sport» միջազգային դաշնակցութեան կողմէ երկու անգամ արժանացած է մարզական պարերու
Աւստրալիոյ ախոյեանի կրկնակի
եւ նահանգային եռակի ախոյեանի
կոչումներուն։ Մարզական պարերու
ուղղութեամբ Արայի ոդիսականը
սկսած է ABC-ի հաղորդաշարին
բերած մասնակցութեամբ։ Արան
«Փեթրոֆ» չեխական դաշնամուրներու ապրանքանիշի դեսպանն է
եւ «Թադէոսեան Լոնտոն» յայտնի
ապրանքանիշի դէմքը։

Գրական-Մշակութային
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Քանդակագործ Արտօ Չաքմաքչեանի
«Քալող Մարդը» Արձանը Պիտի
Տեղադրուի Հիւսիսային Պողոտայի Վրայ

Գանատահայ անուանի քանդակագործ
Արտօ Չաքմաքչեանի «Քալող մարդը»
քանդակը պիտի տեղադրուի Երեւանի
կեդրոնին մէջ:
Երեւանի աւագանիի որոշումին
համաձայն՝ արձանը պիտի տեղադրուի Հիւսիսային պողոտայ-Աբովեան
փողոց հատման վայրին մէջ: Քանդակի ձուլման եւ կազմութեան
աշխատանքները պիտի կազմակերպէ
ՀՀ կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ մարմնակրթութեան նախարարութիւնը:
Արտօ Չաքմաքչեան Գանատայի

գեղարուեստի թագաւորական ակադեմիայի անդամ եղած է: Ան կեանքէն հեռացած է այս տարուան Հոկտեմբերին։
Անոր աշխատանքները ցուցադրուած
են աշխարհի յայտնի թանգարաններու, մասնաւորապէս Լուվրի մէջ։ Անոր
ստեղծագործութիւնները տեղադրուած են աշխարհի շարք մը քաղաքներու հրապարակներու վրայ, կարգ մը
գործերը կը պահուին Հայաստանի
ազգային պատկերասրահին մէջ, նաեւ
մասնաւոր հաւաքածոներու մէջ:

Գիւղական Զբօսաշրջութեան
Զարգացման Ծիրին Մէջ Նորոգուեցաւ
Թաթոյեաններուն Ջրաղացը

Ներքին Գետաշէն գիւղին մէջ գտնուող 1800-ականներու ջրաղացը Թաթոյեաններու ընտանիքը վերածած է
իսկական ժամանակի մեքենայի:
Անոնք իրենց այցելող տեղացի եւ
արտասահմանցի զբօսաշրջիկներուն
կը ցուցադրեն ջրաղացի աշխատանքը, կը պատմեն անոր ստեղծման
պատմութիւնը:Այս մասին կը հաղորդէ
“Արմէնփրես”-ը։
Գիւղական զբօսաշրջութեան ոլորտին
մէջ արձանագրուած յաջողութիւնները Թաթոյեանները կը նկատեն նաեւ
իրենց գործընկերներունը: Ջրաղացպան Մեժլում Թաթոյեան կը
պատմէ, որ՝ տեղեկանալով ԱԿԲԱ
հաստատութեան եւ Գերմանիոյ բնութեան պահպանութեան միութեան
(NABU) «Գիւղական զբօսաշրջութեան
զարգացման ծրագիր»ին մասին,

անմիջապէս դիմած է։ «Արդիւնքը
սպասեցնել չտուեց։ ԱԿԲԱ-ի եւ NABU-ի
աջակցութեամբ մենք կարողացանք
կառուցել եւ վերանորոգել մեր ջրաղացը: Շնորհակալ եմ, որ մեզ աջակցեցին եւ օգնեցին»,- ըսաւ Թաթոյեան։

21

ՀÇնգշաբÃÇ, 9 Յունուար 2020

ՄԱՐԶԱԿԱՆ
Սպանիոյ Ախոյեանութիւն

Պարսելոնա Հաւասարեցաւ Քաղաքի
Տերպիին

- Նորիչ Սիթի - Քրիսթըլ Փալաս 1-1
- Լիվըրփուլ - Շեֆիլտ Եունայթըտ 2-0
Դաս 1)Լիվըրփուլ 58 կէտ 49-14« 2)Լեյսթըր Սիթի 45 կէտ 46-19, 3)Մանչեսթըր
Սիթի 44 կէտ 56-24« 4)Չելսի 36 կէտ 36-29« 5)Մանչեսթըր Եուն. 31 կէտ 32-25

Անգլիոյ Բաժակ

Ասթըն Վիլլա Եւ Պրայթըն Զիջեցան

Սպանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան երթի վերջին՝ 19-րդ հանգրուանի
մրցումներու ծիրին մէջ տեղի ունեցագ Պարսելոնա քաղաքի տերպին, 20-րդ
դիրքը գրաւող «էսփանիոլ»ի եւ առաջատար «Պարսելոնա»ի միջեւ: Թէեւ
«Պարսելոնա» ունէր որոշ առաւելութիւն, սակայն Տաւիտ Լոփէզ բացաւ
մրցումին հաշիւը 23-րդ վայրկեանին, «Էսփանիոլ»ի համար: Սուարէզ եւ Վիտալ
նշանակեցին 50-րդ եւ 59-րդ վայրկեաններուն «Պարսելոնա»ի համար, Ալպայի
եւ Սուարէզի փոխանցումներով: 75-րդ վայրկեանին, Տէ Եոնկ կարմիր քարտ
ստացաւ: 88-րդ վայրկեանին չինացի Վու Լէյ հաւասարեցուց հաշիւը- Վարկասի
փոխանցումով: «Ռէալ Մատրիտ» իր դաշտէն դուրս կրցաւ յաղթել 6-րդ դիրքը
գրաւող «Խեթաֆէ»ին, Վարանի 34-րդ, 53-րդ վայրկեաններուն եւ Մոտրիչի 90+6րդ վայրկեանին նշանակած կոլերով: Մենտի, Քրուս եւ Վալվերտէ կատարեցին
փոխանցումները: Ստորեւ տեսնել ցարդ արձանագրուած արդիւնքները.
- Ռէալ Վայատոլիտ - Լեկանէս 2-2
- Սեւիյա - Աթլեթիք Պիլպաօ 1-1
- Վալենսիա - Էյպար 1-0, - Խեթաֆէ - Ռէալ Մատրիտ 0-3
- Աթլեթիքօ Մատրիտ - Լեւանթէ 2-1
- Էսփանիոլ - Պարսելոնա 2-2
Դաս.1)Պարսելոնա 40 կէտ 49-23, 2)Ռէալ Մատրիտ 40 կէտ 36-12, 3)Աթլեթիքօ
Մատրիտ 35 կէտ 22-12, 4)Սեւիյա 35 կէտ 24-18:

Անգլիոյ Ախոյեանութիւն

Լիվըրփուլի 19-րդ Յաղթանակը

Շաբթուան ընթացքին տեղի
ունեցան Անգլիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 21-րդ
հանգրուանի մրցումները:
Այս հանգրուանի ամենահետաքրքրական մրցումն էր
«Արսենալ» - «Մանչեսթըր
Եունայթըտ» մրցումը: 12-րդ
դիրքը
գրաւող
«Արսենալ»ը իր դաշտին՝ «Էմիրէյց
Սթատիում»ի վրայ սպանացի Միքէլ Արքեթայի ղեկավարութեամբ մրցեցաւ 5-րդ դիրքը գրաւող «Մանչեսթըր Եունայթըտ»ի դէմ:
Հաւասարակշռուած մրցումին, թէեւ «Եունայթըտ» ունէր անկիւնային եւ դիպուկ
հարուածներու առաւելութիւն, սակայն «Արսենալ»ն էր որ նշանակեց կոլերը: 8-րդ
վայրկեանին, փղոսկրեայ ափունքցի յարձակող Փեփէ նշանակեց «Արսենալ»ի
առաջին կոլը: Իսկ 42-րդ վայրկեանին, յոյն պաշտպան Փափասթաթոփուլոս
հաշիւը դարձուց 2-0: Երկրորդ կիսախաղին, թէեւ Անտրէաս Փերեյրա փոխարինեց
Լինկարտը, Կրինվուտ՝ Ճէյմզը եւ Մաթա՝ Մաթիչը, սակայն կոլ չնշանակուեցաւ:
«Եունայթըտ» կրեց այս տարուան իր 6-րդ պարտութիւնը եւ 31 կէտով պահեց
5-րդ դիրքը: Իսկ 4-րդ դիրքը գրաւող «Չելսի»ն իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ
13-րդ դիրքը գրաւող «Պրայթըն Էնտ Հով Ալպիըն»ի դէմ: Հաւասարակշռուած
մրցումին, սպանացի պաշտպան Ազփիլիքուեթա 10-րդ վայրկեանին նշանակեց
«Չելսի»ի կոլը, սակայն իրանցի յարձակող Ալիրեզա ժահանպախշ 84-րդ
վայրկեանին հաւասարեցուց հաշիւը, Տանքի փոխանցումով, դէպի ետեւ գեղեցիկ
հարուածով մը: Վերջին մրցումին, առաջատար «Լիվըրփուլ» իր դաշտին վրայ
մրցեցաւ 8-րդ դիրքը գրաւող «Շեֆիլտ Եունայթըտ»ի դէմ եւ տիրապետելէ ետք
մրցումին, յաղթանակ տարաւ Մոհամմատ Սալահի 4-րդ վայրկեանին եւ Մանէի
64-րդ վայրկեանին նշանակած կոլերով: Ռոպըրթսըն կատարեց Սալահի կոլին
փոխանցումը: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Պրայթըն Էնտ Հով Ալպիըն - Չելսի 1-1
- Նիւքեսըլ Եուն. - Լեյսթըր Սիթի 0-3
- Սաութհեմփթըն - Թոթընհէմ Հոցփըր 1-0
- Մանչեսթըր Սիթի - էվըրթըն 2-1
- Արսենալ - Մանչեսթըր Եուն. 2-0
- Ուաթֆըրտ - Վուլվըր.Ուոնտըրըրզ 2-1

Շաբաթավերջին սկսան Անգլիոյ ֆութպոլի բաժակի վերջին 64 խումբերու
հանգրուանի մրցումները: Այս հանգրուանին, առաջին դասակարգի խումբերը
կը միանան վարի դասակարգերէն զտուած խումբերուն: Հաւասարութեամբ
աւարտած մրցումները պիտի կրկնուին հիւր խումբի դաշտին վրայ: Ստորեւ
տեսնել ցարդ արձանագրուած արդիւնքները.
- Ռոչտէյլ (Գ.Դաս.) - Նիւքեսըլ Եուն.1-1
- Պըրնլի - Փիթըրպարա Եուն.(Գ.Դաս.) 4-2
- Ֆուլհէմ (Բ.Դաս.) - Ասթըն Վիլլա 2-1
- Սաութհեմփթըն - Հատըրզֆիլտ Թաուն (Բ.) 2-0
- Պրայթըն Էնտ Հով Ալպ. - Շեֆիլտ Ուենզտէյ (Բ.) 0-1
- Ուաթֆըրտ - Թրենմիր Ռովըրզ (Գ.Դաս.) 3-3
- Լեյսթըր Սիթի - Ուիկըն Աթլեթիք (Բ.Դաս.) 2-0
- Վուլվըր.Ուոնտ. - Մանչեսթըր Եուն.0-0
- ԱՖՍ Պորնմըթ - Լիւթըն Թաուն (Բ.Դաս.) 4-0
- Մանչեսթըր Սիթի - Փորթ Վէյլ (Դ.Դաս.) 4-1

Ֆրանսայի Բաժակ

Լիոն Եւ Մոնաքօ Յաղթական

Շաբաթավերջին սկսան ֆրանսայի ֆութպոլի բաժակի վերջին 64 խումբերու
հանգրուանի մրցումները: Այս հանգրուանին, առաջին դասակարգի խումբերը
կը միանան վարի դասակարգերէն զտուած խումբերուն: Ստորեւ տեսնել ցարդ
արձանագրուած արդիւնքները.
- Պորտօ - Լը Ման (Բ.Դաս.) 2-0
- Ավիրոն Պայոննէ (Ե.Դաս.) - Նանթ 0-2
- Մոնաքօ - Ռեմս 2-1, - Ռէն - Ամիան 0-0 տուգ.5-4
- Պուրկ-Ան-Պրէս (Գ.Դաս.) - Օլիմփիք Լիոնէ 0-7

êÏáíïÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

è¿ÛÝ×Áñ½ Ú³ÕÃ»ó ø³Õ³ùÇ î»ñåÇÇÝ

Þ³µ³Ã³í»ñçÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý êÏáíïÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý
21-ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ²Ûë Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý
ÙñóáõÙÝ ¿ñ ÎÉ³ëÏû ù³Õ³ùÇ ï»ñåÇÝ« ³é³ç³ï³ñ §ê»ÉÃÇù¦Ç »õ 2-ñ¹
¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §è¿ÛÝ×Áñ½¦Ç ÙÇç»õ£ Ð³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÁÝÃ³óù áõÝ»óáÕ
ÙñóáõÙÇ 36-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ø»ÝÃ Ýß³Ý³Ï»ó §è¿ÛÝ×Áñ½¦Ç ÏáÉÁ« Ëñáõ³Ã
ä³ñÇßÇãÇ ÷áË³ÝóáõÙ¿Ý ûգïáõ»Éáí£ 42-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ýñ³Ýë³óÇ ¾ïáõ³ñ
Ñ³õ³ë³ñ»óáõó Ñ³ßÇõÁ §ê»ÉÃÇù¦Ç Ñ³Ù³ñ« Ø³ùÎñ»ÏáñÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£
ê³Ï³ÛÝ §è¿ÛÝ×Áñ½¦Ç Ëñáõ³Ã ø³ÃÇãÁ 56-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓáõó
2-1« ä³ñÇßÇãÇ »ñÏñáñ¹ ÷áË³ÝóáõÙáí£ ØñóáõÙÁ ³Û¹ Ñ³ßÇõáí ³É ³õ³ñï»ó³õ
»õ §ê»ÉÃÇù¦ Ïñ»ó ³Ûë ï³ñáõ³Ý Çñ 2-ñ¹ å³ñïáõÃÇõÝÁ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É
³ñÓ³Ý³գñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ.
- ê»ÉÃÇù - è¿ÛÝ×Áñ½ 1-2« - ê»ÝÃ ØÇñÁÝ - øÇÉÙ³ñÝáù 1-0
- Ð³ñó ³ý ØÇïÉáÃÇÁÝ - ¾åÁñïÇÝ 1-1
- Ø³ïÁñáõ¿É - Ð»ÙÇÉÃÁÝ ²ù³ï»ÙÇùÁÉ 1-2
¸³ë.1)ê»ÉÃÇù 52 Ï¿ï 55-13« 2)è¿ÛÝ×Áñ½ 50 Ï¿ï 53-11« 3)Ø³ïÁñáõ¿É 37 Ï¿ï
33-27« 4)¾åÁñïÇÝ 36 Ï¿ï 30-26£

²÷ñÇÏ¿Ç â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏ

²É³ ²ÑÉÇ« ²É ÐÇÉ³É ºõ Ø³Ù»ÉáïÇ
Ú³ÕÃ»óÇÝ

Þ³µ³Ã³í»ñçÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý ²÷ñÇÏ¿Ç â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ ËÙµ³ÏÝ»ñáõ
½ïáõÙÇ 3-ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ²é³çÇÝ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« ³é³ç³ï³ñ ¸»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý øáÝÏáÛÇ §Âáõ öáõÇë³Ý Ø³½»Ùå¿¦Ý »õ 2-ñ¹ ¹ÇñùÁ
գñ³õáÕ ºգÇåïáëÇ §²É ¼³Ù³É¿ù¦Á Çñ»Ýó ¹³ßï¿Ý ¹áõñë Ñ³õ³ë³ñáõÃÇõÝ
³ñÓ³Ý³գñ»óÇÝ£ ºñÏñáñ¹ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« 2-ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ êáõï³ÝÇ
§²É ÐÇÉ³É¦Á Çñ ¹³ßï¿Ý ¹áõñë Û³ÕÃ»ó ³é³ç³ï³ñ ÂáõÝáõ½Ç §ÜÁÅÙ¿Ã ²É
ê³Ñ¿É¦ÇÝ« ÇëÏ 3-ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ ºգÇåïáëÇ §²É ²ÑÉÇ¦Ý Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³ñ³õ
¼ÇÙå³åáõ¿Ç §öÉ³ÃÇÝáõÙ¦ÇÝ ÝÏ³ïÙ³Ùµ »õ գñ³õ»ó 2-ñ¹ ¹ÇñùÁ£ ºññáñ¹
ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« ³é³ç³ï³ñ Ñ³ñ³õ ³÷ñÇÏ»óÇ §Ø³Ù»ÉáïÇ ê³Ýï³áõÝ½¦Á
Û³ÕÃ³Ï³Ý í»ñ³¹³ñÓ³õ 2-ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³áÕ ²É×»ñÇáÛ §ÆõêØ¦Ç ¹³ßï¿Ý£
ÆëÏ Ø³ñáùÇ §àõÇï³ï¦Á գñ³õ»ó 2-ñ¹ ¹ÇñùÁ Û³ÕÃ»É¿ »ïù ²ÝÏáÉ³ÛÇ
§ö»Ãñû î¿ Èáõ³Ýï³¦ÇÝ£ âáññáñ¹ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« ³Ýó»³É ï³ñáõ³Ý
³ËáÛ»³Ý »õ ³é³ç³ï³ñ ÂáõÝáõ½Ç §²É Â³ñ³ÅÅÇ¦Ý Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û
ÇÝÏ³õ Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ý ÍáõÕ³ÏÇÝ Ù¿ç« 4-ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ ¸»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý
øáÝÏáÛÇ §ìÇÃ³ øÉ³å¦ÇÝ ¹ÇÙ³ó£ ÆëÏ Ø³ñáùÇ §è³Å³¦Ý Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û
Û³ÕÃ»ó ²É×»ñÇáÛ §ø³åÇÉÇ¦ÇÝ »õ µ³ñÓñ³ó³õ 2-ñ¹ ¹Çñù£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É
³ñÓ³Ý³գñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ£
Շար. Էջ 22
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ՄԱՐԶԱԿԱՆ
Սկիզբը Էջ 21
².ËÙµ³Ï.- ¼¾êøú ºáõÝ.(¼³ÙåÇ³) - ²É ¼³Ù³É¿ù (ºգ.) 1-1
- 1e î¿ ²ÏáëÃû (²ÝÏ.) - Âö Ø³½»Ùå¿ (¸»Ù.øáÝÏû) 1-1
¸³ë.1)Ø³½»Ùå¿ 7 Ï¿ï 6-2« 2)²É ¼³Ù³É¿ù 4 Ï¿ï 3-4« 3)¼¾êøú 2 Ï¿ï 3-4«
4)1e î¿ ²ÏáëÃû 2 Ï¿ï 2-4
´.ËÙµ³Ï. - ÜÁÅÙ¿Ã ²É ê³Ñ¿É (ÂáõÝ.) - ²É ÐÇÉ³É úÙïáõñÙ³Ý (êáõï.) 0-1
- ²É ²ÑÉÇ (ºգ.) - öÉ³ÃÇÝáõÙ (¼ÇÙå³åáõ¿) 2-0
¸³ë.1)ÜÁÅÙ¿Ã ²É ê³Ñ¿É 6 Ï¿ï 4-1« 2)²É ²ÑÉÇ 6 Ï¿ï 4-2« 3)²É ÐÇÉ³É 6 Ï¿ï 4-3«
4)öÉ³ÃÇÝáõÙ 0 Ï¿ï 1-7
¶.ËÙµ³Ï. - ÆõêØ ²ÉÅ¿ (²É×.) - Ø³Ù»ÉáïÇ ê³Ýï³áõÝ½ (Ð³ñ.²÷ñ.) 0-1
- àõÇï³ï ø³½³åÉ.(Ø³ñ.) - ö»Ãñû î¿ Èáõ³Ýï³ (²ÝÏ.) 4-1
¸³ë.1)Ø³Ù»ÉáïÇ 7 Ï¿ï 4-0« 2)àõÇï³ï 5 Ï¿ï 5-2« 3)ÆõêØ ²ÉÅ¿ 2 Ï¿ï 2-3« 4)
ö»Ãñû î¿ Èáõ³Ýï³ 1 Ï¿ï 2-8
¸.ËÙµ³Ï. - ²É Â³ñ³ÅÅÇ (ÂáõÝ.) - ìÇÃ³ øÉ³å (¸»Ù.øáÝÏû) 0-0
- è³Å³ ø³½³åÉ³Ýù³ (Ø³ñ.) - ø³åÇÉÇ (²É×.) 2-0
¸³ë.1)²É Â³ñ³ÅÅÇ 7 Ï¿ï 3-0« 2)è³Å³ 6 Ï¿ï 3-2« 3)ø³åÇÉÇ 3 Ï¿ï 1-3« 4)
ìÇÃ³ øÉ³å 1 Ï¿ï 0-2
èÙµ³ñÏáõÝ»ñ.1)Ö.ØáõÉ»ù³-Ø³½»Ùå¿ 4 ÏáÉ« 2)².²É ø³³åÇ-àõÇï³ï 3 ÏáÉ«
3)ø³åÇÉÇ 3 Ï¿ï 1-3

å¿ïù áõÝ¿ñ ê³ÝãáÛ¿Ý »õ ö³ùû ²Éù³ë¿ñ¿Ý ½³ï »ññáñ¹ Û³ñÓ³ÏáÕÇ ÙÁ£
²Éù³ë¿ñ íÝ³ëáõ³Íù¿ ÏÁ ï³é³åÇ »õ µáÉáñ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ãÇ ÏñÝ³ñ
Ù³ëÝ³ÏóÇÉ« ÙÇÝã ê³ÝãûÝ ³Ù³éáõ³Ý ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñáõÝ åÇïÇ ÷áË³¹ñáõÇ
³ÛÉ ³ÏáõÙµ£ àõñ»ÙÝ« §äáñáõëÇ³¦Ç Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ ù³é³ÏáõëÇÇÝ Ù¿ç¿Ý ÏáÉ
Ýß³Ý³ÏáÕ å³Õ³ñÇõÝ Û³ñÓ³ÏáÕ ÙÁ áõÝ»Ý³É »õ ³Û¹ ³ÝÓÁ Ð³³É³ÝïÝ ¿ñ£

Փիցելլի Միացաւ ԱրարատԱրմենիային

Հայաստանի հաւաքականի նախկին կիսապաշտպան Մարքոս Փիցելլի
միացաւ «Արարատ-Արմենիա»ին: Փիցելլիի վերջին խումբն էր Ղազախստանի« Աքթոպէ»ն:

2019 î³ñáõ³Ý ²Ù»Ý³É³õ
Ø³ñ½ÇÏÝ»ñÁ ÀÝïñáõ»ó³Ý

²ñ³µ³Ï³Ý ²ÏáõÙµÝ»ñáõ ´³Å³Ï

²É Þ³å³å« ÆëÙ³ÛÇÉÇ ºõ è³Å³
Ú³ÕÃ³Ï³Ý

Þ³µÃáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ëÏë³Ý ²ñ³µ³Ï³Ý ýáõÃåáÉÇ ³ÏáõÙµÝ»ñáõ µ³Å³ÏÇ
ù³éáñ¹ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ²é³çÇÝ ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ.
- ²É Þ³å³å (ê¿áõï.²ñ³µ.) - ²É ÞáñÃ³ (Æñ³ù) 6-0
²Ûë Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ »ñÏñáñ¹ ÙñóáõÙÁ »գÇåï³Ï³Ý ï»ñåÇ ÙÁÝ ¿ñ ²Õ»ùë³Ý¹ñÇ³ÛÇ §²É ÆÃÃÇÑ³ï¦ÇÝ »õ §ÆëÙ³ÛÇÉÇ¦Ç ÙÇç»õ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³գñáõ³Í
³ñ¹ÇõÝùÁ.
- ²É ÆÃÃÇÑ³ï ²Õ»ùë.(ºգÇåï.) - ÆëÙ³ÛÇÉÇ (ºգÇåï.) 0-1
ÏáÉ.ØáÑ³ÙÙ³ï ²É Þ³ÙÇ 33« ÷áË.ÐáõÙ³Ù Â³ñ¿ù
Այս հանգրուանի երթի երրորդ մրցումին արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
- Մաուլուտիյա (Ալճ.) - Ռաժա Քազապլանքա (Մարոք) 1-2
Կոլեր.Ֆրիուի 16 - Մութուալի տուգ.59, Մալանկօ 83
Այս արդիւնքին հհիման վրայ, Մարոքի «Ռաժա»ն մեծ քայլ առաւ դէպի
կիսաւարտական հանգրուան:

ä³Ûñ³Ù»³Ý èáëÃáíÇ ²Ù»Ý³É³õ
Ø³ñ½ÇÏ

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ñ½³Ï³Ý 16 Éñ³գñáÕÝ»ñÁ« ï³ñµ»ñ ý»ï»ñ³ëÇáÝÝ»ñáõ
33 Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ »õ Ù³ñ½³ë¿ñÝ»ñ Ï³ñ× Ý³Ù³ÏÝ»ñáí ÁÝïñ»óÇÝ
2019 ï³ñáõ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÁ£ ²Û¹ ï³ëÝ»³ÏÇÝ
Ù³ë Ï³½Ù»óÇÝª µéÝóù³Ù³ñïÇÏÝ»ñ ²ñÃáõñ ²õ»ïÇë»³ÝÁ« ÚáíÑ³ÝÝ¿ë
ä³ãùáíÁ« ÁÙµß³Ù³ñïÇÏÝ»ñ êÉ³íÇÏ ¶³Éëï»³ÝÁ« ²ñÃáõñ ²É»ùë³Ý»³ÝÁ«
²ñë¿Ý Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÁ« ë³Ùåû ÁÙµß³Ù³ñïÇÏ îÇգñ³Ý ÎÇñ³Ïáë»³ÝÁ«
Í³Ýñ³Ù³ñïÇÏÝ»ñ èáõµ¿Ý ²É»ùë³Ý»³ÝÁ« Ú³Ïáµ ØÏñïã»³ÝÁ« ¶áé
ØÇÝ³ë»³ÝÁ »õ êÇÙáÝ Ø³ñïÇñáë»³ÝÁ£

Ö³ïñ³Ï
²ñ³գ Ö³ïñ³ÏÇ ²ßË³ñÑÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

²ñáÝ»³Ý ¶ñ³õ»ó 5-ñ¹ ¸ÇñùÁ

èáõëÇáÛ ¸³ßÝáõÃ»³Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ØáëÏáõ³ÛÇ Ù¿ç ³õ³ñï»ó³Ý ³ñ³գ
×³ïñ³ÏÇ ³ßË³ñÑÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñÁ£
15 Ñ³Ýգñáõ³Ý »ïù« ³ßË³ñÑÇ ³ËáÛ»³Ý« Ýáñí»ÏÇ³óÇ Ø³ÏÝáõë ø³ñÉëÁÝ
11.5 Ï¿ïáí գñ³õ»ó ³é³çÇÝ ¹ÇñùÁ« ÇëÏ Ñ³Û í³ñå»ï È»õáÝ ²ñáÝ»³Ý 10
Ï¿ïáí գñ³õ»ó 5-ñ¹ ¹ÇñùÁ£ Ðñ³Ý¹ Ø»ÉùáõÙ»³Ý գñ³õ»ó 17-ñ¹ ¹ÇñùÁ« ¶³µñÇ¿É
ê³ñգë»³Ýª 57-ñ¹ ¹ÇñùÁ£
ÎÇÝ»ñáõ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ« Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ ³Ý¹³Ù
¾ÉÇÝ³ ¸³ÝÇ¿É»³Ý 8 Ï¿ïáí գñ³õ»ó 12-ñ¹ ¹ÇñùÁ« ÙÇÝã ÈÇÉÇÃ ØÏñïã»³Ý 6.5
Ï¿ïáí գñ³õ»ó 51-ñ¹ ¹ÇñùÁ£
èáõëÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý Ù³ë Ï³½ÙáÕ îáÝÇ èáëÃáí ù³Õ³ùÇ §èáëÃáí¦ ËáõÙµÇ Ù³ñ½³ë¿ñÝ»ñÁ ËáõÙµÇ Ñ³Û Û³ñÓ³ÏáÕ³Ï³Ý
ÏÇë³å³ßïå³Ý Êáñ¿Ý ä³Ûñ³Ù»³ÝÁ ÁÝïñ³Í »Ý ÜáÛ»Ùµ»ñ »õ ¸»Ïï»Ùµ»ñ
³ÙÇëÝ»ñáõ ³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏ£ ²Ý ëï³ó³Í ¿ ùáõ¿Ý»ñáõ 34 ³é Ñ³ñÇõñÁ£
ä³Ûñ³Ù»³Ý ÏÁ Ë³Õ³Û µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ýáõÃåáÉ »õ ÙÇßï ÏÿûգÝ¿
ËáõÙµÇ Û³é³ç³å³Ñ ûÕ³ÏÇ ýáõÃåáÉÇëïÝ»ñáõÝ£ ²Ý í»ñçÇÝ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ
Ï³ï³ñ³Í ¿ »ñÏáõ ÏáÉ³ÛÇÝ ÷áË³ÝóáõÙ£

Ð³³É³Ýï îáñÃÙáõÝïÇ Ø¿ç

²õëïñÇ³ÛÇ §ê³ÉóåáõñÏ¦ ËáõÙµÇ éÙµ³ñÏáõ ¾ñÉÇÝÏ Ð³³É³Ýï Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³գÇñ ëïáñ³գñ»ó ¶»ñÙ³ÝÇáÛ §äáñáõëÇ³ îáñÃÙáõÝï¦ ËáõÙµÇÝ
Ñ»ï£ Ø³ñ½ÇÏáí Ñ»ï³ùñùñáõ³Í ¿ÇÝ Ý³»õ §Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï¦Á »õ
§ºáõí»ÝÃÇõë¦Á£ ²Ý 22 ÙñóáõÙÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ Ýß³Ý³Ï³Í ¿ 28 ÏáÉ« Ý»ñ³é»³É §â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏ¦Ç ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ£ §äáñáõëÇ³¦ í×³ñ³Í ¿ 18 ÙÇÉÇáÝ
ëÃ»ñÉÇÝ Ù³ñ½ÇÏÇ ÙÇ³óáõÙÇÝ Ñ³Ù³ñ£ Àëï Ù³ëÝ³գ¿ïÝ»ñáõ« §äáñáõëÇ³¦Ý

Ճատրակ
ՖԻՏԷ-ի Դասաւորում

Արոնեան Գրաւեց 6-րդ Դիրքը
Ճատրակի միջազգային ֆետերասիոնը՝ ՖԻՏԷ-ն հրապարակեց 2019 տարուան վերջին
դասաւորումը: Հայաստանի
առաջնակարգ վարպետները
գրաւած են հետեւեալ դիրքերը՝ Լեւոն Արոնեան 6-րդ, Գաբրիէլ Սարգսեան 44-րդ, Հրանդ
Մելքումեան 76-րդ:
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ՄԱՐԶԱԿԱՆ
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ä³ëù»ÃåáÉ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

²ñ³գ³ÍÇ 9-ñ¹ Ú³ÕÃ³Ý³ÏÁ

Þ³µÃáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ëù»ÃåáÉÇ
³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ î»ÕÇ áõÝ»ó³Í 8-ñ¹ »õ 9-ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ
ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ.
- ÎÇõÙñÇ - ºñ»õ³Ý 80-110« - ¾ñ»µáõÝÇ - ÎÇõÙñÇ 76-63
- ²ñ³գ³Í ÎÇõÙñÇ - ºñ»õ³Ý 106-91
- ÎÇõÙñÇ - ¾ñ»µáõÝÇ 76-79
¸³ë³õáñáõÙ.1)²ñ³գ³Í 9 Û³ÕÃ - 1 å³ñï« 2)àõñ³ñïáõ 7-1« 3)¾ñ»µáõÝÇ 5-5«
4)ºñ»õ³Ý 5-6« 5)üÆØ² 1-6« 6)ÎÇõÙñÇ 1-9£

ä³ëù»ÃåáÉ
ºõñ³ëÇ³Ï³Ý ÈÇÏ³

ä³ñëÇ ¶ñ³õ»ó 2-ñ¹ ¸ÇñùÁ

Þ³µÃáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³Ý ºõñ³ëÇ³Ï³Ý å³ëù»ÃåáÉÇ ÉÇÏ³ÛÇ
ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ î»ÕÇ áõÝ»ó³Í 5-ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÇÝ« 3-ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ
Ô³½³Ëëï³ÝÇ §ä³ñëÇ ²ÃÇñ³áõ¦Á Çñ ¹¿ßï¿Ý ¹áõñë Û³ÕÃ»ó 2-ñ¹ ¹ÇñùÁ
գñ³õáÕ èáõëÇáÛ §²ñë»Ý³É ÂáõÉ³¦ÇÝ »õ գñ³õ»ó 2-ñ¹ ¹ÇñùÁ£ ²ñÓ³Ý³գñáõ»ó³õ
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ.
- ²ñë»Ý³É ÂáõÉ³ (èáõë.) - ä³ñëÇ ²ÃÇñ³áõ (Ô³½.) 84-89
¸³ë³õáñáõÙ.1)äáñÇëý¿Ý 3 Û³ÕÃ - 0 å³ñï« 2)ä³ñëÇ 4-2« 3)²ñë»Ý³É 3-3«
4)²ñ³գ³Í 3-4« 5)Ø³É³Ëáíù³ 1-2« 6)àõñ³ñïáõ 2-5£

Պասքեթպոլ
Էն Պի Էյ-ի Ախոյեանութիւն

Պաքս, Սելթիքս Եւ Լէյքըրզ Յաղթական

ԱՄՆ-ի արհեստավարժ պասքեթպոլի ախոյեանութեան մրցումներու ծիրին
մէջ« Արեւմտեան շրջանի առաջատար «Լոս Անճելըս Լէյքըրզ»ը, Արեւելեան
շրջանի առաջատար «Միլուոքի Պաքս»ը եւ 2-րդ դիրքը գրաւող «Պոսթըն
Սելթիքս»ը շարունակեցին իրենց յաղթանակներու շարքը: Այս հանգրուանին
արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Հիւսթըն Ռոքէց - Ֆիալտելֆիա 76րզ 118-108
- ԼԱ Լէյքըրզ - Նիւ Օրլէանզ Փելիքընզ 123-113
ամենալաւ նշանակողներ. Ա.Տէյվիս 46 կէտ - Լ.Պոլ 23 կէտ
- ԼԱ Քլիփըրզ - Մեմֆիս Կրիզլիզ 114-140
- Շիքակօ Պուլզ - Պոսթըն Սելթիքս 104-111
- Միլուոքի Պաքս - Սան Անթոնիօ Սփըրզ 127-118
Արեւ. շրջան. 1)Պաքս 32 յաղթ - 5 պարտ« 2)Սելթիքս 25-8« 3)Հիթ 25-10« 4)
Ռեփթըրզ 24-12
Արեւմտ.շրջան.1)Լէյքըրզ 28 յաղթ - 7 պարտ« 2)Նակէց 24-11« 3) Ռոքէց 24-11«
4) Քլիփըրզ 25-12£

Պասքեթպոլ
Եուրոլիկ

Պարսելոնա Եւ ԲԿՄԱ Պարտուեցան

- Պասքոնիա Վիթորիա - Պարսելոնա 76-74
- Ժալկիրիս Քաունաս - Մաքապի ԹԱ 73-68
Դասաւորում.1)Անատոլու Էֆէս 14 յաղթ - 3 պարտ«+148, 2)Ռէալ Մատրիտ 14-3
+146« 3) Պարսելոնա 13-4 +122 « 5)ԲԿՄԱ 11-6 +117:

Ì³Ýñ³Ù³ñï
²ßË³ñÑÇ ´³Å³Ï

ºñÏáõ àëÏ¿ ºõ Ø¿Ï ԱñÍ³Ã¿ Մետալներ
ø³Ã³ñÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù îáÑ³ÛÇ
Ù¿ç ³õ³ñï»ó³Ý Í³Ýñ³Ù³ñïÇ
³ßË³ñÑÇ µ³Å³ÏÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£
Ñ³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ³ñÓ³Ý³գñ»óÇÝ Ñ»ï»õ»³É
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ.
ÎÇÝ»ñáõ 87 ùÏ.¹³ë³Ï³ñգÇÝ Ù¿ç«
î³Ã»õ Ú³Ïáµ»³Ý ³ñÓ³Ý³գñ»ó
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ. åáÏáõÙª 105
ùÏ. ÑñáõÙª 127 ùÏ. »õ »ñÏ³Ù³ñïÇ 232
ùÏ.Ñ³ßÇõáí գñ³õ»ó ³é³çÇÝ ¹ÇñùÁ£
ÎÇÝ»ñáõ 59 ùÏ.¹³ë³Ï³ñգÇÝ Ù¿ç« Æ½³å»ÉÉ³ º³ÛÉ»³Ý »ñÏ³Ù³ñïÇ 201
ùÏ.Ñ³ßÇõáí գñ³õ»ó 6-ñ¹ ¹ÇñùÁ£
îÕáó գ»ñÍ³Ýñ ¹³ë³Ï³ñգÇÝ Ù¿ç« ¶áé ØÇÝ³ë»³Ý »ñÏ³Ù³ñïÇ 424 ùÏ.Ñ³ßÇõáí
ß³Ñ»ó³õ ïÇïÕáëÁ£ ÜáÛÝ ¹³ë³Ï³ñգÇÝ Ù¿ç« èáõµ¿Ý ²É»ùë³Ý»³Ý ³ñÓ³Ý³գñ»ó
416 ùÏ. »õ ß³Ñ»ó³Í ³ñÍ³Ã¿ Ù»ï³ÉÁ£

ÒÙ»éÝ³ÛÇÝ Ø³ñ½³Ó»õ»ñ

øáå³Û³ßÇ« ÞÇýñÇÝ ºõ öÇÝÃÇõñû
Ú³ÕÃ³Ï³Ý
ÒÙ»éÝ³ÛÇÝ Ù³ñ½³Ó»õ»ñáõ ³ßË³ñÑÇ
³ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝÁ Ùï³Í ¿ í×é³Ï³Ý
÷áõÉ£ Ö³µáÝóÇ ¹³ÑáÛÏáí ó³ïÏáÕ
øáå³Û³ßÇ ¹³ñÓ³õ ãáññáñ¹ Ù³ñ½ÇÏÁ«
áñ Û³ÕÃ³Ý³Ï Ïÿ³ñÓ³Ý³գñ¿ ÑÇÝգ
ï³ñÇÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ ³ÝÁÝ¹Ù¿ç §âáñë
´ÉáõñÝ»ñ Øñó³ß³ñù¦ ¹Åáõ³ñ ÙñóáõÙÇÝ£ Þ³µ³Ã³í»ñçÇÝ ³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³Ý
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ.

¸³ÑáÛÏáí ó³ïÏ úå»ñëÃïáñýÇ ÙñóáõÙ.
Ø»Í µÉáõñÇ ÙñóáõÙ.1)èÇáÛáõ øáå³Û³ßÇ-Ö³µáÝ 305.1 Ï¿ï« 2)ø³ñÉ Î»ÛÏÁñ-¶»ñ.
295.9« 3)î³õÇï øáõå³óùÇ-È»Ñ. 294.7

Ինսպրուքի մրցում.
Մեծ բլուրի մրցում.1)Մարիուս Լինտվիք-Նոր. 253.3 կէտ« 2)Տաւիտ ՔուպացքիԼեհ. 252« 3)Տանիէլ-Անտրէ Թրենտ-Նոր. 249.3
Տղոց ցատկի դասաւորում.1)Ռիոյու Քոպայաշի-Ճաբ. 608 կէտ« 2)Քարլ ԿեյկըրԳեր. 539 կէտ« 3)Սթեֆան Քրաֆթ-Աւստիա 489 կէտ

àÉáñ³í³Ûñ¿çù ÈÇÝóÇ ÙñóáõÙ
ÎÇÝ»ñáõ Ù»Í áÉáñ³í³Ûñ¿çùÇ-giant slalom ÙñóáõÙÇ ¹³ë³õáñáõÙ.1)Ø.ÞÇýñÇÝ²ØÜ« 2)Ø.ä³ëëÇÝû-Æï³ÉÇ³« 3)ø.ÈÇÝëåÁñÏÁñ-²õëïñÇ³
ÎÇÝ»ñáõ áÉáñ³í³Ûñ¿çùÇ ÙñóáõÙÇ ¹³ë³õáñáõÙ.1)Ø.ÞÇýñÇÝ-²ØÜ« 2)ö.ìÇÉÑáí³êÉáí³ùÇ³« 3)Ø.ÎÇ½ÇÝ-¼áõÇó»ñÇ³

Զակրէպի մրցում
Կիներու ոլորավայրէջքի-slalom մրցումի դասաւորում.1)Փ.Վիլհովա-Սլովաքիա«
2)Մ.Շիֆրին-ԱՄՆ« 3)Ք.Լինսպըրկըր-Աւստրիա
Կիներու ընդհանուր դասաւորում.1)Միքայելա Շիֆրին-ԱՄՆ 826 կէտ« 2) Փեթրա
Վիլհովա-Սլովաք. 513 կէտ« 3) Ֆետերիքա Պրինիոնէ-Իտալիա 451 կէտ

²Éå»³Ý øáÙåÇÝ¿ (í³Ûñ¿çù-downhill + áÉáñ³í³Ûñ¿çù)
äáñÙÇáÛÇ ÙñóáõÙ.
ØñóáõÙÇ ¹³ë³õáñáõÙ.1)².öÇÝÃÇõñû-üñ. 2)².²³ÙáïÃ-Üáñ. 3)È.Ø»Û³ñ-¼áõÇó.
îÕáó ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹³ë³õáñáõÙ.1)²É»ùë³Ýïñ ²³ÙáïÃ-Üáñí»ÏÇ³ 474 Ï¿ï«
2)îáÙÇÝÇù ö³ñÇë-Æï. 454 Ï¿ï« 3)²É»ùëÇë öÇÝÃÇõñû-üñ. 401 Ï¿ï£

Դահուկարշաւ (cross-country skiing)
Թուր Տը Սքիի մրցում.

Եւրոպայի պասքեթպոլի ակումբներու ախոյեանութեան 17-րդ հանգրուանի
մրցումներուն արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- ԲԿՄԱ Մոսկուա - Փանաթինայքոս 102-106 յետ երկարաձգումի
- Անատոլու Էֆէս - Խիմքի Մոսկուա 101-82
- Լիոն Վիլէօրպան - Ռէալ Մատրիտ 77-87

Դասական ոճի սփրինթի տղոց դասաւորում.1)Ե.Քլեպօ-Նոր. 2)Ս.ՈւսթիուկովՌուս. 3)Ա.Պոլշունով-Ռուս.
Դասական ոճի սփրինթի կիներու դասաւորում.1)Ա.Լամփիչ-Սլովեն.
2)Ա.Եագոպսէն-Նոր.
3)Ճ.Տիկինզ-ԱՄՆ
Տղոց ընդհանուր դասաւորում. 1)Եոհան Քլեպօ-Նորվեկիա 756 կէտ«
2) Ալեքսանտր Պոլշունով-Ռուս. 638 կէտ« 3)Էմիլ Իվըրսըն-Նոր. 495 կէտ£
Կիներու ընդհանուր դասաւորում.1)Թերէզ Եոհաուկ-Նորվեկիա 759 կէտ«
2)Հայտի Ուենկ-Ռուս.596 կէտ« 3)Ճեսիքա Տիկինզ-ԱՄՆ 494 կէտ
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The Armenian Assembly of America

NEW YEAR'S GATHERING
The Armenian Assembly of America's Annual New Year's Gathering will take
place on Sunday afternoon, January 19, 2020 starting at 2:00 PM.
This year's event is graciously hosted by Solar Energy Masters and the Jansezian Family at their home, located at 3827 Mainsail Circle, Westlake Village, CA
91361 (complimentary valet parking is included).
Armenian Assembly members, activists, friends, and family are welcome to
attend the gathering, with a requested contribution of $75 per person.
Please RSVP by Friday, January 17th.

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՝

24
ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
ՓԱՅԼԱԿ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆԻ
Հանգուցեալ Փայլակ Ահարոնեանի մահուան Ա.
Տարելիցին առիթով, հոգեհանգստեան պաշտօն
պիտի կատարուի Կիրակի, 19 3ունուար 2020ին, Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ մէջ (2215
E. Colorado Blvd., Pasadena), յաւարտ Ս.
Պատարագի։
Սգակիրներ՝
Որդին եւ տիկինը՝ Արա եւ Տիանա Ահարոնեան
Դուստրը եւ ամուսինը՝ Արփի եւ Շահէ Կանիմեան
Թոռնիկը՝ Թամար Կանիմեան
Թոռնիկը եւ ամուսինը՝ Ռիթա եւ Անտրէ Սարուխանեան եւ
զաւակունք
Թոռնիկը եւ տիկինը՝ Զոհրապ եւ Գարինէ Կանիմեան
Թոռնիկը՝ Տոքթ. Շիրազ Կանիմեան
Թոռնիկը՝ Ալեքս Ահարոնեան
եւ համայն Ահարոնեան, Յովսէփեան, Պիլեմճեան, Քէշիշեան,
Կանիմեան, Տեփանեան, Տարեան եւ Սարուխանեան ընտանիքներն ու հարազատները։

noror2020@gmail.com

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԱԶԴ
Նոր Օրի ելեկտրոնային տարբերակը կարդալու
է այցելել՝
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Thursday« January 2, 2020

«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 համապատասխանէր 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:

Lusine Sahakyan to present new book
dedicated to Hamshen
Glendale, CA – Professor of Turkic Studies from Yerevan State

