
Յիսունօրեայ պատերազմէ մը պատուով դուրս 
ելած մեր կիլիկեցի ռազմիկներն ու  իրենց ընտա-
նիքները դեռ նոր հասեր էին Փոր-Սայիտ, երբ այս 
սիւնակներուն մէջ...
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Լուրեր Աշխարհէն

ՀՀ Ղեկավարութիւնը Յարգանքի 
Տուրք Մատուցեց Պաքուի Ջարդերուն 
Զոհ Դարձած Հայերու Յիշատակին

Նախագահ Սարգսեան ԱՄԷ-ի 
Մէջ Մասնակցած Է «Ապու Տապիի 
Կայունութեան Շաբաթ» Միջազգային 
Հեղինակաւոր Ֆորումի Բացումին

Թուրքիոյ Նախագահականէն Ներս Հայոց Ցեղասպանութեան 
Ճանաչման Դէմ Պայքարի Գործողութիւններ Քննարկուած են
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Ցաւին Պատճառն 
Ու Դարմանը

Who Are the Yazidis and Why Have They Been 
Continually Persecuted?

Սուրբ Ծննդեան Տրամադրութիւն 
Արեւմտեան Թեմում

The Yazidis (also spelled as Yezidis) are a religious 
minority found primarily in northern Iraq. In recent years, 
the Yazidis have received the attention of the interna-
tional media as a result of their brutal persecution at the 
hands of Daesh.

Անխախտ աւանդութեան համաձայն՝ Արևմտեան 
թեմում Նոր տարուայ մեկնարկը ազդարարւում է 
Յունուարի լոյս 1-ի գիշերային ժամերգութեամբ։

Խմբագրական
Չենք Մոռցած 

Ու Չենք Մոռնալու
Երեսուն տարի առաջ այս օրերուն տարատնկե-
ալ «ազրպէյճան» կոչուած երկրի Պաքու մայ-
րաքաղաքի հայութիւնը տեսաւ 20-րդ դարու 
մէջ իր երրորդ ցեղասպանութիւնը նոյն թաթա-
րաթրքական (այսպէս կոչուած՝ ազերի թուրքեր) 
վոհմակներուն կողմէ։ 1990-ի Յունուարին իբր 
թէ «խառնամբոխը» տարերայնօրէն յարձակեցաւ 
երկրի քաղաքացիներէն հայ բնակիչներուն վրայ, 
կողոպտեց, թալանեց, առեւանգեց, բռնաբարեց 
ու թրքա-ազերական ընդունուած ձեւով ջար-
դեց բազմաթիւ հայեր։ Շուրջ 250,000 հայեր 
բռնագաղթուեցան, մէկ մասը ապաստանեցաւ 
Հայաստանի մէջ, մնացեալները ցիր ու ցան 
եղան Ռուսաստան եւ այլուր՝ մինչեւ իսկ... ԱՄՆ-ի 
Իւթահ (Utah) նահանգը։
Կատարուածը տարերային չէր, ամենեւի՛ն, այլ 
տարատնկուած հանրապետութեան իշխա-
նութիւններու նախապէս ծրագրուած քաղա-
քականութիւն, նոր բառով՝ ազգային մաք-
րազտման քաղաքականութիւն (ethnic cleans-
ing)։ Բռնագրաւուեցան հայ ազգաբնակչութե-
ան բնակարաններն ու ստացուածքները եւ 
պղծուեցան Հայոց հոգեւոր ու կրթական կեդ-
րոնները։
Եթէ «արեւելեան այս թուրքերուն» ըրածը թուր-
քական աւանդական քաղաքականութեան 
շարունակութիւնը չէր, հապա ի՞նչ էր։ Ի՞նչ 
անուն տալ այս եղեռնագործութեան, եթէ ոչ 
ցեղասպանութիւն, որովհետեւ  հայութիւնը 
այս սարսափելի վիճակին կը մատնուէր միայն 
հայ  ըլլալուն պատճառով։ Ինչպէս որ Ա. ցեղաս-
պանութեան տարիներուն Օսմանեան Թուրքիան 
բանտերէն ազատել տուաւ ջարդարարներն ու 
մարդասպանները, այդպէս եւ «ազերի» իշխա-
նութիւնները բանտերէն ազատ արձակեցին 
քրէական յանցագործները, որոնց արիւնալի 
ձեռքերուն ձգուեցաւ վայրենաբարոյ կերպով  
իրագործելու պետական յանձնարարութիւնը, 
որպէս յանցանքներու թողութեան «ազնիւ» 
միջոց մը։
Եւ այս ամբողջը կատարուեցաւ աշխարհի 
աչքին առաջ, տակաւին Խորհրդային Միութիւն  
կոչուած կայսրութեան աչքին առջեւ եւ անոր 
լուռ համաձայնութեամբ, աւելի մեղմ ըսած 
ըլլալով՝ կատարուող դէպքերու ծանրութիւնը 
լուրջի չառնուեցաւ։ Այդ իշխանութիւնները 
քիչ մը շարժեցան իրենց տեղերէն, երբ 
Արեւմուտքը բողոքեց Պրն. Կորպաչովին, 
որուն միջամտութիւնը մի կերպ հասցուեցաւ 
խռովարարներուն կամ նոր իշխանութեան 
ձգտողներուն, որոնք սկսան ԽՍՀՄ-ի դէմ 
ըմբոստութեան սուր ճօճել։
Այո՛, մենք՝ ի Հայաստան, Արցախ եւ ի սփիւռս 
աշխարհի ո՛չ միայն չենք մոռցած  այս աղէտը, 
այլեւ պատրաստ ենք պատասխանելու կատա-
րուածին համար եւ ասիկա մե՛ր անսակարկելի 
իրաւունքն է, մեր սրբազան պարտաւորութիւնը։
Հետեւաբար նաեւ այսօր մենք՝ համայն հայու-
թիւնս պարտաւոր ենք թիկունք կենալ հայրենի 
մեր նոր ու խոստմնալից իշխանութիւններուն, 
որոնք մեզի յոյս կը ներշնչեն գալիք աւելի՛ փայլուն 
օրերու հանդէպ։ 

Պաքուի մէջ իրականացած հայերու ջարդի 30-րդ 
տարելիցին առիթով՝ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ 

Փաշինեան, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին 
Բ. Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզո-
յեան, բարձրաստիճան այլ պաշտօնեաներ այցելած 
են Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիր` յարգանքի 
տուրք մատուցելու ոճրագործութեան զոհերու 
յիշատակին։ Ըստ Armenpress.am-ի՝ պետական 
այրերը ծաղկեպսակ դրած են զոհերու յիշատակը 
յաւէրժացնող յուշարձանին։
Յիշեցնենք, որ 30 տարի առաջ՝ 1990 Յունուար 
13-19 երկարող ժամանակաշրջանին՝ Ատրպէյճանի 
մայրաքաղաք Պաքուի մէջ դաժան սպանդի զոհ 
դարձան եւ բռնի տեղահանուեցան տասնեակ 
հազարաւոր հայեր:
Հայերու հանդէպ 6 օր դրսեւորուած վայրագու-
թիւններէն ետք՝ շուրջ 250 հազար հայ բնակիչ 
ունեցող քաղաքը հայաթափուեցաւ:

Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի 
ղեկավարութեամբ տեղի ունեցած է  նախագահի 

աշխատակազմի Բարձրագոյն խորհրդատուական 
խորհուրդի ժողովը:
Վկայակոչելով Yeni Safak-ի տեղեկութիւնները՝ 
Ermenihaber.am-ը կը հաղորդէ, թէ նախագահի 
հանրային կապերու վարչութեան ղեկավար Ֆահ-
րետտին Ալթունը տարածած է յայտարարութիւն՝ 
տեղեկացնելով ժողովի օրակարգին մասին: Ժողովին 
ընթացքին, ի թիւս այլ հարցերու, ըստ Ալթունի՝ 
քննարկուած են «Հայոց Ցեղասպանութեան անհիմն 
պնդումներուն դէմ իրականացուելիք անհրաժեշտ 
գործողութիւնները»: Ժողովին ներկայացուած են 
Հայոց Ցեղասպանութեան վերաբերեալ Թուրքիոյ եւ 
արտասահմանի մէջ շրջանառուող տեսակէտները:
Խորհուրդի անդամները յայտարարած են, որ Հայոց 
Ցեղասպանութեան թեման իբրեւ գործիք կ՝օգ-
տագործուի այն շրջանակներուն կողմէ, որոնք 
նպատակ ունին պառակտելու թուրք ժողովուրդը: 
Խորհուրդի անդամները կարեւոր համարած են 

թեմային առնչուող «ապատեղեկատւութեան 
տարածումը» կանխելու եւ ճիշդ դիւանագիտական 
նախաձեռնութիւններու միջոցով Թուրքիոյ դէմ 
իրականացուող գործողութիւնները խոչընդոտելու 
քայլերը:
«Մանրակրկիտ քննարկուած են անհրաժեշտ քայ-
լերը, որոնք պէտք է իրականացուին 1915-ի դէպքե-
րու վերաբերեալ իրականութեան չհամապատաս-
խանող պնդումներուն դէմ»,- ըսուած է Ալթունի 
տարածած յայտարարութեան մէջ:

Աշխատանքային այցելութեամբ Արաբական 
Միացեալ Էմիրութիւններ գտնուող` Հայաստանի 

Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան 
մայրաքաղաք Ապու Տապիի մէջ մասնակցած է 
«Ապու Տապիի կայունութեան շաբաթ» միջազգա-
յին հեղինակաւոր ֆորումի բացման հանդիսաւոր 
արարողութեան, որուն ներկայ եղած են Ապու 
Տապիի թագաժառանգ, Էմիրութիւններու զինուած 
ուժերու ընդհանուր  հրամանատարի տեղակալ շէյխ 
Մոհամետ պըն Զայետ ալ Նահեան, Ինտոնեզիոյ 
նախագահ Ճոկօ Վիտոտօ, Ռուանտայի նախագահ 
Փոլ Քակամէ, Սերպիոյ վարչապետ Աննա Պրնապիչ, 
այլ պետութիւններու եւ կառավարութիւններու 
ղեկավարներ, դիւանագէտներ, քաղաքական ու 
հասարակական գործիչներ, ձեռնարկատէրեր, շուրջ 
4000 պատուիրակներ աւելի քան 175 երկիրներէ:
«Ապու Տապիի կայունութեան շաբաթը» տեղի 
կ՛ունենայ 2008-էն ի վեր: Անիկա միջազգային 
հարթակ է, որ կը միաւորէ պետութիւններու եւ 
կառավարութիւններու ղեկավարներ, քաղաքական 
գործիչներ, հեղինակաւոր փորձագէտներ, գիտնա-
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ՀՀ Ղեկավարութիւնը Յարգանքի Տուրք Մատուցեց 
Պաքուի Ջարդերուն Զոհ Դարձած Հայերու Յիշատակին

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Փտածութիւնը 

Ունի Տարբեր Շերտեր

Առաջին բաները, որոնք կ՛ակն-
կալուին աշխատողի մը կողմէ 
աշխատանքը ընդունելու համար,  
հաւասար աշխատանքային իրա-
ւունքներն են, ինչպէս նաեւ օրէն-
քով պաշտպանուածութիւնն 
ու արժանապատիւ աշխատա-
վարձը:
Ըստ ուսումնասիրութեանս, մին-
չեւ յեղափոխութիւնը Հայաստա-
նի մէջ կար չգրուած օրէնք մը. 
ցած օղակի աշխատողը երբեք 
չի կրնար իր դժգոհութիւնը 
բարձրաձայնել: Հայրենիքին 
մէջ փտածութեան ախտը բու-
ժելու համար ճամբայ ելած 
Յեղափոխութեան վրայ մեծ 
յոյսեր ունի Հայ ժողովուրդը, 
մենք լաւատես ենք, որ անոնք 
պիտի իրականան, վերոյիշեալ 
յոռի մշակոյթին վերացումով:
Հակառակ շատ մը ոլորտներու 
մէջ դէպի լաւը փոփոխութեան, 
տակաւին ըստ տիրող մշակոյ-
թին, մինչեւ օրս ուղիղ խօսիլը 
կը համարուի ըմբոստութիւն, 
իսկ անարդարութեան  մասին 
խօսիլը՝ բողոք, հաւասար 
աշխատանքային պայմաններ 
պահանջելը հասարակ եւ բարե-
կամական կապով արտօնեալ 
աշխատակիցներու միջեւ՝ ստոր 
մարդկային արարք, իսկ ղեկա-
վարութեան տնօրէնութեան 
բացայայտ սխալներուն մասին 
բարձրաձայնելը՝ ոչ մարդկային, 
ծախու արարք։ 
Մինչեւ յեղափոխութիւն, Հայաս-
տանի մէջ պետական հաստա-
տութիւններուն մէջ տիրող 
անհաւասար պայմանները ակն-
յայտ էին, սակայն այդ բանին  
մասին խօսիլը կը նշանակէր 
կորսնցնել աշխատանքը։ Յետ 
յեղափոխութեան աշխատա-
վարձերու բարձրացումը կեն-
սական է, սակայն բաւարար 
չէ ըստ երեւոյթին, յոռի երե-
ւոյթները հիմնականօրէն փոխե-
լու համար։ Կարեւոր են այլ 
փոփոխութիւններ, որոնք աշխա-
տողին հոգեբանութեան վրայ 
դրական կ՛ազդեն: Այսօր, նոյն 
աշխատավարձով կողք կողքի 
կ՛աշխատին մարդիկ, որոնցմէ 
մէկը ծանրաբեռնուած է երկու 
աշխատակցի չափ, միւսը՝ կէս։ 
Խնդիրը թերեւս երկար ու 
խոր արմատներ ունի, կարճ 
ժամանակի մէջ զայն հիմնա-
կանօրէն արմատախիլ ընել   
անհնար է: 
Փտածութիւնը միայն պետա-
կան մակարդակի ֆինանսա-
կան կողոպուտին չի վերաբերիր: 
Փտածութիւն է նաեւ աշխա-
տանքային բարոյականի յոռի 
իրավիճակը, որ արգելք կը 
հանդիսանայ տուեալ երկրի մը 
զարգացումին:
Ժողովուրդը համբերատար է, իսկ 
մենք լիայոյս, որ համբերատար 
սպասումը եւ հաւատքը արդար 
ու արժանապատիւ ապագայի 
մը հանդէպ, վերջ ի վերջոյ պիտի 
բերէ սպասուած բարեկեցիկ ու 
արժանապատիւ Հայաստանը եւ 
յեղափոխութիւնը պիտի յաջողի:

     ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ

Խմբագրական
Չենք Մոռցած Ու Չենք Մոռնալու

Ժամանակը եկած է որ մենք պարտինք ըլլալ աւելի միասնական մեր 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ու ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆ նախապատւութիւններուն շուրջ՝ պահե-
լով հանդերձ մեր իւրայատկութիւնները եւ մեր ազատ մտածողութեան 
իրաւունքը։ Ըսել է թէ՝ մեր իւրայատուկ մտածելակերպերը կամ քաղա-
քական տարբեր հայեացքները պէտք չէ վերածուին բախումներու, 
փոխադարձ հայհոյանքներու եւ վիրաւորանքներու, որոնք մեզ կը շեղէն 
ընդհանուր թշնամիին՝ թուրք-ազերական ոսոխին դէմ դնելու մեր հիմ-
նական քաղաքականութենէն։
Ողբա՜նք մեռելները, բայց փառաբանենք նաեւ ազատութեան այժմու եւ 
գալիք ազատամարտիկները։

Մ. Գ.   

Տեղի ունեցած ջարդերը կազմակեր-
պուած էին Ատրպէյճանի ժողովր-
դական ճակատի (ԱԺՃ) կողմէ, իսկ 
իշխանութիւնները կը հովանաւորէին 
զանոնք:
Այս առիթով, Հայաստանի Հանրա-
պետութեան վարչապետ Նիկոլ Փաշի-
նեան ուղերձ յղած է Պաքուի հակա-
հայկական ջարդերու 30-րդ տարելի-
ցի կապակցութեամբ:  Վարչապետ 
Փաշինեան ըսած է, որ անցած երեք 
տասնամեակը Ատրպէյճանի մէջ 
չէ դարձած վերաիմաստաւորման, 
զղջումի եւ հաշտութեան հասնելու 
ժամանակաշրջան:
«Դէպքերէն 30 տարի անց Ատրպէյ-
ճանի մէջ գոյութիւն չունի Պաքուի 
հակահայկական ջարդերու զոհերու 
հանդէպ որեւէ յարգանք եւ կարեկ-
ցանք: Այն սակաւաթիւ ձայները, որոնք 
քաջութիւն ունեցած են նոյնիսկ գրա-
կան ստեղծագործութիւններու մէջ 
յիշատակել Պաքուի հայերուն բաժին 
հասած ողբերգութիւնը, գամուած են 
անարգանքի սիւնին եւ պաշտօնապէս 
հռչակուած դաւաճան»:

Վարչապետին խօսքով` հայատեա-
ցութիւնը դարձած է Ատրպէյճանի 
պետական քաղաքականութիւնը եւ 
հաւատամքը:
«Այս ընթացքին ականատես եղած 
ենք Արցախի բնակչութեանը բնա-
ջնջելու փորձին, մարդասպանութե-
ան համար պատիժ կրող Ռամիլ 
Սաֆարովին ազատ արձակման եւ 
հերոսացման, 2016-ի Ապրիլին Արցա-
խի սահմանամերձ բնակավայրե-
րուն մէջ տարէց եւ անօգնական 
մարդոց դաժան խոշտանգման եւ 
սպանութեան»,- աւելցուցած է կառա-
վարութեան ղեկավարը:
Ան երախտագիտութիւն յայտնած է 
բոլոր միջազգային կառոյցներուն, 
որոնք արձագանգած են այս իրա-
դարձութիւններուն` զանոնք դատա-
պարտելով ու աշխարհին ի ցոյց դնե-
լով:
«Ես ամենայն պատասխանատւու-
թեամբ կը յայտարարեմ` հայերու 
բնաջնջման կամ բռնագաղթեցման 
նոր փորձերու հնարաւորութիւն պիտի 
չտանք»,- իր խօսքը ամփոփած է 
Փաշինեան:

Նախագահ Սարգսեան ԱՄԷ-ի Մէջ Մասնակցած Է 
«Ապու Տապիի Կայունութեան Շաբաթ» Միջազգային 
Հեղինակաւոր Ֆորումի Բացումին

Ֆորումի բացման շրջագիծին մէջ 
տեղի ունեցած է «Զայետ կայունու-
թեան մրցանակ»-ի շնորհման արա-
րողութիւնը:
Հայաստանի Հանրապետութեան 
նախագահ Արմէն Սարգսեան մրցա-
նակ յանձնած է «Ալ Ամալի» դպրոցին:

«Զայետ կայունութեան մրցանակ»-ը կը 
շնորհուի 2008-էն` նպատակ ունենա-
լով խրախուսել առողջապահութեան, 
սնունդի, ուժանիւթի, կրթութեան եւ 
ջրային տնտեսութեան ոլորտներու 
այն կազմակերպութիւնները, որոնք 
հանդէս կու գան կայուն զարգաց-
ման նպաստող նորարար եւ ոգեշնչող 
լուծումներով:
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Աղքատութիւնը Յաղթահարելու Միջոցը Աշխատանքն է. 
ՀՀ Վարչապետ
Հայաստանի քաղաքացիին համար 
աղքատութիւնը յաղթահարելու միջո-
ցը աշխատանքն է: Այս մասին, ըստ 
Armenpress.am-ի, կառավարութեան 
այսօրուան նիստին, յայտարարեց 
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան՝ անդրա-
դառնալով մարդոց կեանքը փոխելու 
եւ լաւ ապրելու բանաձեւին:
«Նշեցինք, որ տարբեր պիւտճէտա-
յին օդանաւային ընկերութիւններու 
միջոցով Հայաստան կու գան յաճա-
խորդներ, որոնք փոքր ու միջին 
գործարարութեան թէական յաճա-
խորդներ են: Անոնք կու գան ոչ թէ 
հինգաստղանի հիւրանոցներու մէջ 
ապրելու, ամենասուղ ճաշարաններու 

մէջ սնուելու, այլ՝ քալելու, սար բարձ-
րանալու, գետ տեսնելու, կենդանի 
տեսնելու»,- ըսաւ Վարչապետը՝ յիշեց-
նելով, որ Յունուար մէկէ փոքր գործա-
րարութիւնը ազատուած է հարկերէն: 
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Շար. Էջ 04

Նշխար Մը Մեծն Թէքէեանի Ոչ-Բանաստեղծական Միտքէն 

Ցաւին Պատճառն Ու Դարմանը1

1 Եռամաս այս խմբագրականը, լոյս տեսած Արեւի 8, 11 եւ 15 Հոկտեմբեր 
1915ի թիւերուն մէջ, այստեղ միացած կը հրատարակենք զանոնք:

Ա.

Յիսունօրեայ պատերազմէ մը պատուով 
դուրս ելած մեր կիլիկեցի ռազմիկներն ու  
իրենց ընտանիքները դեռ նոր հասեր էին 
Փոր-Սայիտ, երբ այս սիւնակներուն մէջ մեր 
գրած առաջին յօդուածով վստահութիւն 
մը եւ երկիւղ մը յայտնեցինք միանգամայն. 
վստահութիւ՛ն՝ թէ եգիպտաբնակ հայ 
ժողովուրդը անոնց հանդէպ լիովին պիտի 
կատարէ իր եղբայրական պարտակա-
նութիւնը, եւ երկիւ՛ղ, թէ այդ պատճառաւ 
նոյն եգիպտահայ ժողովուրդը պիտի մոռնայ 
իր պարտքը հանդէպ իր միւս հարիւր-
հազարաւոր եղբայրներուն եւ քոյրերուն, 
այն անօթիներուն, մերկերուն եւ հիւանդնե-
րուն, որոնք Կովկաս քշուած են կամ որոնք 
տակաւին Թուրքիոյ սահմաններուն մէջ՝ կը 
քաշկռտեն իրենց ողբալի գոյութիւնը:
Հիմա կրնանք ըսել թէ մեր յայտնած վստա-
հութիւնը մեծ մասամբ ի դերեւ ելած է, մինչ ի փոխարէն՝ լիուլի իրականացած 
է մեր երկիւղը: Փոր-Սայիտի գաղթականները դեռ զրկուած կը մնան իրենց 
տարրական պէտքերէն եւ այս պատճառաւ՝ հիւանդները կը շատնան իրենց մէջ. 
միւս կողմէ՝ ոչինչ եղած է, բացարձակապէս ոչինչ, այս երեք շաբթուան միջոցին, 
անդին մեր փախստականներու մեծագոյն զանգուածին Եգիպտոսէն կարեւոր 
օգնութիւն մը հասցնելու տեսակէտով...: Քանի որ մարգարէութիւննիս կիսկա-
տար պիտի ըլլար՝ որքա՜ն աւելի պիտի նախընտրէինք որ մեր գուշակութեան 
առաջի՛ն մասը հաստատուէր ու երկրո՛րդն հերքուէր՝ փոխանակ առաջինն 
հերքուելու ու երկրորդն հաստատուելու...:
Բայց խնդիրը մեր ճիշտ կամ սխալ գուշակութիւններուն վրայ չէ...: Իրողութիւն 
մը կայ մէջտեղը, որ սա՛ է.- Ազգը այսօր իր գոյութեան ամէնամեծ տագնապը 
կ’անցընէ. անոր մէկ մասը, բովանդակ Թուրքիոյ մէջ, փճացած է՝ նախ 
ամբողջովին նիւթապէս, յետոյ մեծամասնաբար ֆիզիքապէս ալ. վերապրողները 
ապրեցնել պէտք է, եւ պիտի ապրեցնեն անո՛նք, որոնք ուղղակի հարուածուած 
չեն ո՛չ նիւթապէս եւ ո՛չ ֆիզիքապէս, այսինքն Կովկասի եւ արտասահմանի 
հայերը. ասոնք, սակայն, ծանրօրէն կը թերանան իրենց պարտականութեան 
մէջ, չեն ըներ ո՛չ կէսը, ո՛չ քառորդը, ո՛չ իսկ մէկ-տասներորդը անհրաժեշտ 
զոհողութեան, կը թողուն որ հիւանդները մեռնին եւ առողջները հիւանդանան, եւ 
չէզոքաբար իրենք ալ կ’ընեն ա՛յն ինչ որ թուրքը կ’ընէ ներգործապէս.- բնաջնջել 
հայութիւնը...:
Ասիկա քստմնելի է, այնքան եւ աւելի գուցէ քստմնելի որքան թուրք ոճիրը: 
Այսուհանդերձ՝ պէտք է նախ հաստատել թէ այսպէս է, յետոյ անոր պատճառը 
ճանչնալ, եւ յետոյ դարմանին մտածել:
Իրողութիւնն արդէն ինքզինքը կը հաստատէ ամէնուս աչքին, ամէնէն քարսիրտն 
անգամ հարկադրելով որ խոստովանի անոր ճշմարտութիւնը: Մենք կ’անցնինք, 
հետեւաբար, պատճառին եւ դարմանին մասին միայն խօսելու:

Պատճառը ա՛յն է, ըստ մեզ, ինչ որ «Մշակ»ի աշխատակից մը առաջին 
անգամ յայտնած էր եւ մենք անոր յօդուածը արտատպելէ ետք մեր կողմէ ալ 
անդրադարձած էինք անոր վրայ. այսինքն՝ ոգեւորութեան պակասը, ազգային 
հաւաքական, ընդհանուր ոգեւորութեան մը բացակայութիւնը...:
Ժամանակաւ, դեռ ասկէ մինչեւ քսան տարի առաջ, ազգը մէկ մարդու պէս 
կ’ոգեւորուէր՝ ըլլա՛յ ուրախութեամբ, ըլլա՛յ տխրութեամբ: Սով մը կամ հրդեհ մը, 
ժողովրդային կարեկցութեան, օգնութեան ընդհանուր շարժում մը յառաջ կը 
բերէր. նոյնպէս՝ Հայաստանի ապագային մասին ամէնադոյզն նպաստաւոր լուրը 
բերնէ բերան կը տարածուէր եւ ժողովուրդը յոյսով ու ուրախութեամբ կ’ոգե-
ւորէր: Հիմա, կրնաս մէկ կողմէ ծանուցանել թէ Հայաստանը ինքնօրէն պիտի 
ըլլայ, կրնաս ամիս մը ետքը յայտնել թէ ազգէն հարիւր-հազարներ կորսուած են 
ու մնացեալը կորսուելու վտանգին տակ է, ո՛չ առաջին լուրը հրճուանքի, ո՛չ ալ 
երկրորդը ցաւի խենդութեամբը մարդիկ կը թռցնէ տեղերնէն, երկուքն ալ նախ 
թերահաւատութեամբ կ’ընդունուին եւ մինչեւ որ բացարձակ պարզ ըլլայ թէ 
ճշմարիտ են՝ արդէն մտքերը վարժուած են անոնց եւ բնա՛ւ որեւէ արտասովոր 
շարժում առաջ չեն բերեր:
Իսկ ասո՞ր պատճառը: Մեր յուսախաբութիւնները բաւական չեն ամէն բան 
բացատրելու: Կա՛յ ուրիշ գլխաւոր եւ զօրաւոր պատճառ մը, որ սա՛ է:
Առաջ, կրնայ ըսուիլ ասկէ մինչեւ քսան տարի առաջ, ազգը առաւել կամ 
նուազ մէկ տեսակ կը զգար, մէկ տեսակ կը մտածէր ինքզինքին, իր ներկային 
եւ ապագային մասին: Ամբողջ հայութիւնը, պզտիկէն բռնէ մինչեւ մեծը, 
աղքատէն մինչեւ հարուստը, նոյն ազգային իտէալը ունէր:  Յեղափոխութիւնը 
եկաւ թանձրացեալ ձեւ մը տալ այդ իտէալին, ու հակառակ ազգին դարաւոր 
սովորութենէն այնքան բուռն շեղում մը ըլլալուն՝ նորէն չքանդեց միութիւնը 
ազգին, որ այդ միջոցին յեղափոխական դարձաւ իր ստուար մեծամասնու-
թեամբը, եթէ ոչ պաշտօնապէս՝ գէթ մտքով ու սրտով, իր երիտասարդներովն 
ու չափահասներովը, եկեղեցականներովն ու աշխարհականներովը:
Այդ միութիւնն ա՛յն օրը քանդուեցաւ, եւ ազգն ա՛յն օրը ինքզինք կորսնցուց 
ճշմարտապէս, երբ առաջին յեղափոխական կուսակցութեան յաջորդեց 
երկրորդը, յետոյ առաջինն ինքն իր մէջ պառակտեցաւ – կարծեմ քիչ մըն ալ 
երկրորդին ջանքովը – ու ծնունդ տուաւ երրորդի մը, եւ երրորդն ալ չորրորդի 
մը...: Այդ բաժանումներուն, այդ կռիւներուն եւ իւրաքանչիւրին անջատօրէն 
ունեցած գործունէութեան՝ անմիջական վնասները յայտնի են ու մեր վերջին 
քսան տարուան ազգային պատմութիւնը կը կազմեն: Անոնց հեռաւոր եւ աւելի 
մեծ վնասը եղաւ ազգին ընդհանուր ոգեւորութեան կարողութիւնն սպանել՝ 
սպանելէ  ետք անոր մէջ մէկ եւ նոյն, եւ մանաւանդ զուտ ազգային ոգին՝ նախ 
արդէն իրենց զատ-զատ գոյութեամբը, երկրորդ՝ իրենց ծրագրային օտարոտի 
վարդապետութիւններովը, եւ երրորդ՝ իրար ամբաստանելու ու վարկաբեկելու 
իրենց կատարելապէս յաջողած ճիգերովը...:
Ատենօք, մինչեւ 1901-1902 թուականը, կուսակցութեանց առանձին գոյութեան 
վնասն ու ամօթը ազգը կը զգար տակաւին եւ կը զգային իրենք կուսակցութիւն-
ներն ալ, որոնք սուտ կամ իրաւ, միութեան համար պարբերաբար բանակցու-
թիւններ կը կատարէին եւ պատրաստակամութիւննին կը յայտնէին միշտ: Անկէ 
իվեր հաւատք մը եղաւ այլեւս՝ թէ միութիւնը անկարելի է, կրնայ շատ-շատ 
համերաշխութիւն գոյանալ եւ թէ համերաշխութիւնն ալ արդէն կը 
գոյանայ ինքնին, պէտք եղած պարագային, վտանգի մը պահուն, հոն ուր որ 
պէտք ըլլայ անոր...:
Այն օրն ուր կուսակցութիւնները իրենց համար հաւատք ըրին այս վարկածը 
եւ ազգն ալ համակերպեցաւ անոր, ա՛յն օրը եթէ չմեռաւ՝ բայց հաշմուեցաւ, 
կռնծեցաւ ու չորցաւ հայուն հոգին: Ազգային հաւաքական ոգեւորութիւն մը 
անկարելի դարձաւ այն ատենէն իվեր: Այսօր այն տեղերը միայն ինքզինքնին 
աւելի ընդունակ կը ցուցնեն ոգեւորութեան, ուր կուսակցութիւններ չկան: 
Կրնանք փաստել ասիկա:
Ահա՛ պատճառը, անկեղծօրէն: Եթէ աղէկ չբացատրեցինք զայն՝ իւրաքանչիւր 
ընթերցող կրնայ իր հաշուոյն մտածելով ամբողջացնել այս բացատրութիւնը: 
Գալով դարմանին՝ պիտի աշխատինք զայն գտնել յաջորդով:

Բ.

Ո՛չ. վերապահութիւններու եւ բառերը ծամծմելու ատենը չէ ա՛լ...: Կ’ըսեմ 
թէ անցեալին մէջ մեզի համար աղէտալի եղաւ մէկէ աւելի յեղափոխական 
կուսակցութիւններու գոյութիւնը: Կ’աւելցնեմ թէ, այսօր, այս ժամուս, ատիկա 
ամէնամեծ ամօթ մը եւ ոճիր մըն է: Ու կ’եզրակացնեմ յայտարարելով՝ թէ միակ 
հատուցումը եւ մեծագոյն օգուտը, զոր մեր կուսակցութիւնները կրնան դեռ 
այսօր ընել այս ազգին՝ իրարու հետ իրենց ամբողջական միութեամբը, իրենց 
անվերապահ ձուլումովն է...:
Ասիկա իմ անձնական խորունկ համոզումս է, որ ամիսներէ իվեր, ու թերեւս 
շատ աւելի հինէն, ծնած է ու կը հասուննայ մտքիս մէջ: Զայն հիմա թուղթին 
վրայ դրած պահուս՝ կարծես կենդանի էակ մէն է, որ կը շարժի ու կը պոռայ...:
Կուսակցական մըն է, որ այս յայտարարութիւնը կ’ընէ, առանց իր կուսակցական 
ընկերներէն ո՛չ մէկուն ոչ հաղորդած, ոչ հաւանութիւնը առած ըլլալու: Գուցէ 
դժուար չէր անոնցմէ մէկ քանին կամ շատերը համոզել, բայց ի՜նչ օգուտ, ի՜նչ 
օգուտ նոյնիսկ ամբողջ կուսակցութիւն մը այդ գաղափարին բերելով, եթէ 
միաժամանակ ուրիշ կուսակցութիւններ եւս նոյն փափաքով անոր ընդառաջ 
չելլան: Արդէն երբե՛ք կուսակցութիւն մը առանձին պիտի չառնէր այդ քայլը՝ որ 
նպատակին համար եւ իրեն համար վնասակար պիտի ըլլար:
 Այս աղաղակը կ’ուղղուի, հետեւաբար, բոլո՛ր կուսակցականներուն, 
հնչակեանին ու դաշնակցականին, վերակազմեալին ու ռամկավարին, որոնց 
մէջ անկարելի է որ այս զգացումը բաժնողներ չգտնուին եւ որոնցմէ միայն մէյ 
մէկ հոգիի այս մտքով արտայայտուիլը կրնայ աւելի գործ տեսնել քան ամբողջ 
կուսակցութեան մը սոյն գաղափարին յարումը եւ պատրաստակամութիւնը 
զայն գործադրելու...:
Պիտի ըսուի թէ քսան տարուան փորձառութիւնը ցոյց չտուա՞ւ որ անկարելի 
է ատիկա...: Պիտի պատասխանեմ.- այսօրը կը նմանի՞ քսան տարի, տասը 
տարի, մէկ տարի կամ նոյնիսկ մէկ ամիս առաջուան օրին: 

Տարին՝ 1915: Ամիսը՝ Հոկտեմբեր: Պատմութիւնը՝ բոլորիս ծանօթ 
հերոսական մուսալեռցիներու Փոր Սայիտ ցամաքահանումին, վրան-
ներու տակ հաստատումին եւ իրենց հանդէպ եգիպտահայ անու-
շադրութեան-անտեսումին-անհոգութեան մասին է: 
Արեւի խմբագիր Վահան Թէքէեան կը պայթի ի տես հայութեան 
սպանութեան եւ նոյնքան կը բզկտուի ի տես բուռ մը հայ մուսալեռ-
ցիներուն եւ Կովկաս ապաստանած արեւմտահայ գաղթականներուն 
հանդէպ եգիպտահայոց անտարբերութեան:
Այս երեւոյթին մասին Թէքէեան, սակայն, որ արդէն մի քանի տաս-
նամեակէ իվեր մօտէն կ’առնչուէր պոլսահայ, արեւմտահայ - ընդ-
հանրապէս - հայ իրականութեան ներքին եւ արտաքին ճակատագրին, 
ուրիշ վերլուծութիւն կը կատարէ:
Եթէ այսօր, մեզի համար քիչ թէ շատ «սովորական պատմութիւն» 
դարձած է այս անտարբերութեան ախտը, մանաւանդ՝ 1915էն ետք 
105 տարիներու փորձին դիմաց, անսովոր է ախտին ծնունդին մասին 
Թէքէեանի կատարած խորաթափանց վերլուծութիւնը, որ կրնայ 
շահագրգիռ միտքեր մտածելու մղել:
Թէքէեանի այս խմբագրականը – երեք շարունակելի – լոյս տեսած է 
Արեւի 8, 11 եւ 15 Հոկտեմբեր 1915ի թիւերուն մէջ: 
Եւ քանի որ իմաստուն է երբեմն հին մեծերը կարդալ, երկու 
մտաւորական բարեկամներ լծուած են «Արեւ»ի մէջ Թէքէեանի 
ստորագրած խմբագրականներու հաւաքածոն պատրաստել-հրա-
տարակելու երախտաշատ աշխատանքին եւ գրեթէ հասցուցած են 
աւարտին:
Իրենք են որ մեզի յղեցին այս եռամաս խմբագրականը: Թէքէեանը 
այստեղ բանաստեղծութիւններու իշխանը չէ, այլ՝ ուրիշ մեծ իշխան մը:

Խմբ.
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Այսօրը ի՞նչ օր է, գիտէ՞ք, եղբայրնե՛ր: Մեր ազգը սպաննել կ’ուզեն կոր եւ սպանե-
լու վրայ են այտեղ: Խօսք չկա՛յ, չափազանցութիւն չէ՛, պատկեր մը չէ՛ ասիկա...: 
Միայն թէ, ազգ մը մարդու մը պէս չըլլալուն եւ միակ գլուխ մը չունենալուն՝ 
չեն կրնար մէկ անգամէն զայն սպանել, որքան ալ դահիճները բազմաթիւ եւ 
զէնքերն ու միջոցները շատ ըլլան:Գլուխնե՜ր, գլուխնե՜ր պէտք է փրկենք մենք 
ալ, կրցածնուս չափ շատ՝ ինչպէս թշնամին կրցածին չափ շատ կտրել կ’ուզէ 
կոր: Մե՛ղք են, խե՛ղճ են, մեր եղբայրնե՜րն են անոնք,  մեր ազգին մնացորդնե՜րն 
են, զորս դահիճը ուզեց բայց չկրցաւ դեռ սպանել ու կա՛մ կը մնան կէս-մեռած, 
անօթի եւ մերկ՝ այն դժոխաշունչ զնտանին մէջ, որ Թուրքիան է, կա՛մ փախեր 
են դահիճին սուրէն եւ նոյնքան անօթի ու մերկ, բայց գոնէ դահիճին ձեռքէն 
ազատած ըլլալու վստահութեամբը՝ եկեր ինկեր են ազատ տեղեր, յուսալով որ 
իրենց ազգին անվնաս, ապահով, աղէտէն չզարնուած, երջանի՜կ մասը պիտի 
օգնէ իրենց, պիտի թող չտա՜յ որ ապահովութեան մէջ ալ իրենք սպանուին՝ 
ինչպէս անդին սպանդանոցին մէջ...: Մե՜ղք են...եւ մե՛ղք է մանաւանդ ազգը, 
եղբայրնե՛ր, ազգը, զոր անոնք եւ անոնց ու մեր ամէնքիս հայրերն ու պապերը, 
մայրերն ու մամերը, դարերու եւ դարերու մէջէն բերեր հասցուցեր են մեզի, եւ 
զոր փրկելը, թէպէտ կոտորակուած, մեր ձեռքն է, հաւատացէ՛ք, ազգին մնացորդ 
խաղաղ հատուածներուն մեր ներշնչելիք ոգիէն, անոնց մէջ մեր ստեղծելիք 
ոգեւորութենէն, անոնց մեր ընել տալիք զոհողութենէն է կախուած...: Կը տեսնէ՞ք 
սակայն թէ իր ստուար մեծամասնութեամբը ի՞նչ վիճակի մէջ է, ի՞նչ դիրք է 
բռնած մեր խաղաղ եւ ապահով ժողովուրդը, որ Կովկաս է ու արտասահման, 
որ կրնար շատ բան ընել ու չ’ըներ, որմէ կը գանգատինք ամէնքս, կը գանգատին 
իրենք չընողներն ալ...: Զոհողութիւն կ’ուզենք իրմէ, զոհողութիւ՛ն դրամի եւ 
զոհողութիւ՛ն աշխատութեան, եւ մե՛նք, որ կը պահանջենք զայն իրմէ՝ չենք զոհեր 
աւելի պզտիկ բան մը, մեր կուսակցական եսերն ու պիտակները...: Միանալ, 
ձեռք ձեռքի, սիրտ սրտի տալ կը յորդորենք անոր, եւ մենք կը շարունակենք 
իրարմէ հեռու փախչիլ, իրար ատել եւ իրար հարուածել նոյնիսկ: «Աղէտը մեծ 
է, հրդեհը տուներնիս պատեր է, եկէք օգնեցէք որ զայն մարենք»՝ կ’ըսենք անոր, 
ու ամէն մէկերնիս այս կոչը անոր ուղղած ատեն իսկ, կը կռուինք իրարու հետ՝ 
այսպէսով շուարումի, թերահաւատութեան եւ յուսահատութեան մատնելով 
զայն եւ թողլով որ անդին տունը այրի ու հատնի՜...: Հարուստներէն միայն կը 
գանգատինք, որոնց ըրած զրկանքն աւելի զգալի է՝ ընելիք օգուտնին աւելի 
շօշափելի ըլլալուն համար: Բայց չէ՛, տեսէ՛ք, ամբողջ ժողովուրդն է, որ իր ստուար 
զանգուածներովը բարոյալքուեր է եւ ինչպէս որ հարուստն իր դրամը՝ ինքն ալ 
իր աշխատութիւնը չի տար, ո՛չ այստեղ ինքնաբերաբար Կարմիր Խաչերուն 
կը ներկայանայ երթալու մեր հիւանդ գաղթականները դարմանելու համար, ո՛չ 
այնտեղ՝ Կովկաս՝ գիւղերու մէջ ցրուած հազարաւոր փախստականներուն հոգ 
կը տանի առանց ռոճիկի, ընդհակառակը ռոճիկ կը պահանջէ ու ճոխ ռոճիկ, 
թէպէտ ինքզինք մտաւորական կը կոչէ...:
Ի՜նչ ցաւ է այս, կոտորածի ցաւին չափ խորունկ ցաւ...: Ըսէ՛ք, ինչպէ՞ս եղաւ 
որ չգիտցանք եւ չենք գիտեր տակաւին, թէ մինչ մրցումը քիչ ու շատ գործելու 
եռանդ մը կը ստեղծէր մեր շարքերուն մէջ, մենէ դուրս սակայն ազգին ահագին 
մասին մէջ մեր այդ մրցումներն ու անոնց բոլոր անխուսափելի հետեւանքներն 
ընդհակառակը կը մեռցնէին եռանդը, կը մեռցնէին սէրն ու հաւատքը ազգին 
հանդէպ...: Երէկ բարեկամ մը, Սուտանէն, հարուստները զոհողութեան մղելու 
միջոց մը գտած ըլլալ կը կարծէր՝ ըսելով. «Համոզեցէք փոխանակ անարգելու»: 
Ի՞նչպէս համոզել, ինչո՞վ համոզել...: Երէկ, օգտակար ըլլալու բովանդակ բարի 
կամքն ունեցող, սրտցաւ կարող առաջնորդ մը՝ անհուն ճիգ թափեց, նոր ձեւ եւ 
նոր միջոց ստեղծեց իր թեմին ժողովուրդը աւելի մարդկային եւ աւելի հայկական 
զգացումներու բերելու համար. ի՞նչ եղաւ արդիւնքը, ի՞նչ կը յուսաք որ ըլլայ...:
Միա՛կ միջոցը, յոյսը զոր կրնանք ունենալ՝ մեր միութեամբը ժողովրդին միութեան 
օրինակ ըլլալուն եւ զայն ոգեւորելուն մէջն է:  Կը հրաժարի՞ս, եղբա՛յր, դու՛ն 
հնչակեան, դու՛ն դաշնակցական, դու՛ն ռամկավար ըլլալէ՝ յիշեցնելու համար, 
թէ միայն հայ ես, ցաւատանջ ու ցաւի դարման տանելու կոչուած հայ մը: Չե՞ս 
կրնար. երթա՛ս-բարով ուրեմն, եւ թո՛ղ երթա՜յ-բարով այն ազգն ալ, որ քեզի 
պէս զաւակներ է ծներ ...: Թո՛ղ աշխարհի արհամարհանքն ու նողկանքը, 
եւ մահացող միլիոնաւոր եղբայրներուդ ու քոյրերուդ արիւնն ու անէծքը քու 
սերունդիդ վրայ ըլլան...:

Գ.

«Պէ՛տք է եւ անհրաժեշտ է», կ’ըսեն ոմանք. ուրիշներ՝«Անհրաժեշտ, բայց 
անկարելի է» կ’ըսեն ցաւելով. մինչ ոմանք ալ, կուսակցականնե՛ր, որոնց 
ձեռնհասութիւնն ամէն տարակոյսէ վեր է՝ արգահատանքով կը նային վրադ, 
առայժմ ներքնապէս կը խնդան միայն, սպասելով որ վաղը զարնեն գլխուդ, 
երբ տեսնեն որ իրօք գործը լուրջի ես առեր եւ նպատակդ լրագրի յօդուած մը 
գրել չէ եղեր միայն...:
Արդ, ես կ’ըսեմ ահա՛, թէ իրօք լուրջի, եւ չափազանց լուրջի առած եմ մեր բոլոր 
կուսակցութիւններուն միութեան, անոնց ամէնուն մէկ մարմին կազմելուն 
խնդիրը, որմէ կը սպասեմ ներկայիս հնարաւոր ամէնամեծ օգուտը այս հազար 
անգամ դժբախտ, բայց դեռ չմեռած, դեռ ապրելու կարող ազգին համար, այդ 
օգուտը նկատելով ամէնէն առաջ ներքի՛ն օգուտ մը, ազգին իր բարոյականը 
շտկելու, իր ուժերուն մնացորդն ամփոփելու, իր ոգեւորութիւնն ու հաւատքը 
վերագտնելու եւ այս ժամանակին պահանջած մեծագոյն զոհողութիւններուն 
յօժար ու ընդունակ հանդիսանալու գերագո՜յն օգուտը...:
Ուրեմն, առաջիններուն, անո՛նց որ կ’ընդունին անվերապահօրէն թէ «պէտք է 
ու անհրաժեշտ է», կ’ըսեմ.
- Աշխատեցէ՛ք, աշխատի՛նք միասին: Խօսեցէ՛ք, պնդեցէ՛ք, ստիպեցէ՛ք: 
Ինքզինքնիդ նկատեցէք առաքեալները ամէնասուրբ գործի մը եւ մի՛ թողուք 

Սկիզբը Էջ 03

մէկը մինչեւ որ պէտքին համոզուելէ ետք՝ կարելիութեանն ալ չհամոզուի: Ըսէ՛ք 
ինքզինքնուդ թէ պիտի չանցընէք օր մը առանց գոնէ մէկ հոգի ձեզի հաւատակից 
դարձնելու: Ըսէ՛ք ինքզինքնուդ եւ ըսէք ձեր հանդիպած հայերուն, թէ ասիկա 
միա՛կ միջոցն է փրկութեան, որմէ կրնան ծնիլ, որուն կրնան հետեւիլ բոլոր 
միւս միջոցները: Ըսէ՛ք թէ մեծ պատճառ մը չկայ զայն արգիլող՝ այլ կան շատ 
մը պզտիկ պատճառներ, որոնք պիտի տապալին իյնան Ձեր ուժգին մղումին 
առջեւ: Ըսէ՛ք թէ դուք՝ չէզոքնե՛ր, դուք՝ ժողովու՛րդ, ամէն իրաւունք ունիք այս 
պահանջքը ա՛յս միջոցիս դնելու յանուն երկրի տառապող հայութեան: Եւ 
վերջապէս ըսէ՛ք թէ իրենց բազմաթիւ սխալներէն ետք, որոնցմէ ոմանք ոճիրէ 
աւելի ծանր են՝ ասիկա նուազագոյն պարտականութիւնն է կուսակցութեանց, 
առանց որուն պիտի չհանդուրժէք այլեւս որ ձեր մէջը երեւնան եւ ձեզի խօսին 
ձեր պարտականութիւններուն վրայ, երբ իրենք իրենցը չեն կատարեր...:
Իսկ անոնց, որոնք կը յայտնեն թէ «Պէտք է, բայց անիրականանալի է» 
պահանջուած միութիւնը, անոնց ալ կը պատասխանեմ.
- Եթէ «պէտք» է ազգին համար, ինչպէ՞ս կրնաք «անիրականանալի» բառով 
մէկդի քաշուիլ ու թողուլ որ չլրացուի այդ պէտքը: Արդեօք մեր կարողութեան 
սահմաններէն, մեր միջոցներէն դու՞րս բան մըն է ան: Եթէ, ընդհակառակը, 
մեր ձեռքն է ու մենք չենք ըներ, ի՜նչ ահագին ամօթ մեզի համար, որմէ ամէն 
հայ պէտք է կարմրի՝ փոխանակ անհոգ անտարբեր մէկ կողմ կենալու..: Բայց 
ինչու՞ չըլլայ...: Տեսէ՛ք, շատ մը տեղերու հայ բնակչութիւնը, իր կեանքը փրկելու 
եւ զայն ապագային նորէն հայ ազգին ընծայելու համար, յանձն կ’առնէ կոր 
թրքութեա՜ն միանալ, եւ մենք, թէպէտ ամօթահար, բայց գոհ կ՛ըլլանք կոր որ 
ազատե՜ր են անոնք, որովհետեւ տեղեր կան, ուր ատիկա ալ օգուտ չունի...: 
Ատկէ աւելի դժուա՞ր է միթէ միանալ հայ կուսակցութեան մը համար ուրիշ հայ 
կուսակցութիւններու հետ, ինչ որ ուրիշ բան չէ վերջապէս մեր իրականութեան 
համար, բայց եթէ գիւղի մը մէջ ժամանակի ընթացքին զանազան վէճերու 
հետեւանքով տնկուած մէկ քանի տարբեր մատուռներու ի մի ձուլումը, իրենց 
քահանաներովն ու տիրացուներովն ու ժողովուրդովը միասին, մանաւանդ ա՛յն 
ժողովուրդով, որ այդ մատուռներէն ոչ մէկը կը յաճախէր եւ վաղը խանդավառու-
ած թերեւս լեցնէ մեր նոր եկեղեցին...: Ու մի՛ ըսէք թէ մինչեւ հիմա իրականացած 
չըլլալը՝ անիրականանալի, անկարելի ըլլալը կ’ապացուցանէ: Որչա՜փ բաներ կան 
որ եղած չէին մինչեւ հիմա եւ կ’ըլլան կոր այսօր: Մեծ ազգերուն վրայ նայեցէ՛ք, 
որոնք մեզի չափ գէշ վիճակի մէջ չըլլալով հանդերձ, իրենց «սրբազան միութիւնը» 
կնքելէ ետք՝ ամէն օր նոր ու ծանրագոյն զոհողութիւններու յանձնառու կ’ըլլան 
յօժարակամ, մի՛միայն դիմադրել կարենալու, ինքզինքնին պաշտպանելու, իրենց 
ազատութիւնը գնելու համար: Վա՜յ մեզի, եթէ հարիւրապատիկ աւելի մեծ 
վտանգի մը դէմ գտնուելով հանդերձ, կարելի չենք նկատեր զոհողութիւնը...ի՞նչ 
բանի.- բառի մը, անունի մը, պիտակի մը...: Բայց անկարելին՝ ատիկա չընելն 
է. անկարելին՝ այնչափ ծռած միտք մը ու այնչափ չորցած սիրտ մը ունենալն է, 
որ տակաւին այսօր, այս պահուս, այդ միտքը չկարենա՜յ ըմբռնելու այդ սիրտը, 
չկարենա՜յ զգալ թէ ազգը, ոգեսպառ ու արիւնլուայ, ապրիլ կարենալու համար 
իր ողջ զաւակներէն կը սպասէ արտասովոր բաներու, գերագոյն միջոցներու, 
ամէ՛ն միջոցներու: Եթէ շատ քիչ յոյս, ամէնաչնչին յոյս մըն ալ ունենայինք որ մեր 
ուժերուն միութենէն կրնայ օգուտ մը ծնիլ, այդ քիչ մը յոյսին համար պէտք էր 
փութայինք զայն կատարելու, ինչպէս սիրական ծանր հիւանդի մը համար մարդ 
կ’ընէ ամէն ինչ, ամէնէն հազուագիւտ դեղն ալ կ’աշխատի ճարել ու հասցնել 
անոր...: Անկարելի՞. բայց կարելին ա՞յն է միթէ՝ որ աւեր ու ամայի Հայաստանի 
մէջ, վաղը չորս կուսակցութիւն՝ արտասահմանէն ներս մտած իրենց չորսական 
անդամներովը դէմ դիմաց գան եւ աւերակներու տիրապետութիւնը ուզեն խլել 
իրարու ձեռքէ...:
Մեր հին Արտաւազդ թագաւորը, իր գէշ համբաւին հակառակ, չհանդուրժեց 
այդ գաղափարին, եւ ըսաւ՝ հօրը գերեզմանին վրայ ինկած զոհերը տեսնելով.
- Դուն կ’երթաս եւ ինծի կը թողուս որ աւերակներու՞ վրայ թագաւորեմ...
Մինչդեռ մեր կուսակցութիւնները, իրենց խե՜ղճ մօրը՝ հոգեվարք Հայաստանին, 
մէյ մէկ կից ալ իրենք պիտի տային, որպէսզի շուտ մեռնի, եւ պիտի ըսէի՜ն.
- Կը մեռնիս կոր, մեռի՛ր. մենք քու ոսկորնե՛րդ ալ կրնանք իբրեւ զէնք գործածել 
եւ իրարու գլխուն զարնել...:
Այս չէ՞ որ պիտի նշանակէր ձեր «Անկարելին»...:

Նշխար Մը Մեծն Թէքէեանի Ոչ-Բանաստեղծական Միտքէն 

Ցաւին Պատճառն Ու Դարմանը

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
ՓԱՅԼԱԿ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆԻ

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

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

Հաճնոյ Հերոսամարտը

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՏԱԳԷՍԵԱՆ

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

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

Կեանքի Վերընձիւղումը Հաճընի Մէջ
Հակառակ ներքին այս դժուարութեանց, հաճընցիք կը լծուին վերակազմակերպ-
ման աշխատանքի. Մարտ 29ին կը կազմուի Հայ Ազգային Միութիւնը, 
Մարտ 30ին՝ Հաճընի Օգնութեան Յանձնախումբը, Ապրիլ 2ին՝ Հաշտարար 
Դատարանը: Ապրիլ 27ին Հաճնոյ թուրք քայմաքամը կը փոխարինուի Արմենակ 
Քիրէճեանով: Մայիս 22ին վանք բնակեցուած հաճընցիք կ’անցնին իրենց 
կիսանորոգուած տուները, մինչ վանքը կը պատրաստուի ընդունիլ Հաճըն 
գալիք ՀԲԸՄ Դամասկոսի որբանոցն ու որբերը: 15 Յունիս 1919ին Կիլիկիոյ 
գրաւման ուժերու վերին հրամանատար զօրավար Մէչ, Սիսի ֆրանսական 
կառավարութեան ներկայացուցիչ Զօր. Թայարտա եւ գնդապետ Փիէփափ 
եռօրեայ այցելութիւն կու տան Հաճըն, 8 Օգոստոս 1919ին գնդապետ Նորման 
կ’այցելէ Հաճընի լեռները՝ սահմանները քննելու յառաջադրութեամբ, իսկ 
1920 Յունուարին՝ Սիսի ֆրանսական ներկայացուցիչ Թայարտայի օգնական 
Սիւպհի, որ Հաճըն կը մնայ 3 օր: Փետրուար 19ին Հաճըն կը հասնի տեղակալ 
Կարապետ Չալեան, որ կը փոխարինէ Քիրէճեանը:
29 Օգոստոս 1919ին Հաճըն կը հասնին ՀԲԸՄ Դամասկոսի 60 որբանոցային-ները, 
հիւանդանոցը եւ պաշտօնէութիւնը: Զոյգ հաստատութիւնները 5 Սեպտեմբերին 
հասցուած էին Տարսոն, ապա Ատանայի եւ Սիսի վրայով՝ Հաճըն: Ատանայի եւ 
Սիսի մէջ կարաւանը կը հարկադրուի մնալ «բաւական օրեր»՝ հաստատութեան 
զանազան պիտոյքները ապահովելու, «մանաւանդ ձմեռնային եղանակին 

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

Հաճընի Պաշարումը եւ Ութամսեայ Հերոսամարտը
Յիրաւի, վերադարձի, տեղաւորումի, վերաշինութեան եւ խաղաղ կեանքի 
վերսկսումի դժուարին միամեայ շրջանը (Մարտ 1919-Մարտ 1920) կը կասի 
Մարաշի աղէտին լուրով: Մարտ 1920ին Հաճըն կ’անցնի զինուորական 
կարգապահութեան: Շատոնց արդէն, Էրզրումի մէջ, 23 Յուլիս 1919ի 
ժողովին, Քեմալի ազգայնական շարժումը ոչնչացնող որոշում առեր էր 
փոքրամասնութիւններուն եւ տասանորդուած հայութեան դէմ:
3 Մարտ 1920ին քաղաքը կը վերածուի դժուարանցանելի տարածքի, կ’ընդ-
հատի երթեւեկը Սիսի հետ, Մարտ 15ին հեռագրաթէլերը կը խզուին: Կը 
կազմուին Հաճընի Ինքնապաշտպանութեան Բարձրագոյն Ժողովը եւ Վերին 
Հրամանատարութիւնը. վերջինիս կեդրոնը կը հաստատուի Հաճնոյ կեդրոնական 
Ս. Աստուածածին եկեղեցիին եւ կից Ս. Մեսրոպեան վարժարանին մէջ, ուր կը 
ծածանի ֆրանսական դրօշակը: 
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Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք
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շաբաթաթերթը

Հաճնոյ Հերոսամարտի Հարիւրամեակ

Հաճնոյ Հերոսամարտը

Սկիզբը Էջ 05

Վարժարանի վարի յարկի նախկին թատերասրահը կը փոխադրուին ՀԲԸՄ 
հիւանդանոց-դեղարանը: Մարտ 8ին կը կատարուի զինուորական տողանցք: 
Ինքնապաշտպանութեան Կոմիտէն Հաճընը կը բաժնէ լեռնային 4 գլխաւոր 
դիրքերու.- ա) Տոլամաճ/Իժ (Քիրազ) Օլուք (հիւսիս-արեւելեան), Ա. վաշտ, բ) 
Տոնուզ-Սեքի (հիւսիս-արեւմտեան), Գ. Վաշտ, գ) Ղորչուղազ/Չայըր Պելէն/Կէօյնիկ 
(հարաւ-արեւելեան), Գ. վաշտ դ) Չալղան (հարաւ-արեւմտեան), Դ. վաշտ: Կը 
կազմուին պարենաւորման եւ գրաւման յանձնախումբեր, կը հաստատուի 
կրակմարի դրութիւն:

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

Հաճնոյ քաղաքական եւ զինուորական հրամանատարութեանց միջեւ. Չալեան 
իզուր կը ջանայ տարհամոզել զինուորական հրամանատարութիւնը՝ Հաճընի 
բնակչութիւնը տեղափոխելու Ատանա: Օգոստոս 5-6ին տեղի կ’ունենայ 
դիմադրականներու երրորդ հակայարձակողականը: Օգոստոս 20ին Հաճըն 
կը հասնին 3 սուրհանդակներ որոնք կ’աւետեն շուրջ 1500 կամաւորներու 
Ախարճայի (Ատանայի մօտ) մէջ հաւաքուիլը՝ Հաճընի օգնութեան հասնելու: 
Օգոստոսի երրորդ տասնօրեակին Չալեան դարձեալ կ’առաջարկէ նահանջել 
Ատանա, մինչ զինուորական թեւը կը հակառակի: Սեպտեմբեր 18ի գիշերը՝ 
դիմադրականներու չորրորդ կահայարձակողականը՝ Րումլու եւ Կիւզելլիմ 
գիւղերուն վրայ, դարձեալ կ’արդիւնաւորուի ուտեստի պաշարի ապահովումով, 
որ նոյնպէս կը սպառի: Ճիշտ է, որ պաշարուածները ջուրի տագնապ չունէին, 
բայց Յուլիսին արդէն մորթուած էին Հաճընի բոլոր կենդանիները. գրաստներ, 
ձիեր-էշեր-ջորիներ, շուն ու կատուներ, նոյնիսկ հիւանդներուն կաթ հայթայթելու 
վերապահուած միքանի կովերը...:

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

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

ծաղկաքաղ մը պիտի կատարենք ու պիտի վայելենք միջնադարեան հեշտալուր 
մեղեդիներ:

Յարգելի ընթերցող, հայկական գրականութիւնը ունի 1600 տարուայ գրաւոր 
պատմութիւն, որուն 14 դարը հին եւ միջնադարեան շրջան է, երբ Հայաստան 
երկիրը գոյութիւն չունէր որպէս քաղաքական միաւոր, ազգի ճակատագիրը 
ենթակայ էր օտար տիրողներու պատահական կամքին: Ալեկոծեալ, անհաս-
տատ, արիւնալի այդ ժամանակներուն, ազգի ստեղծագործ միտքը, գրական 
արտադրութիւնը երբեք կանգ չառաւ: Ընդհակառակը, Հայկական լեռնաշխարհի 
մէջ ծնունդ առին համաշխարհային արժէք ներկայացնող դէմքեր, գրական 
ինքնատիպ եւ հետաքրքրական էջեր: Այն ժամանակ, հայու ազատատենչ եւ 
քրիստոնէական հաւատքով տոչորուած ոգին իր կենսունակութիւնը պահեց 
տաղերու մէջ:
Տաղը, բանաստեղծական եւ երաժշտա-
կան արուեստներու համադրութիւնն է: Ի 
տարբերութիւն «անանուն» ժողովրդական 
երգի կամ բանահիւսութեան, տաղը հեղի-
նակային է: Ան ստեղծուեցաւ զարգացող 
քաղաքային միջավայրի մէջ, առնչութիւն 
ունի քաղաքաբնակ հայու կենցաղի եւ 
ընկերային յարաբերութիւններու հետ: 
Տաղասացը արհեստավարժ բանաստեղծ 
է, երաժիշտ եւ կատարող, տաղերգութիւնը 
կը համարէ իր հիմնական արհեստը, 
ինչպէս Յովհաննէս Թլկուրանցին ըսեր 
է. «Այդ է քո գործ զօրհանապազ»: Տաղը 
լայն ժողովրդականութիւն վայելեց, հնչեց 
հասարակական հաւաքոյթներու, խնճոյք-
ներու եւ տօնակատարութիւններու ժամանակ: Իսկ այժմ, յիշենք չորս ինք-
նատիպ դէմքեր, որոնք կենսասէր եւ հայրենասէր երգերով ճոխացուցին հայ 

գրականութիւնը:
Նահապետ Քուչակը վանեցի է, ծննդեան տարին՝ 
անյայտ: Մահացեր է 1512 թուականին, թաղուեր է 
Խառակոնիս գիւղի Ս. Թէոդորոս եկեղեցւոյ առջեւ: 
Մինչեւ 20-րդ դարու սկիզբը իր տապանաքարը 
ուխտատեղի է եղած: Քուչակը հեղինակած է «հայ-
րեն»ներ՝ չորս տողանոց բանաստեղծութիւններ: 
Ուրոյն է հայրենի կառոյցը, իւրաքանչիւր տող ունի 
15 վանկ, 7+8 վանկ սկզբունքով երկու կիսատողեր: 
Ահա քուչակեան նմոյշ մը. «Եկո’, քեզի նուռ մի 
տամ...», 7 վանկ, «...կըտրէ’, տե’ս, քանի՞ հատ 
ունի», 8 վանկ:
Քուչակի հայրենները սիրահար զոյգի ջերմ զրոյցներ 
են: Պարզ ու գողտրիկ է հետեւեալը. (Տղան) «Եկո’, 
քեզի նուռ մի տամ, կտրէ, տե’ս, քանի՞ հատ ունի: 
Ամէն հատի պագ (համբոյր) մի տուր, աւելին հարամ 
թէ պիտի»: (Աղջիկը) Գնա’ ծօ, տղայ տխմար, ես 
զքեզ խելօք կու գիտի, ամէն հատին պա՞գ մի տամ, 
ո՞ր եղեր, կամ ո՞ւր ‘տի (պիտի) լինի»:
Քուչակը կը սիրէ անկաշկանդ ու համարձակ գովա-
բանութիւններ հիւսել իր եարին (սէր) համար, ուր 
կայ փոխադարձ, ազնիւ սէր, ու չենք տեսներ գռեհիկ 
մարմնապաշտութիւն. «Թուխ աչք եւ ունքեր ունիս, 
լայն ճակատ ու կարմիր երես. / Այդ ճերմակդ որ դուն 
ունիս, զշամամ (սեխ) ծծերդ որ ի ներս, / Մեռնիս, 

այլ անդին երթաս, զայդ ճերմակ ծոցիկդ ի՞նչ անես, 
/ Զամէնն որդե՛րն ուտեն, - դու է՞ր զիս մահրում կու 
պահես»: Քառեակի մէջ լսելի է վաղահաս մահուան 
սարսափը, երկրային կեանքը լիովին վայելելու 
անմիջական փափաքը՝ երբ դեռ գարուն է, ծիլ ու 
ծաղիկ:
Բնութեան պատկերներու համեմատութիւններով 
Քուչակը կը փառաբանէ իր սիրածը. «Աչերդ է 
ծովէն առած, եւ ուներդ է ի թուխ ամպէն. / Այդ քո 
պատկերքդ սուրաթդ (դէմք) ի վարդին կարմիր 
տերեւէն. / Ուր որ դու կանգնած լինիս, չէ պատեհ 
վառեն մոմեղէն. / Ծոցուդ լոյսն դուրս ծագէ, գէմ 
ելնէ մեռելն ի հողէն»: Ըստ Քուչակի, կեանքը արժէք 
չունի առանց չքնաղ եարի. «Ես աչք ու դու լոյս, հոգի, 
առանց լոյս` աչքն խաւարի. / Ես ձուկ ու դու ջուր, 
հոգի, առանց ջուր` ձուկն մեռանի. / Երբ զձուկն ի 
ջրէն հանեն ’ւ (եւ) ի այլ ջուր ձգեն, նայ ապրի, / Երբ 
զիս ի քենէ զատեն, քան զմեռնելն այլ ճար չի լինի»:
Յատկանշական են Քուչակի «եռանկիւնաձեւ» 
երկխօսութիւնները, ուր առանձնացած զոյգը կը 
զգայ երրորդի մը կասկածելի ներկայութիւնը: Ահա 
օրինակ մը. « Առաւօ՛տ, դու յետ կեցիր, որ զմեր 
խաղն չաւիրես. / Գաս, զլոյսն ի վրայ բերես ու զիս իմ 
եարէս բաժանես»: Փոխաբերութիւն է «առաւօտ»ը, 
ան բամբասող բերան է կամ՝ չար աչք, գաղտնատես, 
գաղտնալուր, որ կ’ուզէ սէրը խոչընդոտել:
Ուշ-միջնադարուն մէկ նիւթ դեռ կը մնար այլաբանական- ազգային ազա-
տագրական միտքը: Այդ օրերուն յայտնուեցաւ պոլսահայ բանաստեղծ, 
երաժիշտ, գիտնական եւ հրատարակիչ, ազգային եւ կրթական լուսաւորութեան 
ռահվիրաներէն Պաղտասար Դպիրը (1683-1768): Անոր ամենայայտնի 
ստեղծագործութիւնն է «Ի ննջմանէդ արքայական» այլաբանական տաղը. «Ի 
ննջմանէդ արքայական, զարթիր, նազելի իմ, զարթիր: / Էհաս նշոյլն արեգական, 
զարթիր, նազելի իմ, զարթիր: / Պատկեր սիրուն, տիպ բոլորակ, լրացելոյ լուսնոյն 
քատակ, / Ոչ գտանի քեզ օրինակ, զարթիր, նազելի իմ, զարթիր»: Սիրային 
բանաստեղծութեան մը տպաւորութիւնը ձգող այս կտորի մէջ պատկերուած 
սիրունատես նազելին Մայր Հայաստանն է, որ զրկուած է իր մարտական ոյժերէն 
ու մնացեր է արքայական քունի մէջ: Իսկ այժմ, պէտք է, որ արթննայ, որովհետեւ 
հասած է արեգակի նշոյլը, եկած է ազգային արթնութեան ժամանակը:
Պետրոս Ղափանցին վերանորոգուող հայկական դասական բանաստեղծու-
թեան ներկայացուցիչներէն է: Էջմիածնի միաբան էր: Ուղարկուեցաւ նախ 
Ռումելի, ապա՝ Ղրիմ, Պոլիս, Արմաշ, Ադրիանապոլիս, որպէս վերատեսուչ, իսկ 
ծեր հասակին՝ Նիկոմիդիա, որպէս թեմի առաջնորդ, ուր մահացաւ 1784ին: 
Երգահան էր Ղափանցին: Անոր ամենայայտնի ստեղծագործութիւններէն 
մէկն է «Առաւօտեան քաղցր» տաղը. «Առաւօտեան քաղցր եւ անոյշ հովերն, / 
Մերձեալ հնչեն մեղմով թփոցդ քովերն, / Արդ, ծածանին աչացս լցեալ ծովերն. 
/ Բացիր, բացիր, իմ կարմիր վարդ աննման»: Ինչպէս Պաղտասար դպիրի 
երգը, այս մէկն ալ կարելի է ըմբռնել, որպէս այլաբանական գործ: (Ղափանցին 
աշակերտած է Պաղտասար դպիրին) «Կարմիր վարդ»ը Մայր Հայաստանն է, 
գեղատեսիլ եւ աննման: Իսկ, «...Դարձեալ առ ազգն իւր սիրելի» խորագրեալ 
տաղի մէջ Ղափանցին կը մաղթէ, որ Հայաստանը մեծարանքի արժանանայ 
եւ փայլի բոլոր այլ պետութիւններու մէջ. «Ի կայսերաց պատուասիրեալ միշտ 
մեծարիս, / Ի սուրբ գրի արձանացեալ երգաբանիս, / Քան զարեգակն ի մէջ 
ծաղկանց գերափայլիս, / Զի քեւ եւ ես երջանկանամ տարին բոլոր»:
Եւ ահա հայկական տաղերգութեան ամենէն կենսուրախ ու վերջին դէմքը՝ 
բանաստեղծ, երգահան, ձեռագիրներու ծաղկող, որմնանկարիչ, Վրաստանի 
թագաւոր Վախթանգ Զ.ի պալատական երգիչ (եւ նկարիչը), Սայաթ Նովայի 
նախորդը եւ հոգեշնչողը՝ Նաղաշ Յովնաթան:
Նաղաշ Յովնաթանը ծնած է 1661-
ին գինեւէտ Նախիջեւանի Շոռոթ 
գիւղի մէջ: Յիշենք, թէ Նախի-
ջեւանը Գողթան երգիչներու 
օրրանն էր: Նաղաշ Յովնաթանը, 
սիրային եւ խոհական երգերու 
հարուստ ժառանգութիւն ձգեց 
խնճոյքի ուրախ սեղաններուն 
վրայ: Բնութիւնն ու գարունն են 
անոր ներշնչման աղբիւրը: Ն. 
Յովնաթանը դրուատեց աշխա-
տասիրութիւնը, գիտութիւնը եւ ստեղծագործ կեանքը: Անոր նշանաբանն էր. 
«Լաւ է ընդ իմաստնոց միշտ քաղցած մնալ, քան ընդ տգիտաց ուտել ու ցնծալ»: 
Ըստ Ն. Յովնաթանի չկայ գեղեցկութիւն առանց սիրոյ. «Լուսնի նման պայծառ 
երես բոլորած, / Ես մնացի կարօտ՝ համբուրից համար. / Վարսերդ ոսկի թելի 
նման ոլորած, / Ես մնացի կարօտ՝ ետ տալոյ համար։ / Ունքերդ կապել է կամար 
կրակով, / Աչքերդ վառել է պայծառ ճրագով, / Ափսոս, որ ծածկել ես բարակ 
լաչակով. / Ես մնացի կարօտ՝ տեսնելոյ համար»: Մարդը աշխարհ եկած է 
վայելելու համար, եարը արժանի է բնական գեղեցկագոյն համեմատութիւններով 
կատարուած փառաբանութեան. «Բերանդ՝ կարմիր գինի, լեզուդ՝ համեղ նուշ, 
/ Դու մինակ կու խմես ու կ’անես անոյշ, / Նաղաշն թողել ես ծարաւ ու բէուշ. / 
Ես մնացի կարօտ՝ խմելոյ համար»:
Յօդուածը կը վերջանայ Ն. Յովնաթանի ցնծալից մէկ երգով. «Նստեմք ի 
մէջլիս, հարք եւ եղբարք եւ մեծ պարոնայք, / Գոհանամք զՏեառնէ, որ ունիմք 
սեղան, դուք միշտ շէն կենայք: / Խնդրեմք, որ այսօր, քան զամենայն օր, շատ 
ուրախանայք: / Թասերն չինի, կարմիր գինի, ձեզ անոյշ լինի, ձեզ անոյշ լինի»:
Նոյնպէս մենք, յարգելի ընթերցող, երգենք մեր տաղերը, ուրախանանք եւ 
միշտ փառք տանք հայրենի գինեւէտ մայր հողին: Հայկական տաղերով թող 
հարստանայ ձեր սեղաններն ու հաւաքոյթները:

Հայկական Տաղասացութիւն
(1100-1722) 
Դ. Մաս

ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ
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Բանաստեղծին 
Անկիւնը

ԺՈՐԱ  ՀԱՄԲԱՐՉԵԱՆ 

Իմաստասիրական

Չկայ տեւական ոչ մի 
հոլովոյթ բնութեան գրկում,                                                                                         
Չի մընայ յաւէտ ոչ մի 
երեւոյթ բնութեան գրկում,                                                                                        
Դու չես կաշառի ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ՝ 
վես բնութեան գրկում,                                                                              
Եթէ վեր յառնես, յետոյ պիտ իջնես 
բնութեան գրկում,                                                                       
Այդ է անփոփոխ, ու կայուն կարգը՝ 
բնութեան գրկում։
                                            

* * *
Դու պատեհապաշտ, խղճուկ, 
աննշան,                                                                                   
Դիմելով սրան, քծնելով նրան,                                                                                                          
Ի վերջոյ առար մետաղի կտոր,                                                                                                  
Որպէս «երախտիք» մի 
կրծքանշան։
                          
Այս Քաղաքում

Բազմամիլիոն անհատներ են թէժ 
խլրտում այս քաղաքում,
Հանց շնչաւոր ռոբոտներ են իրար 
ժպտում այս քաղաքում.
Թէ որ տրտմես ու դարդդ լաս՝ չի 
գտնուի ընկեր, դրկից
Խոստմնալից գովազդների, բայց 
անխոստում այս քաղաքում:
                                                    
Հոգսեր

Նախօրեակն է Նոր Տարուայ,
Նոր հոգսեր են արշաւում                                                                                
Միանալով հներին։
Եւ հոգսերի բեռան տակ                                                                                 
Քամակս է կորացել,                                                                                                               
Ո՞վ է կարող կռահել                                                                                               
Կամարաձեւ հասակիս                                                                                    
Քանի՞ տարի է անցել։

Նոր Տարի

Արի՛, Նոր Տարի,                                                                                                                                            
Եւ քո նորութեամբ                                                                                                                                       
Բեր մեզ նորանոր                                                                                                                                          
Մուրազ-երազներ։
Արի՛, Նոր Տարի,                                                                                                                                            
Միայնակիս բեր                                                                                                                                              
Սրտամօտ մարդիկ,                                                                                                                                          
Խռովեալներին՝                                                                                                                                         
Լաւատեսութիւն,                                                                                                                                        
Ընկճուածներին՝                                                                                                                                        
Յուսալիութիւն,                                                                                                                                        
Չար մարդկանց դու բեր
Խիղճ ու գթութիւն,
Անզգամներին՝
Ամօթխածութիւն,
Եսամոլներին՝
Իսպառ դարմանում,
Նենգամիտներին՝
Ոգու վեհութիւն,
Ռազմամոլներին՝
Մեղմասրտութիւն,
Արի, Նոր Տարի,
Մարդկութեանը բեր
Վերը թուարկած
Անմատչելիներ։
           

* * *
Բազում մարդիկ 
տարիքով են չափահաս,                                                                                           
Կենսափորձով՝ 
պատանի են, դեռահաս.                                                                                                           
Եթէ նրանք վերահսկող չունենան,                                                                                            
Միշտ կ՛ունենան փորձանքներ ու 
պատուհաս։
                                          

Լուռ Մաղթանք

Ամերիկեան Բարքեր
ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Դարձեալ անասուններու մասին է 
այսօրուան նիւթս։ Անշուշտ մինչեւ 
հիմա կռահած պէտք է ըլլաք որ 
ես անասունները սիրող կամ 
անոնց պաշտպան անձ մը չեմ։ 
Ինչո՞ւ, որովհետեւ անոնց հանդէպ 
ցուցաբերուած հոգատարութիւնն 
ու սէրը՝ ես կը նախընտրեմ որ 
փոխանցուի մարդոց, որոնք իսկապէս 
պէտք ունին այդ կարեկցութեան։
Վերոյիշեալ մտածելակերպիս արդա-
րացուցիչ պատճառաբանութիւնը այն 
է որ՝ եթէ մարդիկ գուրգուրան եւ 
խնամեն իրենց ընտանի անասուննե-
րը, հապա ո՞վ  պիտի խնամէ ընտա-
նիքներէ հեռու եւ ազատութեան ծոցին 
մէջ ապրող անոնց ցեղակիցները։ 
Հիմա անցնինք մեր բուն նիւթին։

Վասն Կովերու Պաշտպանու-
թեան . . .

Այս տարօրինակ պատմութիւնը մեզի 
կու գայ Ուիսքանսըն նահանգի Լոն Ռաք 
քաղաքէն։ Այդ քաղաքի բնակիչներէն 
երկու ագարակապաններ՝ Հօլի Փօտ 
եւ իր մօրաքոյրը՝ Քիմ Իուըրզ, յղացած 
են գաղափար մը՝ որ իրենց նորածին 
հորթուկները պաշտպանեն պաղէն։ 

Հիմա թոյլ տուէք որ բացատրեմ թէ ինչ 
է այդ չնաշխարհիկ գիւտը։
Ուրեմն՝ անոնք իրենց հորթուկները 
ցրտահարութենէ (frostbite) պաշտ-
պանելու համար գնած են զոյգ մը 
ականջի մուշտակներ (earmuffs) 
եւ հագցուցած զանոնք, անոնց 
ականջներուն (տես նկարը)։  Ականջի 
այդ մուշտակներուն գինը 24.64 տոլար 
է, որ ըստ երեւոյթի՝ յարմար գին 
մըն է իր կատարած կարեւոր դերին 
նկատմամբ։  
Բայց տակաւին աւելի տարօրինակը 
այս պատմութեան այն է որ՝ երբ 
Հօլի համացանցի վրայ զետեղած 
է այդ նկարը, արդեն անմիջապէս 
171,000 անձեր դրական կերպով 
պատասխանած են եւ հաւնած (liked) 
եղածը . . .  
Հաւանաբար հիմա ուրիշ ագարա-
կապաններ ալ պիտի օգտուին այս 
գաղափարէն եւ իրենք ալ հետեւին 
անոնց օրինակին, որը երբեք պիտի 
չզարմացնէ զիս։

Ի Ծնէ Անբնական Կատուն . . . 
Այս պատմութիւնն ալ մեզի կու 
գայ Ինտիանա նահանգէն։ Անոր 
բնակիչներէն մէկը՝ Մայք Պրիտասքի 
անունով, 2011-ին որդեգրած է ի 
ծնէ անբնական կատու մը Լիլ Պապ 
(Lil Bub) անունով։ Հիմա թոյլ տուէք 
բացատրեմ թէ ինչ է վերոյիշեալ 
կատուին ծնունդով ժառանգած անբ-
նական յատկութիւնները։
Լիլ Պապ (տես նկարը) թզուկ էր եւ ունէր 
կարճ ոտքեր, որուն հետեւանքով՝ ան 
դժուարութիւն ունէր քալելու։ Առա-
ւել՝ անոր վարի կզակը աւելի փոքր էր 
քան վերի կզակը, որուն հետեւանքով 
անոր լեզուն միշտ բերնէն դուրս կը 
մնար։ Տակաւին՝ ան երբեք լման 
ատամնաշար չկրցաւ ունենալ, բայց 
իր ախորժակը շատ լաւ էր։
Լիլ Պապ դժբախտաբար մեռաւ ութ 
տարեկանին, սակայն յարաբերաբար 
իր կարճ կեանքի ընթացքին՝ ան կրցաւ 

հանգանակութեամբ 700,000 տոլար 
գոյացնել ի նպաստ թերութիւն ունեցող 
կենդանիներու եւ նոյնիսկ մարդկանց։
Իր մահէն ետք՝ զինք որդեգրող Մայք 
Պրիտասքին հետեւեալ խօսքերով 
արտայայտուած է իր մասին, որպէս 
դամբանական։ «Մեր տան մէջ՝ ան 
բերաւ ջերմութիւն եւ անկաշկանդ 
սէր։ Ան պատճառ դարձաւ որ ես եւ 
կինս միանանք ու բախտաւորուինք 
երկու սիրասուն զաւակներով՝ Ռօսքօ 
եւ Լուլա։ Բաւարար չէ ըսել որ մեր 
ընտանիքը խոր սուգի մատնուած է, 
իր կորուստով։»
Ես միշտ լսած եմ՝ ընտանի կենդանի 
պահող բարեկամներէս, թէ ան կը 
դառնայ ընտանիքի մէկ հարազատ 
անդամը, որուն կը կապուին եւ վրան 
կը գուրգուրան անոնք եւ յաճախ ալ 
ոչ արհամարհելի գումար կը ծախսեն՝ 
անոր բուժման ու դարմանումին!  
Ես միշտ զարմացած եմ թէ ինչո՞ւ 
մարդիկ որոշ կենդանիներու՝ յատկա-
պէս շուն եւ կատու, նկատմամբ մեծ 
գուրգուրանք կը ցուցաբերեն, մինչ 
անդին ուրիշ կենդանիներ՝ յատկապէս 
կով եւ հաւ, կը մորթեն եւ անոնց միսով 
սնունդ կ՛առնեն։
Այս անբնական երեւոյթը միտքս կը բերէ 
Ճորճ Օրուելի Animal Farm վիպակը, 
ուր ան կ՛ըսէ  թէ «Բոլոր կենդանի-
ները հաւասար են, սակայն կարգ մը 
կենդանիները աւելի հաւասար են։» 
Անշուշտ ան ի մտի ունէր Սովետական 
Միութիւնը, ուր կուսակցականները 
շատ մը առաւելութիւններով օժտուած 
էին, քան պարզ քաղաքացիները . . . 
Հասկցողին՝ շատ բարեւներ!

ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ

Մարդկային բնութիւնը ստեղծագործ 
է ե՛ւ յարափոփոխ ե՛ւ ձեւափոխուող՝ 
հնարամտութեան չափով. Անոնց-
մէ ամէնէն շեշտուած ու առատա-
զեխուածը այս օրերու մէջ, մաղ-
թանքներն են որոնք գունագեղ  
թիթեռնիկներու պէս կը թռչկոտին 
եւ սակայն նոյնպէս կարճատեւ եւ 
շուտով կը խամրին սակայն այդ 
վայրկեանին իսկ ազդեցութիւն 
կ՛ունենան մարդու սիրտին մէջ, 
ինչպէս սիրուած երաժշտութիւն մը 
որ կը գոհացնէ մինչ կը թեւածէ ու 
կը հասնի իր մայրամուտին: Լսած 
ըլլալու հաճոյքի ու գոհունակու-
թեամբ լի առիթներ չեն պակսիր 
տարեդարձներու, վկայեալներու, 
նոր պաշտօններ ստանձնողներու, 
անուանակոչումներու առիթներով. 
Սակայն գլխաւոր եւ համընդհանուր 
առիթը, Կաղանդն է, Նոր Տարին, 
որուն կ՛ընկերանայ նաեւ՝ Քրիստոսի 
Ծնունդը: Մաղթանքները այդ շրջանին 
կը յորդին ինչպէս Նեղոսը, Եփրատն ու 
Տիգրիսը. Բան մը որ գետերու յատուկ 
է. Իսկ վերջերս ալ Ցունամի ըսուածը որ 
ծովեզերեայ շրջաններու  բնակչութե-
ան արհաւիրքն է. Բնութիւնը եւս ունի 

իր բարկութիւնն ու փափկութիւնը, իր 
օրինաչափութիւնները՝ ինչպէս է եւ 
մարդ արարածը: 
Մաղթանքներ ուղարկողներն իսկ 
շատ հաւանաբար չեն հաւատար 
անոնց իրականացումին, քանի  որ 
պարտաւորեցնող կողմ ունի նաեւ, որ 
կը ծանրանայ ընդունողին ուսերուն:
Ինչքա՜ն ընդունուած ու կրկնուող 
երեւոյթներ, վարուելակերպեր, խօսե-
լակերպեր, բառապաշարներ կան 
որոնք սկսած են ու կը շարունակուին 
ժպտալով, արդէն աւանդութիւն 
դարձած են ու կը շարունակուին. 
Ասոյթ մը կայ.- «Մեղր չունիս, մեղր 
լեզու՞ ալ չունիս». Բայց այս վերջինը 
այնքան առատ է ու ձրի. Ձրի՝ ու 
փոխադարձաբար կը բաշխուի: Ամէնէն 
աւելի հոգեշոյող ու շրջագայող բառը՝ 
ՍԷՐն է.այնքան հաճելի լսողութեան, 
ինչպէս տեսողութեան՝ պարուհի մը, 
հոգեմտայինին՝ բանաստեղծութիւնը, 
եւ սակայն օրը իրիկուն չեղած իրիկ-
նային մութէն ալ առաջ կ՛անհետի, 
թողելով ապրած ըլլալու խաբուսիկ 
երջանկութիւնը, որ ամէն պարագայի 
հոգիի թեթեւութեան պահ տածելէ չի 
դադրիր:
Ճշմարտութիւնը խիստ ու չոր բռնա-
կալ մըն է. Կեանքի դաժան  իրա-
կանութեան պէս ինչպէս ցուրտը, 
ինչպէս փոթորիկը ու նոյնքան դաժան՝ 
արեւու կրակը անապատի անտանիք 

երկինքին տակ.  Ուստի, հակակշռելու 
է մին քաղցր շողերով արեւի, բաժակին 
երեսէն ժպտացող կարմիր գինիով, 
մերթ պատսպարելով մաղթանքներով 
անկարելի՝ բայց կարելի թուացող, 
եւ  յոյսովը գալիքին, որ, ո՜վ գիտէ 
ինչ զգեստով պիտի ներկայանայ. 
Սպիտա՞կ, սե՞ւ, կանա՞չ թէ՝ կարմիր 
կապոյտ ծիրանագոյն:
«Երանի նրան, ում հայրենական...» 
(Ընթերցողի բաժին):
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րայեղ խոնարհութեամբ մը խուսա-
փեցան նաեւ ինքնագովութեան ամէն 
փորձէ: Եւ մինչ ուրիշ հոսանքներու 
սարքած փոքր ու վնասակար ցոյցերը 
շքեղ ներբողներով պանծացուեցան 
ու դեռ մինչեւ այս ուշ օրերուն կը 
տօնակատարուին՝ Արմենականնե-
րու ծրագրած ու ղեկավարած Վանի 
ինքնապաշտպանութեան հերոսա-
կան կռիւները, 1896-ին եւ 1915-ին, 
որոնց շնորհիւ հարիւր հազարաւոր 
հայերու կեանքերը փրկուեցան թրքա-
կան եաթաղանի բնաջնջումէն՝ հազիւ 
պատմուած են արժանի փառքով:
Հատուածական վարկի ու շահախնդ-
րութեան մունետիկները ջանացեր 
են ստորագնահատել, յաճախ արհա-
մարհել Արմենականութեան ուժն ու 
դերը, զայն անծրագիր միութեան 
մը մակարդակին իջեցնելով: Բայց 
պատմական անեղծանելի ճշմար-
տութիւնը կը մնայ, թէ հայ ազգային 
վերազարթնումի այդ մութ ու դաժան 
շրջանին, Արմենական ծրագիրը կը 
յայտարարէ կուսակցութեան նպա-
տակը բացայայտ, անսխալելի յստա-
կութեամբ ու զօրութեամբ.-
«Արմենական կազմակերպութեանս 
նպատակն է յեղափոխութեամբ հայ 
ժողովուրդին համար իրաւունք ձեռք 
բերել ինքզինք ազատօրէն կառա-
վարելու, որով միայն կարող կը լինի 
իբրեւ մարդ ապրելու միջոցներ 
գիտնալ եւ զանոնք գործադրել 
ժամանակի պահանջմանց համե-
մատ»: Այն տարիներուն, երբ 
Թուրք բռնակալութիւնը իր ամէ-
նէն վայրագ, ամէնէն խուժդուժ 
հալածանքներուն ու ջարդերուն 
կ’ենթարկէր արեւմտահայութիւնը՝ 
Արմենականներու այս նշանակէ-
տը, սեփական հայրենիքին մէջ հայ 
ժողովուրդին ազատ ինքնիշխանու-

Գաղափարական

Արմենականները բիւրեղացած գաղափարներու, ծրագրեալ ու խիզախ գործունէութիւն մը 
կերտեցին ու զայն կտակեցին, իրենց անձերուն հետ՝ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան:

Դէպի Հարիւրամեակ (ՌԱԿի Հիմնադրութիւն 1921 – 2021)

Մկրտիչ Աւետիսեան

ամէնէն ինքնածին, մարտաշունչ ու 
հեռահաս ժայթքումն էր Հայաստանի 
ցաւատանջ սրտէն: Անոր Ղեկավար-
ներն ու զինուորները կրեր էին խռովիչ 
ազդեցութիւնը Խրիմեանի խանդա-
բորբ, հրեղէն հայրենասիրութեան եւ 
յետոյ հաղորդուեր էին Մկրտիչ Փոր-
թուգալեան լոյսին ու զօրութեան, 
մինչեւ 1885: Այդ տարին Թուրք կառա-
վարութիւնը Վանէն աքսորեց ազգա-
նուէր եկեղեցականը եւ ուսուցիչը, 
յուսալով խորշակահար փճացնել 
անոնց սերմանած փրկարար գաղա-
փարներուն հասունցած բերքերը:

Մկրտիչ Փորթուգալեան

Փորթուգալեան ապաստանեցաւ Մար-
սիլիա, ուր 1885-ի Օգոստոս ին հրա-
տարակել սկսաւ «Արմէնիան»ն, որ 
Հայոց ազգային զարթօնքին ու 
յեղափոխական խմորումին եւ ընդվ-
զումին առաջին ախոյեանն էր: Այդ 
թերթին անունով էր եւ անոր ձգտում-
ներն ու իտէալները տարածելու, մարմ-
նացնելու նպատակով, որ գոյութիւն 
առած կազմակերպութիւնը մկրտու-
եցաւ Արմենական. Ինչպէս երկու 
տարի վերջ «Հնչակ»-էն պիտի առա-
ջանային Հնչակեանները եւ աւելի 
յետոյ՝ «Դրօշակ»-էն պիտի յառնէին 
Դրօշակեան –դաշնակցականները: Եւ 
մինչեւ իր եղերական վախճանը, երբ 
Թուրք – Քիւրտ բազմահազար խաժա-
մուժին դէմ ինկաւ դիւցազնի մահով, 
Վանի 1896-ի հերոսական ինքնա-
պաշտպանութիւնը կազմակերպելէ 
ու ղեկավարելէ վերջ՝ Մկրտիչ Թէրլէ-
մէզեան-Աւետիսեան, եղաւ անձնու-
րաց, ոգեշնչող ու անվեհեր առաջնորդը 
Արմենական կուսակցութեան:
Գաղտնի ու անաղմուկ գործունէու-
թեան կերպն էր Արմենականներու 
որդեգրած ուղեգիծը: Որովհետեւ կը 
խորշէին ռազմական ցուցարարութե-
նէ, զանոնք աղէտալի նկատելով հայ 
զանգուածներուն համար՝ անոնք ծայ-

Անդրադարձ «Նոր Օր»ի Անցեալէն
Խմբագրականներու Շարք «Նոր Օր»ի
23 Հոկտ. 1951 – 15 Յունուար 1952

Մեր Գաղափարն Ու Գործը
Բ.- ԱՐՄԵՆԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿ-
ՑՈՒԹԻՒՆ

Պատմական անժխտելի իրո-
ղութիւն է, որ հայ ազատագ-
րական շարժումին արիւնոտ 

երկունքէն ծնած յեղափոխական 
կազմակերպութիւններէն առաջինը՝ 
երիցագոյնը եղաւ Արմենականու-
թիւնը: Բայց տակաւին անդրանկու-
թեան այդ վարկէն աւելի գերիվեր 
առանձնաշնորհումով մը կրնար 
պարծիլ ան: Որովհետեւ Արմենա-
կան հոսանքը, միակ հայ մարտա-
կան ու ազգային կուսակցութիւնն 
էր, որ յղկուած ու կազմուած էր 
հարազատ հայրենիքի ծոցին մէջ, 
Վասպուրականի փառաշուք հողէն 
ու աւանդութիւններէն: Ուրեմն ան 
կը հանդիսանար միակ ճշմարտապէս 
հայրենածին քաղաքական կազմա-
կերպութիւնը, մինչ միւսները կուգա-
յին արտասահմանի, - Լոնտոնի կամ 
Ժնեւի մէջ, եւ աւելի ենթակայ էին 
«գաղութային» սահմանումին:

 

Մկրտիչ Խրիմեան (Խրիմեան Հայ-
րիկ) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս

Արմենական շարժումը՝ կազմակեր-
պուած արտայայտութիւնն էր թրքա-
կան հալածանքին ու կոտորածներուն 
դէմ ռազմական ինքնապաշտպա-
նութեան կամքին ու գիտակցութեան: 
Անիկա՝ հայ ազգային վերազարթնումի 

թիւնը ապահովելու՝ ամէնէն հեռա-
հաս ու յեղափոխական նպատակը կը 
հանդիսանար:
Հետապնդուող այդ հանգրուանին 
տանող միջոցներու ընտրութեան ու 
համադրումին մէջ նոյն իրապաշտ 
հասկացողութիւնը, նոյն իմաստուն 
հեռատեսութիւնը կ’առաջնորդէր 
զանոնք: Արմենական ղեկավար-
ներ առաջին անկեղծ ախոյեաններն 
եղան մարտական շարժումներու մէջ 
համազգային միասնականութեան:- 
Անոնք կ’առաջադրէին «ներքին ուժ 
գոյացնել, միացնելով իրարու հետ 
միեւնոյն գաղափարի ծառայող 
հայ հայրենասէրներ... Ժողովուրդը 
արթնցնել, կազմակերպութեան 
մղել... առանց բռնի միջոցների, 
յեղափոխական գրականութեամբ, 
ընդհանուր դաստիարակութեամբ, 
գործիչի ազնիւ կենցաղով ու 
քարոզով գաղափար տարածել... 
զինակրթութեան ու կարգապահու-
թեան վարժեցնել, ինքնապաշտպա-
նութեան զգացում արծարծել, զէնք 
եւ դրամ հայթայթել, զինուորական 
շարժուն խումբեր պատրաստել...»:
Միջոցներու համապարփակ շարք 
մը, որոնց փոփոխակի կամ միաժա-
մանակ կիրարկումը ոչ միայն 
Արմենականները դարձուց հայ 
յեղափոխութեան անդրանիկ ու 
միա’կ հայրենածին կուսակցութիւնը, 
այլ նաեւ զայն վերածեց ամէնէն 
կեդրոնացեալ ու հզօր մարտական 
կազմակերպութեան իր շրջանին մէջ, 
որ յաջողեցաւ պատրաստել ու գլխաւոր 
հայ ազատագրական պայքարի երկու 
ամենէն արդիւնաւոր ու պանծալի 
դիմադրական կռիւները Վանի մէջ: 
Նոյնքան ազատական ու յանդուգն 
էին նաեւ Արմենականներու քաղա-
քական-ընկերային ըմբռնումները: 
Անոնք գաւառային յետամնաց, 
պահպանողական ու նախապաշա-
րումներէ կաշկանդուած մտքերով 
մարդիկը չէին, ինչպէս կը փոր-
ձեն պատկերացնել զանոնք պատ-
մութեան վարձկան կամ անմիտ 
խեղաթիւրողները: Աւելի քան 45 
տարիներ առաջ, Ռուս Սոցեալ 
Տեմոկրատներու 1905-ի յեղափոխու-
թեան վաղորդայնին, Արմենական 
Շրջաբերական մը կը պարզաբանէր 
կուսակցութեան տեսակէտը անոր 
մասին.-
«Ընկերային, սոցիալիստական յեղա-
փոխութիւնը մեր իրականութեան հետ 
կապ ունեցող հեռաւոր գաղափարն 
է, որին պէտք է ձգտինք ապագա-
յին, երբոր քաղաքական կարգերի եւ 
տնտեսական պայմանների շնորհիւ 
առաջ կու գայ մեր մէջ նոր հասա-
րակութիւն՝ նման եւրոպական հասա-
րակութեան, այսինքն երբ սկսի աշխա-
տանքի եւ քաբիթալի պայքարը մեր 
մէջ»:
Սակայն անմիջականը՝ ստիպողա-
կանն ու փրկարարը հայ ժողովուրդին 
համար՝ ազգային յեղափոխութեան 
պատրաստութիւնն էր եւ հայրենի-
քին ազատագրումը եւ Արմենական-
ներ՝ բիւրեղացած գաղափարներու, 
ծրագրեալ ու խիզախ գործունէութիւն 
մը կերտեցին ու զայն կտակեցին, 
իրենց անձերու հետ՝ Ռամկավար Ազա-
տական Կուսակցութեան:
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Աղքատութիւնը Յաղթահարելու Միջոցը Աշխատանքն է. 
ՀՀ Վարչապետ

Հայաստանի Տնտեսական Աճի Կանխատեսումները 
Կայուն Բնոյթ Կը Կրեն

HUMAN RIGHTS WATCH-ն Ու ՄԱԿ-ը Հայաստանի Մասին 
Զեկոյցներ Հրապարակած Են

Վանք Գիւղը Շուրջօրեայ Ջուր Պիտի Ունենայ

2019-ին 2018-ի Համեմատ 
Թողարկուած է 38 Տոկոսով 
Աւելի ՀԴՄ Կտրoն

Կառավարութեան ղեկավարին խօս-
քով՝ գործադիրը ստեղծած է բաւարար 
դաշտ, եւ, եթէ ինքնակարգաւորումեր 
տեղի չունենան՝ պետութիւնը պիտի 
պարտադրէ որոշակի չափանիշներ:
«Մեր խնդիրն է՝ աշխատանքի 
համար ստեղծել բոլոր հնարաւոր 
պայմանները: Կը կրկնեմ, բազմոցին 
պառկած մարդու աղքատութիւնը 
կառավարութիւնը պիտի չի  յաղթա-
հարէ, այդ մարդը առնուազն պէտք 
է բռնէ կառավարութեան ձեռքը ու 
բարձրանայ բազմոցէն»,- ըսաւ ՀՀ 
վարչապետը՝ աւելցնելով, որ չաշխա-
տող մարդը չի կրնար լաւ ապրիլ:
«Հիմա մենք աշխատանքի համար 
ստեղծած ենք բարենպաստ դաշտ, եւ 
այնտեղ, ուր այդ բաւարար դաշտին 
մէջ ինքնակարգաւորումներ տեղի չեն 
ունենար, մենք որոշակի չափանիշներ 
պէտք է պարտադրենք։ Մենք մարդոց 
կ՝ըսենք՝ ձեզի ազատած ենք հարկե-
րէն եւ աշխարհի տարբեր վայրերէն 
ձեզի համար կը բերենք թէական 
յաճախորդներ։ Ահա ստեղծուած է այն 
դաշտը, որ ոչ թէ կառավարութիւնը կամ 

ոեւէ մարդ ձեզի պէտք է գումար վճա-
րէ, որ դուք լաւ ապրիք, այլ ստեղծուած 
է դաշտ, որպէսզի դուք սեփական 
մտքով, սեփական աշխատանքով ու 
գաղափարներով հնարաւորութիւն 
ունենաք վաստակելու օրուան հացը։ 
Այս է կեանքը փոխելու մեր բանաձեւը։ 
Մենք կը կառուցենք ճանապարհներ, 
մանկապարտէզներ, դպրոցներ, այլ 
ենթակառուցուածքներ, որպէսզի այս 
թէական յաճախորդներու եւ ծառա-
յութիւն կամ ապրանք առաջար-
կողներու հաղորդակցութիւնը դառ-
նայ հնարաւորինս դիւրին։ Այս է լաւ 
ապրելու տարբերակը ՀՀ-ի մէջ։ Եւ 
կ՝ուզեմ ըսել՝ չաշխատող մարդը 
որեւէ երկրի մէջ լաւ չէ ապրած։ 
Եւ, հետեւաբար, մեր խնդիրն է 
աշխատանքի համար ստեղծել բոլոր 
պայմանները։ Բազմոցին պառկած 
մարդոց աղքատութիւնը կառավա-
րութիւնը պիտի չի  յաղթահարէ։ 
Այդ մարդը առնուազն պէտք է բռնէ 
կառավարութեան ձեռքը, բարձրանայ 
բազմոցէն»,- ըսաւ ան՝ աւելցնելով, որ 
երկարաժամկէտ առումով լաւ ապրելու 
գրաւականը կրթութիւնն է։

Համաշխարհային դրամատան 2020-
ի Համաշխարհային տնտեսական 
հեռանկարներու (GEP) Յունուար 
ամսուան զեկոյցին համաձայն՝ Հայաս-
տանի մէջ տնտեսական աճի կան-
խատեսումները կայուն բնոյթ կը կրեն:
Ըստ Համաշխարհային տնտեսական 
հեռանկարներու 2020-ի զեկոյցին՝ թէեւ 
տնտեսական աճի կշռոյթը Հարաւային 
Կովկասի մէջ նուազման միտում ունի, 
Հայաստանի աճի կանխատեսումները 
կայուն բնոյթ կը կրեն՝ ի տարբերու-
թիւն դրացի երկիրներուն:
Մասնաւորաբար, 2020-ի համար կը 
նախատեսուի 5.1 տոկոս, 2021 եւ 
2022-ին՝ 5.2 տոկոսի աճ։
Ըստ զեկոյցին՝ Հայաստանի մէջ 
մասնաւոր սպառումը, արդիւնաբե-
րական հզօր գործունէութիւնը եւ 
օգտակար հանածոներու արդիւնա-
հանման վերականգնումը նպաստեցին 
Հարաւային Կովկասի մէջ տնտեսա-
կան աճի արագացման՝ հասցնելով 
շուրջ 3.7 տոկոսի:

Համաշխարհային տնտեսական 
զեկոյցին համաձայն՝ 2019-ին, 
Եւրոպայի եւ Կեդրոնական Ասիոյ 
մէջ տնտեսական աճը վերջին երեք 
տարիներուն ամէնէն ցած ցուցանիշը 
արձանագրած է՝ 2 տոկոս: Պատճառը 
2018-ին ֆինանսական շուկային մէջ 
լուրջ ցնցումներու ազդեցութեան 
պատճառով Թուրքիոյ մէջ տնտեսա-
կան աշխոյժութեան կտրուկ անկումն 
էր, ինչպէս նաեւ Ռուսիոյ մէջ քարիւղի 
պահանջարկի եւ արդիւնաբերման 
ցած մակարդակը:
«Արդիւնաբերութեան ոլորտի 
աշխոյժութեան անկման եւ ներդ-
րումներու հոսքի դանդաղ կշռոյթի 
պայմաններուն բերումով, տարա-
ծաշրջանին մէջ արտածման աճը 
ցած եղած է: Կ՛ակնկալուի, որ 2020-
ին տարածաշրջանին մէջ տնտե-
սական աճը կը հասնի մինչեւ 2.6 
տոկոսի՝ պայմանաւորուած հիմնա-
կան ապրանքատեսակներու գինե-
րու կայունացունով, եւրոպական 
գօտիի տնտեսական աճով, ինչպէս 
նաեւ Թուրքիոյ մէջ (մինչեւ 3 
տոկոս) եւ Ռուսիոյ մէջ (մինչեւ 1.6 
տոկոս) տնտեսական աճի վերա-
կանգնումով: Կ՛ակնկալուի, որ Ռու-
սիոյ մէջ ազգային նախագիծերը, 
որոնց կարգին ներդրումները ենթա-
կառուցուածքներու եւ մարդկային 
դրամագլուխին մէջ, խթան կը հաղոր-
դեն այդ աճին», նշուած է զեկոյցին մէջ:

Վանք գիւղի յարակից տարածքին 
մէջ` Խաչէն գետի մօտ, փորուած է 
արտեզեան նոր ջրհոր 102մ խորու-
թեամբ։ Ըստ «Արցախփրես”-ի՝ ըսած 
է Վանքի համայնքի ղեկավար Անտրէ 
Սարգսեան:
Անոր խօսքով` ջրհորի ջուրը պիտանի 
է խմելու համար: Ներկայիս պետական 
ամավարկի միջոցներով տարածքին 
մէջ տեղի կ՛ունենան շինարարական 

աշխատանքներ, որոնք պիտի աւար-
տին քանի մը օրէն:
«Աշխատանքներու աւարտին 
նոր ջրհորը պիտի գործարկուի, եւ 
համայնքն ամբողջութեամբ  խմելու 
ջուր պիտի ունենայ։ Վանքի մէջ 
ջրամատակարարման արդիականա-
ցուած ցանց կայ, սակայն գիւղը ապա-

հովուած չէ ոռոգման ջուրով:
Ներկայիս բնակիչներուն ջուրը կը 
տրամադրուի օրական մէկ ժամով, 
իսկ նոր ջրհորի գործարկումով գիւղը 
պիտի ունենայ շուրջօրեայ ջրա-
մատակարարում»,- նշած է Սարգ-
սեան:

Human rights watch իրաւապաշտպան 
կազմակերպութեան համաշխարհա-
յին զեկոյցին մէջ աշխարհի մօտ 100 
երկիրներու, որոնց շարքին Հայաս-
տանի մասին վերլուծութիւններ կան։
Իրաւապաշտպան կազմակերպու-
թիւնը ընդհանուր անդրադառնալով 
2018 -ի խորհրդարանական ընտրու-
թիւններուն եւ կառավարութեան 
բարեփոխումներու օրակարգին, 
փտածութեան դէմ պայքարին ու 
արդարադատութեան, այնուհետեւ 
առանձին ոլորտներու մէջ կ՛անդ-
րադառնայ հարցերու քննարկման: 
Մասնաւորապէս, անդրադառնա-
լով բողոքի ցոյցերու ժամանակ 
ոստիկանութեան կողմէ ուժի կիրա-
ռելու հարցերուն` կազմակերպու-
թիւնը կ՛արձանագրէ.
«Իշխանութիւնները վերսկան 2008-ին 
ցուցարարներու եւ անվտանգութեան 
ուժերու միջեւ տեղի ունեցած մահա-
բեր բախումներու հետաքննու-
թիւնը, եւ 2019-ի Յունիսին մեղադ-
րանք առաջադրեցին բարձրաստի-
ճան պաշտօնեային` ցոյցը ցրելու 
ժամանակ ցուցարարի սպանութեան 
համար: Այնուամենայնիւ, 2016 եւ 
2015 թուականներուն խաղաղ ցուցա-
րարներու եւ լրագրողներու նկատմամբ 
ոստիկանութեան կողմէ անհամա-
չափ ուժի կիրառման երկու դէպքի 
քննութիւնը կը մնայ կասեցուած»,- 
գրուած է զեկոյցին մէջ:
Human rights watch կ՛անդրադառնայ 
նաեւ իրաւապահ ուժերու եւ ցու-
ցարարներու միջեւ 2019 -ին տեղի 
ունեցած միջադէպերուն, որոնք 
կապուած են Ամուլսարի ոսկիի հան-
քի շինարարութեան դէմ կազմա-
կերպուած բողոքի ցոյցերուն հետ:

«Ամուլսարի ոսկիի հանքավայրի շինա-
րարութիւնը վերսկսելու դէմ կազ-
մակերպուած բնապահպանական 
բողոքի ցոյցերը վերածուեցան ոստի-
կանութեան եւ ցուցարարներու միջեւ 
բախումներու, երբ անվտանգութեան 
աշխատակիցները արգիլեցին ցու-
ցարարներուն հաւաք ունենալ 
խորհրդարանին մօտ գտնուող 
հասարակական այգիին մէջ: Ոստի-
կանութիւնը կարճ ժամանակով 
ձերբակալեց վեց ցուցարարներ` 
ոստիկաններու պահանջքին չենթար-
կուելու համար: Նոյն հարցին շուրջ 
բողոքի ցոյցերը շարունակուեցան 
Ջերմուկի մօտ, ուր տեղի բնակիչները 
եւ բնապահպանական աքթիւիստ-
ները փակած էին հանքավայր տանող 
ճանապարհները` ընդդիմանալով 
անոր կառուցման բնապահպանական 
եւ տնտեսական նկատառումներով»,:
Զեկոյցին մէջ բաւական ծաւալուն 
անդրադարձ կայ նաեւ ընտանեկան 
բռնութեան դէպքերուն եւ իրաւա-
պահ համակարգի այս ոլորտին մէջ 
գործունէութեան:
«Ըստ պաշտօնական տուեալներու` 
2019 թուականի առաջին կէսին 
իշխանութիւնները հետաքննութիւն 
կատարեցին ընտանեկան բռնու-
թեան 331 քրէական դէպքով, որոնց 
շարքին` նոր յարուցուած 176 գոր-
ծով: Մեղադրանք առաջադրուեցաւ 
209 գործով, 45 գործ ուղարկուեցաւ 
դատարան: Սակայն շատ դէպքերու 
պարագային իշխանութիւնները չեն 
պաշտպաներ ընտանեկան բռնու-
թեան զոհ դարձած կիներն եւ երեխա-
ները` վտանգելով անոնց կեանքը եւ 
բարեկեցութիւնը»,- ըսուած է զեկոյցին 
մէջ:
Human rights watch-ի համաշխարհային 
զեկոյցին զուգահեռ` հրապարակուած 
է նաեւ ՄԱԿ-ի «Գաղթականութեան 
համաշխարհային զեկոյց»-ը: Ըստ 
որուն` Հայաստանը կը յիշատակուի 
տարուան ընթացքին բնակչութեան 
եւ արտագաղթող մարդոց թուային 
յարաբերակցութեամբ բացասական 
ցուցանիշներ արձանագրած 20 երկիր-
ներու շարքին: Այդ ցոյցակին մէջ 
Հայաստանը 18-րդն է:

2019 թուականի ընթացքին Հայաս-
տանի մէջ թողարկուած է 120 միլիոն 
36 հազար 875 հատով կամ 38 տոկո-
սով աւելի ՀԴՄ կտրօն, քան 2018-ին: 
Այս մասին յայտնած է վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեան:
«Արդիւնքով` 2018 թուականի համե-
մատ արձանագրուած է 345 միլիառ 413 
միլիոն դրամի կամ 21.9 տոկոսով աւելի 
առեւտրաշրջանառութիւն: Շնորհա-
կալ եմ բոլոր այն քաղաքացիներուն 
որոնք կը պահանջեն ՀԴՄ կտրօն եւ 
բոլոր այն տնտեսվարողներուն, որոնք 
նոյնիսկ առանց պահանջի կու տան 
ՀԴՄ կտրօն», — իր ֆէյսպուքեան էջին 

վրայ գրած է Փաշինեան:
Նախապէս վարչապետը տեղեկաց-
ուցած էր, որ 2019 թուականի Յու-
նուար-Նոյեմբեր ամիսներուն 2018-ի 
նոյն ժամանակահատուածի համե-
մատ դուրս տպուած է 106 միլիոն 
ՀԴՄ աւելի կտրօն, որ շուրջ 303 
միլիառ դրամի աւելի արձանագրու-
ած ապրանքաշրջանառութիւնն է: 
Նաեւ աւելցուցած էր, որ 2020-ին 
Հայաստանի մէջ ՀԴՄ չթողարկելու 
որեւէ բարոյական արդարացում պիտի 
չըլլայ:



Iranian President Hassan Rouhani has offered an apology for delaying the admis-
sion that the national military was responsible for downing the Ukrainian plane, 

Iran’s state TV broadcast the speech on January 15, reports TASS. 
“I would like to offer an apology for the delay and for our tone”, the president said.
The Iranian President also urged the armed forces to provide more information 
about the crash of the Ukrainian plane.

On January 16, in accordance with 
the arrangement reached with the 

authorities of the Republic of Artsakh the 
OSCE Mission will conduct a planned 
monitoring of the ceasefire regime on 
the border of Artsakh and Azerbaijan, 
in the north-east of Akna, the Artsakh 
foreign ministry told Armenpress.
From the positions of the Defense Army 
of the Republic of Artsakh, the monitoring 
will be conducted by Field Assistants 
to the Personal Representative of the 
OSCE Chairperson-in-Office (CiO) 
Ghenadie Petrica (Moldova) and Mihail 
Olaru (Moldova).
From the opposite side of the border, 
the monitoring will be conducted by 
Personal Representative of the OSCE 
Chairperson-in-Office Ambassador 

Andrzej Kasprzyk, his Personal 
Assistant Simon Tiller (Great Britain) 
and staff member of the Office of the 
CiO Personal Representative Martin 
Schuster (Germany).
The authorities of the Republic of Artsakh 
have expressed their readiness to assist 
in conducting the monitoring and to 
ensure the security of the OSCE Mission 
members.

The General Prosecution has denied 
ex-president Serge Sarksyan’s appeal 
against a freezing injunction imposed 
on some of his assets as part of an 
indictment on alleged embezzlement.
The General Prosecution said Sarksyan’s 
lawyer Amram Makinyan had filed the 
complaint.
Sarksyan is suspected in abuse of 

power and embezzlement of nearly 
half a billion drams during his tenure 
as president through a businessman 
Barsegh Beglaryan, who in turn is also 
facing criminal charges.  
The assets of Barsegh Beglaryan, the 
head of FLASH, a petroleum company 
based in Armenia, were also frozen 
earlier in December.
Authorities said they had frozen the 
assets equal to the amount of the sus-
pected damages inflicted.
On January 10, the Special Investigations 
Service had announced it completed 
investigating the alleged misconduct and 
embezzlement by third President Serzh 
Sargsyan. The indictment was sent to 
court pending proceedings.
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DISTRICT OF

COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, 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 im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” 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.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction 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 im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate 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 Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum 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 con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

ing during the pre-construction phase.


ARMENIAN AMERICAN MUSEUM

SELECTS MATT CONSTRUCTION

AS PRE-CONSTRUCTION

GENERAL CONTRACTOR

An Armenian woman who became a Soviet spy and helped foil a Nazi plot to as-

sassinate Stalin, Churchill and Roosevelt in 1943 has died aged 93.

Goar Vartanian, who with her husband, Gevork, worked as a secret agent on nu-

merous missions, died on Monday. She will be buried in Moscow’s prestigious

Troyekurovskoe cemetery, said Sergei Ivanov, a spokesman for Russia’s SVR intelli-

gence service.

Vartanian helped thwart Operation Long Jump – a Nazi plot to assassinate the al-

lied 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 mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

veal further details of the couple’s operations “so as not to cause political scandals in

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

The Russian president, Vladimir Putin, congratulates
Goar Vartanian in Moscow in 2005. He said of her and
her husband: ‘They are modest people, they don’t like to

be called heroes.’ Photograph: Itar-Tass/AP

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 pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

2nd Annual Gala include former U.S. Sec-

retary 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 Cer-

emonies 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 Califor-

nia, Mr. & Mrs. Bedros and Anna Orun-

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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Pashinyan Becomes First Incumbent Leader 
in Armenian History to be Summoned for 
Questioning

OSCE to Conduct Ceasefire Monitoring On 
Artsakh-Azerbaijan Line Of Contact

Serge Sarksyan’s Complaint Against Asset 
Freezing Denied – Prosecution

PM Pashinyan Presents Statistics on Rising 
Number of Visitors to Armenia

Foreign Minister Of The Republic Of Artsakh 
Masis Mayilian Held A Press Conference

Iranian President Apologizes for Delayed 
Plane Crash Admission

Prime Minister Nikol Pashinyan has 
become the first ever incumbent 

Armenian leader in history to be sum-
moned for questioning by authorities.
“For the first time in Armenian history, 
the country’s incumbent leader has been 
invited by the Investigations Committee 
and is answering the questions of the 

investigator in the latter’s office”, the PM 
said on Facebook and posted a selfie 
with the uniformed detective.
PM Pashinyan did not specify other 
details and why he has been invited for 
the interview.
“P.S. - Elements of political persecution 
are obvious”, Pashinyan jokingly added.

The 4th quarterly of 2019 the number 
of visitors to Armenia  rose nearly 

by 400 thousand or 22.7% against the 
same period of 2017, ARMENPRESS 
reports Prime Minister of Armenia Nikol 
Pashinyan wrote on his Facebook page. 
“In the 4th quarterly of 2019 the number 
of visitors to Armenia amounted to 2 
million 150 thousand and 383. In the 4th 
quarterly of 2018 the number of visitors 
to Armenia amounted to 1 million 906 
thousand and 722. In the 4th quarterly of 

2017 the number of visitors to Armenia 
amounted to 1 million 751 thousand and 
729. In the 4th quarterly of 2019 the 
number of visitors to Armenia  rose by 
398 thousand and 654 or 22.7% against 
the same period of 2017”, Pashinyan 
wrote, emphasizing that in the 4th quar-
terly the number of visitors exceeded the 
number of those who left the country.
Pashinyan also presented the numbers 
for the entire year, as well as the number 
of those who left the country, He noted 
that in 2019 the number of those who 
left the country exceeded the number of 
visitors by 9 thousand and 467. In 2018 
the number of those who left the country 
exceeded the number of visitors by 11 
thousand and 882. “Please, focus on the 
fact that according to the results of 2017, 
the number of those who left the country 
exceeded the number of visitors by 133 
thousand and 826”, Pashinyan wrote.   

On January 15, Foreign Minister 
of the Republic of Artsakh Masis 

Mayilian held a press conference to 
summarize the activities of the Ministry 
of Foreign Affairs for 2019, the ministry 
told Armenpress. 
During the press conference, Masis 
Mayilian briefed on the works carried 
out in the foreign policy sphere for the 
reporting period aimed at the interna-
tional recognition of the independence 
of Artsakh, the peaceful settlement of 
the Azerbaijan-Karabakh conflict, the 

provision of favorable external conditions 
for the safe development of Artsakh, the 
implementation of initiatives in the inter-
national arena that meet the interests of 
the country.

News from the World
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PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, 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 im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” 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.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction 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 im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate 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 Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum 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 con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

ing during the pre-construction phase.
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An Armenian woman who became a Soviet spy and helped foil a Nazi plot to as-

sassinate Stalin, Churchill and Roosevelt in 1943 has died aged 93.

Goar Vartanian, who with her husband, Gevork, worked as a secret agent on nu-

merous missions, died on Monday. She will be buried in Moscow’s prestigious

Troyekurovskoe cemetery, said Sergei Ivanov, a spokesman for Russia’s SVR intelli-

gence service.

Vartanian helped thwart Operation Long Jump – a Nazi plot to assassinate the al-

lied 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 mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

veal further details of the couple’s operations “so as not to cause political scandals in

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

The Russian president, Vladimir Putin, congratulates
Goar Vartanian in Moscow in 2005. He said of her and
her husband: ‘They are modest people, they don’t like to

be called heroes.’ Photograph: Itar-Tass/AP

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 pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

2nd Annual Gala include former U.S. Sec-

retary 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 Cer-

emonies 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 Califor-

nia, Mr. & Mrs. Bedros and Anna Orun-

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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News from Armenia & Artsakh

Baku Pogrom a Typical Example of Real 
Genocide Against Armenians - Eyewitness

Ryanair Starts Flying to Armenia as First 
Ever Milan-Yerevan Flight FR 4456 Arrives 
in Zvartnots

Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը

Page 11
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Along with the first signs of the collapse 
of the USSR and the weakening of the 
central government, violence against 
the life and property of Armenians 
resumed in Azerbaijan, the policy of 
organized massacres launched with a 
new scale. 
The situation of the large Armenian 
community of Baku was particularly 
terrible because it already faced mass 
atrocities two times in 1905 and 1918. 
After the Sumgait massacres the wave 
of violence also spread in Baku start-
ing from 1988, forcing thousands of 
Armenians to leave their homes and 
escape. The Baku pogroms reached 
their culmination in January 1990: for 
more than a week, from January 13 
to 19, by the permission and direct 
interference of the authorities of Soviet 
Azerbaijan. At least several hundreds 
of Armenians were killed in these mas-
sacres that lasted a week, thousands 
migrated to different parts of the world. 
Today there are hundreds of witnesses 
which clearly display the horror faced 
by Armenians.
Zhanna Kotsishevskaya also witnessed 
the massacres committed against 
Armenians in Baku. She was born in 
Baku and was working at the department 
of Higher Mathematics in the Institute 
of Petrolium and Chemistry. The build-
ing of this department was located in 
Lenin avenue, near the square of the 
same name, which became the center 
of mass protests and rallies of the 
Azerbaijani Popular Front party. “The 
starting point of all these events became 
the Sumgait pogrom…A few days after 
the tragedy became known, I entered 
a food market. At that moment a young 
man approached to the Azerbaijani 
saleswoman and started happily telling 
what a good lesson Armenians learnt in 
Sumgait”, Zhanna Kotsishevskaya says. 
According to her, there have also been 
cases in Baku when the member stu-
dents of the Azerbaijani Popular Front 

invaded to the classroom, beat and even 
tried to throw an Armenian lecturer out 
of the window, but this was prevented 
only thanks to the cries and defense of 
the remaining students. 
The witnesses of Zhanna Kotsishevskaya 
and others show that in that period Baku 
became a dangerous place for the 
Armenian population where parents 
didn’t know whether they would again 
see their child or not. And in general, no 
representative of the Armenian commu-
nity could be sure whether he/she will 
return back to home safe or not. Attacks 
were being carried out on such schools 
and structures where Armenians either 
were studying or working.
“Shortly before the Soviet troops arrived 
in Baku and a curfew was declared, a 
group of Azerbaijani students entered 
the classroom where I was studying 
and started to threaten me saying “do 
not come to work tomorrow. Just try to 
come. We know where your children 
study. If you don’t do what we say, we 
will…”, and they showed with gestures 
that would kill my kids. But my students 
kicked them out of the classroom and 
started to make me calm down…”, 
Zhanna Kotsishevskaya says. She also 
tells that at the workplace of her mother 
warnings like “Armenians, hide”, were 
being made from time to time after which 
the Armenian doctors and nurses had 
to be hidden because the Popular Front 
was coming to check whether there are 
Armenians in this structure.
The existing facts and witnesses show 
that the massacres were planned: pres-
ence of Armenians who were registered 
has been clarified in advance with the 
lists of food stamps, the list of homes 
belonging to them and their addresses 
was prepared. Zhanna Kotsishevskaya 
also remembers the strange campaign 
launched in the city in late August 
1989: housekeeping staffers were vis-
iting homes to register the names of 
Armenians left in the city. Page 13

Iranian President Apologizes for Delayed 
Plane Crash Admission

Russian Government Resigns

News from the World

On January 8, the Ukraine International 
Airlines Boeing 737 plane en route 
from Tehran to Kiev crashed short-
ly after takeoff near Tehran Imam 
Khomeini International Airport. There 
were 176 people on board, and no 
one survived. Among them were cit-

izens of Afghanistan, Germany, Iran, 
Canada, Ukraine, the United Kingdom 
and Sweden. On January 11, Iran’s 
General Staff of the Armed Forces 
issued a statement saying that the 
plane was accidentally downed by an 
Iranian missile after being mistaken for 
a cruise missile.

The first ever Milan-Yerevan flight FR 
4456 operated by Ryanair has landed 
in Yerevan’s Zvartnots Airport.
Civil Aviation Committee head Tatevik 
Revazyan and Tourism Committee chief 
Susanna Safaryan were personally 
greeting the passengers. The aircraft 
was given a water salute welcome on 

the runway. 
Soon afterwards Ryanair flight FR 4455 
will takeoff for the very first Yerevan-
Rome flight.
The Irish budget airline will in a few 
months also start flying from Yerevan to 
Berlin and from Gyumri to Memmingen, 
Germany.

The Russian government announced 
its resignation today in accordance with 
the Article 117 of the Constitution, Prime 
Minister Dmitry Medvedev said shortly 
after President Vladimir Putin delivered 
his annual state-of-the-nation address, 
reports TASS.
The President thanked the PM and the 
Cabinet members for the work.
“On my own behalf I want to thank for 

what has been done at this stage of 
our joint work, I also want to praise the 
results achieved”, the Russian President 
said at the meeting with the ministers.
Putin asked the ministers to function 
as a caretaker government until a new 
one is formed.
As it is reported Putin proposed 
Medvedev the position of deputy sec-
retary of the Security Council.
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WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, 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 im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” 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.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction 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 im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate 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 Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum 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 con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

ing during the pre-construction phase.
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An Armenian woman who became a Soviet spy and helped foil a Nazi plot to as-

sassinate Stalin, Churchill and Roosevelt in 1943 has died aged 93.

Goar Vartanian, who with her husband, Gevork, worked as a secret agent on nu-

merous missions, died on Monday. She will be buried in Moscow’s prestigious

Troyekurovskoe cemetery, said Sergei Ivanov, a spokesman for Russia’s SVR intelli-

gence service.

Vartanian helped thwart Operation Long Jump – a Nazi plot to assassinate the al-

lied 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 mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

veal further details of the couple’s operations “so as not to cause political scandals in

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

The Russian president, Vladimir Putin, congratulates
Goar Vartanian in Moscow in 2005. He said of her and
her husband: ‘They are modest people, they don’t like to

be called heroes.’ Photograph: Itar-Tass/AP

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 pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

2nd Annual Gala include former U.S. Sec-

retary 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 Cer-

emonies 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 Califor-

nia, Mr. & Mrs. Bedros and Anna Orun-

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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to the worship of Melek Taus by the 
Yazidis, their enemies considered them 
to be ‘devil-worshippers’. By the 15 th 
century, clashes between the Yazidis 
and Muslims ensued, in which the latter 
emerged victorious. The power of the 
Yazidis was reduced, while their num-
bers went into decline as a consequence 
of massacres and both voluntary as well 
as forced conversions.

Yazidi men 

Yazidis Suffer a Non-Ending 
History of Genocide and 
Persecution
According to the Yazidis, they have 
suffered a total of 72 genocides through-
out their history. The persecution of 
the Yazidis continued into the modern 
period. During the late 19 th and early 
20 th centuries, for instance, the Yazidis 
fled in large numbers to the Caucasus 
to avoid further persecution. Recently 
this persecution continued in the form 
of Daesh.  Many fear this will be the 73 
rd genocide to be carried out against 
the Yazidis.

ancient-origins.net

How Did the Yazidi Religion 
Develop?
Alternatively, the Yazidi religion may be 
traced back to the end of the Umayyad 
Caliphate. In 750 AD, the Umayyad 
Caliphate was overthrown by the 
Abbasids, and the last caliph, Marwan 
II (who was half-Kurdish), was killed. 
Some of the dynasty’s descendants and 
supporters fled to the Sinjar Mountains. 
The Yazidi religion continued to develop 
over the centuries, absorbing elements 
from other religions, including Sufi and 
Shiite Islam, Nestorian Christianity, and 
Zoroastrianism. It was during the 13 
th and 14 th centuries that the Yazidis 
began to draw the attention of neighbor-
ing Muslim rulers. The religious beliefs 
of the Yazidis developed further away 
from Islamic norms, while their political 
power and geographical spread contin-
ued to increase.

Yazidis flag 

The situation alarmed the surrounding 
Muslims, who regarded the Yazidis 
as heretics and rivals for power. Due 

munity is located in the Sinjar Mountains 
in northwestern Iraq. Ethnically speak-
ing, the Yazidis have been considered 
to be Kurds and speak Kurdish. 
Nevertheless, the distinction between 
the Yazidis and their fellow Kurds lie in 
the religion practiced by the former.

The Archangel Yezidi 

Who is Melek Taus the Peacock 
Angel?
According to Yazidi belief, their religion 
is the oldest one in the world, and their 
religious calendar can be traced back 
6756 years. The Yazidis believe that 
when God created the world it was 
entrusted to seven angels. The chief 
was Melek Taus, known also as the 
Peacock Angel. This angel is considered 
to be similar to Lucifer in Christian and 
Jewish beliefs and, like Lucifer, rebelled 
against God. The rebellion failed and 
Melek Taus was cast into the fire. Unlike 
his Christian and Jewish counterpart, 
the Peacock Angel repented. Spending 
40,000 years weeping, his tears even-
tually put out the flames. Pleased with 
his act of repentance, God placed Melek 
Taus in charge of the daily affairs of the 
world. The Yazidis also believe that they 
were created by Melek Taus before any 
of the other races of the world.

Yazidi man in traditional clothes 

By Wu Mingren

The Yazidis (also spelled as Yezidis) 
are a religious minority found 
primarily in northern Iraq. In recent 

years, the Yazidis have received the 
attention of the international media as 
a result of their brutal persecution at the 
hands of Daesh. This persecution, how-
ever, is just the latest of its kind as the 
Yazidis have faced numerous persecu-
tions throughout their history. The rea-
son for this is their syncretic religion, 
which contains elements from Islam, 
Christianity, and Zoroastrianism. Over 
the centuries, the Yazidis have been 
regarded to be heretical ‘devil-worship-
pers’, and therefore were subjected to 
persecution by the Muslims who ruled 
over their homeland.
 

Temple entry at Lalish  

Did a New Religion Arise from 
Disenchantment?
Although the origin of the name ‘Yazidi’ 
is unclear, some scholars have pro-
posed that it is derived from the Persian 
/ Zoroastrian word ‘Yazdan’, meaning 
‘God’, and ‘Yazata’, meaning ‘divine’ or 
‘angelic being’. Others have associated 
the name of this religious minority with 
that of Yazid ibn Mu’awiyah, the second 
caliph of the Umayyad Caliphate. The 
Yazidis believe that this caliph, though 
a Sunni Muslim , became disenchanted 
with his religion, and became a Yazidi.     
The Yazidi population today has been 
estimated to number between 200,000 
and 1,000,000. Although the Yazidis are 
a scattered people, the majority of them 
live in the mountainous regions of 
Kurdistan on the borders of Turkey, 
Syria, and Iraq. The largest Yazidi com-

Who Are the Yazidis and Why Have They Been Continually 
Persecuted?

Baku Pogrom a Typical Example of Real 
Genocide Against Armenians - Eyewitness
Page 12
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“When one of them visited us, I asked 
why they are writing only the names of 
Armenians. He said it is directed for pro-
tecting them. I also asked “from whom to 
protect”, he didn’t answer. I didn’t bother 
and called the Central Committee of the 
Azerbaijani Communist Party. They told 
me they will clarify and will inform me. 
Of course, no one called then and didn’t 
say anything”, she says. The reasons 
of registering the names of Armenians 
became clear to her and many others 
later: after the concert of her son in a 
music school they visited her mother, 
but later were informed that attack took 
place on their apartment. “At that time 
my mother-in-law was at home. Maybe 
after preparing the lists of apartments 
of Armenians they started the attacks 
on their homes”.
Zhanna Kotsishevskaya also remem-
bers the terrible events while seeing 
off her mother-in-law to Moscow at a 
station: people voluntarily calling them-
selves representatives of the Popular 
Front were everywhere and searching 
for Armenians. By finding Armenians 
they were only robbing them, taking 
the most valuable. “…We saw how 
a group of young people aged 16-20 
were dragging an elderly woman in 
front of them, with a slipper on one 
of her leg, and the next without. That 

elderly woman was holding a kettle on 
her hand, and her face was covered with 
a sincere surpise: why? The attackers 
were beating here and chanting: “Go 
back to your Armenia”.
On January 13 or 14, 1990 Zhanna 
Kotsishevskaya was in their second 
home in Bayil. She brought the two 
Armenian kids of their neighbor to their 
home so that they will watch cartoons 
via a color TV which was rare at that 
time. During that time the massacres 
of homes of Armenians started in their 
yard. The attackers entered the house 
where these kids were living and started 
their actions: they dragged their grand-
mother to the yard, but then she died 
from wounds. “Kids were standing by the 
window and screaming, I was unable to 
drag them back”.
Zhanna Kotsishevskaya’s family man-
aged to ask for help via different ties, 
leave Baku and reach the Caspian Sea. 
Here she has seen many Armenians, 
most in terrible situation, beaten, burned, 
raped…
“For me what had happened in Baku 
is a typical example of a real genocide 
committed against people of Armenian 
descent”, Zhanna Kotsishevskaya says.
The interview is available at the 2016 
Baku Tragedy in Eyewitness Accounts: 
Volume One book which was carried 
out within the frames of the Ordinary 
Genocide project.
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DISTRICT OF

COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, 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 im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” 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.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction 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 im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate 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 Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum 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 con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

ing during the pre-construction phase.


ARMENIAN AMERICAN MUSEUM

SELECTS MATT CONSTRUCTION

AS PRE-CONSTRUCTION

GENERAL CONTRACTOR

An Armenian woman who became a Soviet spy and helped foil a Nazi plot to as-

sassinate Stalin, Churchill and Roosevelt in 1943 has died aged 93.

Goar Vartanian, who with her husband, Gevork, worked as a secret agent on nu-

merous missions, died on Monday. She will be buried in Moscow’s prestigious

Troyekurovskoe cemetery, said Sergei Ivanov, a spokesman for Russia’s SVR intelli-

gence service.

Vartanian helped thwart Operation Long Jump – a Nazi plot to assassinate the al-

lied 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 mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

veal further details of the couple’s operations “so as not to cause political scandals in

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

The Russian president, Vladimir Putin, congratulates
Goar Vartanian in Moscow in 2005. He said of her and
her husband: ‘They are modest people, they don’t like to

be called heroes.’ Photograph: Itar-Tass/AP

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 pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

2nd Annual Gala include former U.S. Sec-

retary 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 Cer-

emonies 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 Califor-

nia, Mr. & Mrs. Bedros and Anna Orun-

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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Border Community Renovated $250,000 
School in Armenia

PM Nikol Pashinyan’s novel is Yerevan’s 
December bestseller

Neanderthals Knew How to Create Fire, 
Armenian Archaeologists Say After 
Studying Stone Age Arene

Ambassador Baibourtian Met the 
Leadership of the Los Angeles Tourism & 
Convention Board

Ararat Home Residents Receive Christmas 
Blessings From Diocesan Clergy

With the completion of the reconstruction 
at the secondary school in the large bor-
der village of Nerkin Karmir Aghbyur, in 
Armenia’s Tavush Region, students are 
experiencing a vibrant newly energized 
approach to their education. 
The nearly $250,000 capital project was 
funded by Jean-Marie and Lori Atamian 
and their friends, Michael and Patricia 
Starzer,  of United States, through The 
Paros Foundation’s Prosperity on the 
Border initiative and was completed in 
phases over four years. 
 The campus consists of three large 
two-story buildings and has been recon-
figured to accommodate more than 150 
students in this growing village.  
One of the most modern rural educa-
tional facilities in Armenia, the Nerkin 
Karmir Aghbyur school now boasts 
bright classrooms and hallways, fully 
equipped science labs, a robotics room, 

an auditorium, a dance studio, library, 
exercise rooms and a state of the art 
kitchen and cafeteria.  The gym has also 
been renovated and the children are 
provided with gym clothes at the start 
of every academic year, which proudly 
displays the school’s logo. 
This ambitious project is part of a com-
prehensive initiative undertaken by the 
Atamian Family to rebuild the infra-
structure of this important village and 
previously saw the complete recon-
struction of the kindergarten, medical 
clinic, emergency services building and 
water supply system.  The Atamians are 
continuing to fund the reconstruction of 
homes for large families and various 
agricultural projects to allow residents 
to improve their living conditions
“The annual and long term financial sup-
port provided by the Atamians is helping 
transform Nerkin Karmir Aghbyur into a 
thriving and growing community,” said 
Peter Abajian, Executive Director of The 
Paros Foundation.”
Thanks to the generous support of the 
Strauch Kulhanjian Family of Northern 
California, all administrative expenses 
are underwritten, allowing 100% of donor 
contributions to be allocated in their 
entirety to the projects. To help support 
this project, please visit www.parosfoun-
dation.org or call (310) 400-9061. 

Caretaker Prime Minister Nikol 
Pashinyan’s The Opposite Side of the 
World (also known as The Other Side of 
the Earth), a novel he wrote during 2008-
2009, has topped the ARMENPRESS 
Yerevan Bestseller list of Armenian 
authors according to sales data from 
bookstores of December 2018.
The novel was been the top-selling book 
in Yerevan in earlier ratings also. 
The Other Side of the World was pub-
lished in 2018.
The novel was created from a series 
of articles by Pashinyan that were 

published on Haykakan Zhamanak 
(Armenian Times) newspaper during 
May-December of 2008.
Speaking about the book, Pashinyan has 
said that he was approached in January 
2018 by an amateur publisher who sug-
gested to publish the novel. “I was skep-
tical about his skillfulness in orga-
nizing this work,” Pashinyan said. 
“Nevertheless, I asked for some time 
to read and edit the novel. Reading 
the novel 10 years later simply turned 
me upside down. A massive storm 
began inside of me, a massive revo-
lution. I realized that the time of the 
people’s victory has come….”
The other bestselling books of Armenian 
authors of December are : Balzac, A 
Dog’s Tale by Levon Nes (Hovhannisyan), 
Dillemma by Anahit Khazakhetsyan, 
Takard (Trap) by Ashot Aghababyan, 
Goodbye by Ani Karapetyan, Paruyr 
Sevak’s Selected Collection etc.

Archaeologists in Armenia have studied 
aromatic hydrocarbons found at the 
Lusakert 1 Cave site and claim that 
this shows Stone Age Neanderthals 
were in fact able to make fire, Pavel 
Avetisyan – the Director of the Institute 
of Archaeology and Ethnography of the 
National Academy of Sciences said at 
a news conference. The studies were 
made in 2019. 
“I am talking about the cultural layer 
which Neanderthals left. This is news in 
the field of study of the archaic humans. 
Prior to these arguments, it was believed 
that only modern humans created and 
used fire. But this study showed that 
Neanderthals were in fact able to artifi-
cially create fire. This is a very serious 
study, which has a result of international 

significance”, Avetisyan said.
The excavations at the Lusakert 1 site – 
a cave where once Neanderthals lived 
– are carried out by a joint Armenian-
American group of scientists.  
The aromatic hydrocarbons found in the 
cave showed that there was a source of 
creating fire.
In the past, researchers believed 
Neanderthals were unable to create 
fire and were relying on mother nature: 
i.e. they waited for the lighting to strike 
a tree to take the burning wood parts, 
or took fire from wildfires.
Studies showed that fire was used in the 
Lusakert 1 cave on a constant pattern, 
moreover – wildfires in the nearby terrain 
were extremely rare.

On January 9, Ambassador Armen 
Baibourtian, Consul General of Armenia 
in Los Angeles had a meeting with 
Ernest Wooden Jr., President and 
CEO of the Los Angeles Tourism & 
Convention Board. Patti MacJennett, 
Senior Vice President for Business 
Affairs, Shant Apelian, Director of 
Corporate Communications, and 
Stephen Cheung, President of World 
Trade Center Los Angeles participated 
in the meeting. The interlocutors dis-
cussed possibilities and practical steps 
for boosting tourism flows to Armenia 
from Los Angeles and visa-versa. The 
leadership of the Los Angeles Tourism 
& Convention Board expressed interest 
in cooperation with Armenia and its 
Consulate General in California.

Visiting the elderly has been a revered 
Diocesan tradition. On January 3, 2020, 
H.E. Archbishop Hovnan Derderian, 
Primate, accompanied by Diocesan 
clergy visited the residents of Ararat 
Home in Mission Hills on the blessed 
occasion of the Feast of the Nativity 
and Theophany of our Lord and Savior 
Jesus Christ. 
The day’s celebrant was the Rev. Fr. 
Yeremia Khachatryan, visiting priest to 
Ararat Home. Following the service, the 
clergy performed the traditional Blessing 
of the Water Service and distributed Holy 
Communion to the residents and staff. 
In his message to the elderly, Archbishop 
Derderian said “Proclaiming the 
Miraculous Birth of our Lord and Savior 

Jesus Christ brings spiritual joy to our 
hearts. Our ancestors lived their lives 
with that strong conviction that God 
was with them. That notion gave them 
strength and confidence to build the 
Fatherland and the Church, to create 
spiritual values and missions, high moral 
standards and culture, science and arts. 
They have created a great future for the 
generations to come, for they knew that 
God was with them.”
Words of gratitude were expressed to 
the Primate and the clergy by Joseph 
Kanimian, Esq., Chairman of the Board 
of Trustees of Ararat Home, who reflect-
ed on the years of compassionate pasto-
ral care and guidance for the residents. 

Diaspora News

Cultural News 

Press Release



ՀÇնգշաբÃÇ, 16 Յունուար 2020 15Ամերիկահայ Կեանք

Հայաստանի Մէջ՝ «Փարոս»-ի Բարեսիրական 
Գործունէութեան Մասնակցելու Առիթ

Սուրբ Ծննդեան Տրամադրութիւն Արեւմտեան Թեմում

Հայաստանի մէջ մարդասիրական 
գործունէութիւն մշակող «Փարոս» 
կազմակերպութիւնը կը տեղեկացնէ, 
թէ 23 Յունիս-24 Յուլիս 2020-ի միջեւ, 
Միացեալ Նահանգներու տարած-
քէն երիտասարդներու անգամ մը 
եւս առիթ պիտի ընծայէ գործնա-
կանապէս իրենց ներդրումը բերելու 
Հայաստանի մարդասիրական ծրա-
գիրներու իրականացման գործին, 
կազմակերպութեան զանազան ծրա-
գիրներու ընդմէջէն:
2019-ի արշաւին մասնակցած 
հայորդիները իրենց ներդրումները 
բերին շարք մը ծրագիրներու մէջ, 
ներառեալ՝ Թալին գիւղի երաժշ-
տանոցներուն, Զօրական գիւղի 
դպրոցին, Գիւմրիի «Դէպի առաջ» երե-
խաներու կեդրոնին եւ Նոր Հաճընի 
թանգարանին մէջ նորոգութիւննե-

ՆՈՐԱՅՐ ՊՕՂՈՍԵԱՆ

Անխախտ աւանդութեան համաձայն՝ 
Արևմտեան թեմում Նոր տարուայ 
մեկնարկը ազդարարւում է Յունու-
արի լոյս 1-ի գիշերային ժամեր-
գութեամբ։ Ժամը 12։30 Ս. Ղևոն-
դեանց մայր տաճարում թեմի 
բարեխնամ Առաջնորդ Տ. Յովնան 
Արք. Տէրտէրեանի ընկերակցութե-
ամբ հաւաքականօրէն աղօթելու և 
Տիրոջ օրհնութիւնները խնդրելու 
էին հաւաքուել հոգևորականներ 
ու բազմաթիւ հաւատացեալներ: 
Յունուարի 1-ի առաւօտեան մատու-
ցուեց Ս. Պատարագ, որ լաւագոյն 
առիթն է տարին սկսելու համար, 
կատարուեց նաև Հայրապետական 
մաղթանք։
Տօնական օրերը շարունակուեցին 
Արարատ տան մէջ, ուր Յունուար 
3-ին մատուցուեց Սուրբ Պատարագ 
և կատարուեց Ջրօրհնէքի արա-
րողութիւն, և ապա բաշխուեց Սուրբ 
Հաղորդութիւն։
Ս. Ծննդեան Ճրագալոյցին՝ յունու-
արի 5-ի երեկոյեան, յատուկ արա-
րողութեամբ վառուեցին տաճարի 
ջահերն ու կանթեղները, որպէս 
աստուածային լոյսի և եկեղեցու օրհ-
նութեան սփռում։ Հաւատացեալ հոծ 
ժողովուրդ էր ներկայ Ճրագալոյցի 
արարողութեանը, որոնք մոմերը տուն 
տանելով աւետում են Քրիստոսի 

րուն եւ Երեւանի երեխաներու տան 
ու Նոր Խարբերդի յատուկ կարիքներ 
ունեցող երեխաներու տան յատուկ 
պտոյտներու կազմակերպման։
Այս տարի եւս, ամառնային այս առա-
քելութեան քանի մը առիթով մաս-
նակցած Տասթըն Հոչմութ դարձեալ 
նախաձեռնած էր ուտեստեղէնի 
հաւաքի, որուն շնորհիւ կարելի եղաւ 
50 կարիքաւոր ընտանիքներու կեն-
սական ուտեստեղէն եւ այլ պիտոյքներ 
տրամադրել:
2013-էն ի վեր գործող այս ծրագիրին 
մասնակցողները նաեւ առիթը կ՛ունե-
նան այցելելու Հայաստանի եւ Արցա-
խի պատմական, կրօնական, մշա-
կութային եւ տեսարժան վայրեր:
Դիմումնագիրներ ներկայացնելու 
ժամկէտը 1 Ապրիլն է:
Մասնակցութեան մանրամասնու-

ծնունդը, որ մարդկանց ազատեց 
մահուան խաւարից: «Քրիստոս ծնաւ 
և յայտնեցաւ։ Մեզ և Ձեզ մեծ աւե-
տիս», յայտարարում են ամենքը, և 
այս պահից սիրոյ, խանդավառութեան 
շունչ է թևածում հաւատացեալների 
հոգում, որ զգացւում է մեր եկեղեցում, 
Ս. Ղևոնդեանցի մթնոլորտում։ Այդ 
զգացողութիւնները լրումին հասան 
Յունուարի 6-ին Ս. Ծննդեան Պատա-
րագին։
Յիսուս Քրիստոսի Ծննդեան ու Աստու-
ածայայտնութեան տօնի Պատարագը 
Ս. Ղևոնդեանց տաճարում մատուցեց 
Առաջնորդ Սրբազանը։ Հաւատացեալ 
հարիւրաւոր հայորդիների հետ մէկ-
տեղ ներկայ էին նաև քրիստոնէական 
յարանուանութեանց բարձրաստիճան 
հոգևորականներ, դիւանագէտներ, 
թեմական խորհրդի ղեկավար այրեր, 
որոնց բոլորին, ներկաներին, մեր 
եկեղեցու զաւակներին Յովնան 
Սրբազանն իր յատուկ շնորհակա-
լութիւնը յայտնեց։
Աստիճանաբար ստուարանում էին 
տաճար եկած հայորդիների շարքերը։ 
Եւ երբ խորանից յայտարարուեց՝ 
«Ողջոյն տուք միմեանց…», տաճա-
րում գտնուող հաւատացեալ հայոր-
դիների հոգում ու սրտում ներքին 
խանդավառութեան  զգացողութիւնը 
հասաւ իր գագաթնակէտի, ողջ բազ-
մութիւնը մէկ անձ դարձած ապրում էր 
Ծննդեան լոյսի բերկրանքով։

թիւններուն համար դիմել «Փարոս» 
կազմակերպութեան գործադիր վարիչ 
Փիթըր Ապաճեանին՝ (310) 400-9061 
թիւով։

Սրտառուչ էր Յովնան Սրբազանի 
քարոզը Ծննդեան Պատարագին։ Ի 
մասնաւորի Առաջնորդ Սրբազանն 
իր խօսքում կարևորեց, որ թեմական 
մակարդակով հասանելի դարձնուի 
պատգամը՝ «ինքնութեան տեսիլքը»։ 
Հայ մարդը այդ տեսիլքով պիտի ապրի, 
Աստուած շնորհել է մեզ Աստծոյ սիրով 
ապրելու, հայրենիքի ու Ս. Էջմիածնի 
հանդէպ հաւատարմութեան զգա-
ցումներով ապրելու տեսիլքը, և այս 
բոլորի մէջ նախանձախնդիր կերպով 
պիտի մնանք ինքնութեան տեսիլքի 
մէջ՝ «պահելով մեր լեզուն, մեր պատ-
մութիւնը, յարգանքը ընտանեկան 
մեր սրբութեանց և աւանդութեանց 

Դիմումնագիրներուն եւ կազմակեր-
պութեան մասին յաւելեալ տեղեկու-
թիւններու համար այցելել www.paros-
foundation.org կայքը:

նկատմամբ, որոնցով կը լեցուի մեր 
կեանքը և կը մարմնաւորուի ինք-
նութիւնը»։
Պատարագից յետոյ Առաջնորդ Սրբա-
զանի ընկերակցութեամբ բազմաթիւ 
հիւրեր ու հաւատացեալներ ամա-
նորեայ մաղթանքներ ստացան Համ-
բար սրահում հիւրասիրութեան 
ժամանակ:
Այդպէս սկսուեց 2020 թուակա-
նը։ Քրիստոս ծնուեց և յայտնուեց: 
Օրհնեալ է Քրիստոսի յայտնութիւնը։ 
Եւ թող «ինքնութեան տեսիլքի» ու 
Աստուծոյ լոյսի տրամադրութիւնները 
ուղեկցեն մեզ ամենքիս ողջ տարուայ 
ընթացքում։

«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 համապատասխա-
ներ լրագրութեան միջազգայնօրէն ընդունուած հիմնական 
օրէնքներուն եւ խիստ հակասութեան մէջ կը գտնուին ՌԱԿ-ի 
գաղափարախօսութեան հետ: 
Կը յիշեցնենք նաեւ թէ՝ թերթիս մէջ տպուած կարգ մը յօդուածնե-
րու արտայայտած միտքերն ու գաղափարները անպայմանօրէն 
չեն արտայայտեր ՌԱԿի տեսակէտը: 
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Կայացաւ Նորընտիր Պատրիարք Սահակ Արքեպիսկոպոս 
Մաշալեանի Անդրանիկ Պատարագը

Լիբանան

«Յատուկ Խնամքի Կարօտ Հայորդիներու Տարի» Հռչակագիրը 
Ընթերցուեցաւ Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Բոլոր Եկեղեցիներուն Մէջ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի 
հաստատած աւանդութիւններուն 
մաս կը կազմէ իւրաքանչիւր տարի 
հայ ժողովուրդի կեանքին հետ անմի-
ջական աղերս ունեցող արժէքի 
կամ իրադարձութեան մը անդրա-
դառնալն ու տուեալ տարին այդ 
թեմային նուիրելը։ Այդ իմաստով, 
Վեհափառ Հայրապետը 2020 տարին 
հռչակեց «Յատուկ Խնամքի Կարօտ 
Հայորդիներու Տարի», իսկ Հայ-
րապետին պատգամը Անթիլիասի 
Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւո-
րիչ Մայր Տաճարին մէջ ընթերցեց 
Գերշ. Տ. Մակար Եպս. Աշգարեան, 
Կիրակի, 12 Յունուար 2020-ին, յըն-
թացս Ս. եւ Անմահ Պատարագին։ 
Սրբատառ կոնդակը ընթերցուեցաւ 
նաեւ Կաթողիկոսութեանս թեմերու 
եկեղեցիներուն մէջ։
Կոնդակին մէջ Նորին Սրբութիւնը 
հիմնականօրէն կ՚անդրադառնայ 
յատուկ խնամքի կարօտ եզրի սահ-
մանումին՝ ընդգծելով, որ ոմանք 
ի ծնէ կամ հետագային՝ արկածի 
հետեւանքով, կրնան ունենալ ֆիզի-
քական, մտային կամ հոգեկան որոշ 
տարբերութիւններ, որոնք մասնա-
ւոր հոգածութեան կը կարօտին։ 
Հայրապետը կը նշէ, որ ինչպէս 
որեւէ ժողովուրդի, մեր ժողովուրդի 
կեանքին ալ մաս կը կազմեն յատուկ 
խնամքի կարօտեալներ, որոնց թիւը 
հետզհետէ աճ կ՚արձանագրէ՝ ընկե-
րատնտեսական, առողջապահական 
եւ այլ ազդակներու հետեւանքով, ու 
կ՚աւելցնէ, որ անոնք ընկերութեան 
անբաժանելի մասնիկն են. «Յատուկ 
խնամքի կարօտ անձեր հարկ է, որ 
հաւասար իրաւունքներ ու պար-
տաւորութիւններ ունենան ընկե-
րութեան կեանքի բոլոր մարզերէն 
ներս ու բոլոր մակարդակներու 

վրայ։ Անոնց քաղաքացիական իրա-
ւունքներու դոյզն անտեսումն իսկ 
կը նկատուի խտրականութիւն ու 
անարդարութիւն, եւ նո՛յնիսկ, կարգ մը 
երկիրներէ ներս՝ քրէական յանցանքի 
համազօր վերաբերում», կը յայտնէ 
Նորին Սրբութիւնը։
Շնորհիւ գիտութեան յառաջացման 
եւ մարդկային իրաւունքներուն ու 
հաւասարակցութեան սկզբունքին, 
յատուկ խնամքի կարօտ մարդոց 
հանդէպ մօտեցումներն ու մտա-
ծելակերպերը փոխուած են. այնու-
ամենայնիւ, Աստուածաշունչին մէջ 
արդէն իսկ նշուած են զանազան 
դրուագներ յատուկ խնամքի կարօտ 
մարդոց մասին, որոնք Քրիստո-
սի եւ առաքեալներուն նախան-
ձախնդրութեան եւ ուշադրութեան 
արժանացած են, իսկ եկեղեցին 
կը շարունակէ համահունչ ըլլալ 
Աստուածաշունչի մօտեցումին, կ՚ըսէ 
Հայրապետը պատգամին մէջ։
Հռչակագիրին մէջ Հայրապետը կը 
խօսի նաեւ հայ կեանքին մէջ յատուկ 
խնամքի կարօտ հայորդիներուն 
ներկայութեան մասին ու կը թելադրէ 
հրաժարիլ խտրութիւն կամ անտե-
սում ցուցաբերելէ անոնց հանդէպ, 
ինչպէս նաեւ կը յորդորէ միջոցներ 
եւ առիթներ ստեղծել անոնց համար, 
որպէսզի անոնք եւս մեր ընկե-
րութեան մէջ ներառուին՝ նոյնիսկ 
մեր կազմակերպութիւններուն, 
կառոյցներուն եւ զանազան յանձնա-
խումբերու մէջ ի հարկին պատաս-
խանատուութիւն վերցնելով. «Զանա-
զան երկիրներու մէջ անոնք կոչու-
ած են բարձրագոյն պաշտօններու։ 
Էականը հոգե-իմացական արժանիքն 
է ու կարողութիւնը եւ ազգին ծառա-
յելու յանձնառութիւնը», կը նշէ Վեհա-
փառ Հայրապետը, աւելցնելով, 

Պոլսոյ Հայոց պատրիարքարանի 
մայր եկեղեցւոյ մէջ, Յունուար 12-ին, 
կայացաւ նորընտիր պատրիարք 
Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալեանի 
անդրանիկ պատարագը: Ըստ 1in.
am-ի՝ իր առաջին պատգամով պատ-
րիարքը տուաւ Սուրբ ծննդեան աւե-
տիսը՝ երախտագիտութիւն յայտնելով 
ներկաներուն այս յիշարժան օրը իր 
հետ կիսելու համար:
Հարիւրաւոր հաւատացեալներ ողջու-
նեցին պատրիարքը՝ ստանալով անոր 
հայրական օրհնութիւնը: Պատարագի 
ժամանակ Պոլսոյ Սահակ Երկրորդ 
պատրիարքի անունը առաջին 
անգամ յիշատակուեցաւ Ամենայն 
Հայոց կաթողիկոսի, Մեծի Տան Կիլի-
կիոյ կաթողիկոսի եւ Երուսաղէմի 
պատրիարքի անուններուն հետ միա-
սին: Նախօրէին, աթոռանիստ եկե-
ղեցին կրկին մարդաշատ էր Պոլսոյ 
Հայոց պատրիարքի գահակալման 
արարողութեան առիթով:
Հանդիսութեան ներկայ էին Հայ 
առաքելական եկեղեցւոյ նուիրա-
պետական աթոռներու ներկայա-
ցուցիչները, կաթոլիկ եւ հայ կաթոլիկ 

համայնքներու առաջնորդները, 
Յունաց պատրիարքը, հրէական 
համայնքի կրօնապետը, ասորական 
կաթոլիկ եւ ուղղափառ եկեղեցի-
ներու հովուապետերը, Թուրքիոյ 
ներքին գործոց նախարարութեան 
եւ Պոլսոյ նահանգապետարանի 
ներկայացուցիչներ, օտարերկրեայ 
դիւանագէտներ, հիւրեր:
Մաշալեան սրբազանը՝ թափօրի 
ուղեկցութեամբ՝ հանդիսաւոր կերպով 
մտաւ մայր եկեղեցի: Այնուհետեւ տեղի 
ունեցաւ անոր երդման արարողու-
թիւնը եւ ասայի՝ պատրիարքական 
գաւազանի յանձնումը: Գահակալման 
հանդիսութեան ժամանակ կաթողի-
կոսական կոնդակով Սահակ Մաշա-
լեանին շնորհուեցաւ արքեպիսկո-
պոսի աստիճան: Գահակալման 
արարողութենէն ետք՝ տեղի ունե-
ցաւ ընդունելութիւն, ներկաները շնոր-
հաւորեցին ու յաջողութիւն մաղթե-
ցին պատրիարքին իր ծառայութեան 
մէջ: Սահակ Երկրորդ պատրիարքը 
ներկաներուն յուշադրամներ բաժնեց:
Յիշեցնենք, որ 12 տարուան սպասումէ 
ետք՝ Դեկտեմբեր 11-ին, Սահակ 

Մաշալեան հոգեւոր ու աշխարհական 
պատուիրակներով կազմուած Ազգա-
յին պատգամաւորական ժողովին կող-

որ հարկ է մէկ կողմէն բուժուելու 
կարելիութիւն ունեցողներուն համար 
մասնագիտական եւ նիւթական 
միջոցներ ստեղծել, իսկ միւս կողմէն 
որեւէ աշխատանք կատարել չկարո-
ղացողներուն համար նիւթական 
եկամուտ ապահովել. «Վերջապէս, 
մեր ազգին արժանապատուութեան 
դէմ է մնալ անտարբեր՝ ի տես 
երեխայի մը, որ դժուարութիւն ունի 
լսելու, խօսելու, սորվելու կամ քալելու 
եւ կամ նմանօրինակ այլ դժուա-
րութիւններու ենթակայ է։ Մեր ազգին 
արժանապատուութեան դէմ է փողոց-
ներուն մէջ լքուած ֆիզիքական 
թերութիւններ ունեցող անտէր ու 
անօգնական անձերը, Աւետարանի 
առակին նման, տեսնել ու անտարբեր 
գտնուիլ։ Պէտք է ամէն գնով օգտակար 
ըլլալ նման վիճակներու մէջ տառապող 
մեր ազգի բոլոր զաւակներուն։ Սա 
նուիրական պարտաւորութիւնն է 
իւրաքանչիւր հայու ու ողջ հայու-

թեան»։
Եզրափակելով, Վեհափառ Հայրա-
պետը կը խօսի եկեղեցւոյ, Հայաս-
տանի պետութեան ու մեր կազ-
մակերպութիւններուն դերակատա-
րութեան մասին եւ կոչ կ՚ուղղէ՝ 
ժողովուրդին, որ իր աղօթքներուն 
ու մտածումներուն մէջ յիշէ յատուկ 
խնամքի կարօտ հայորդիներուն ու 
խորացնէ անոնց նկատմամբ սէրն ու 
գուրգուրանքը, հոգեւոր, պետական, 
ազգային եւ բարեսիրական կազմա-
կերպութիւններուն, որ առաւելագոյն 
չափով օգտակար հանդիսանայ անոնց 
մասնագիտական, ընկերային կամ 
տնտեսական մակարդակներու վրայ, 
թեմերու առաջնորդներուն, որ գործ-
նապէս օգտակար դառնան անոնց, եւ 
վերջապէս՝ ունեւոր ազգայիններուն, 
որ նիւթական կարելիութենէն բաժին 
մը յատկացնեն յատուկ հիմնադրամ-
ներ հաստատելով անոնց համար։

մէ ընտրուած էր Պոլսոյ Հայոց 85-րդ 
պատրիարք:
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Լեհաստան

Կոմիտասի 150-ամեակին Նուիրուած Համերգներով Կտանսքը 
Աւելի Հայացաւ
Դոկտ. ԱՐԱ ՍԱՅԵՂ
 
Պալթեան ծովի վրայ, Լեհաստանի 
հիւսիսը գտնուող Կտանսք  քաղա-
քը լեհական արդիւնաբերութեան 
կարեւորագոյն կեդրոններէն մէկն 
է ու` մեծագոյն նաւահանգիստը: 
1980-ականներուն Կտանսքը եղաւ 
լեհական «Համերաշխութիւն» շարժ-
ման ծննդավայրը, որ հիմնական 
ու որոշիչ դեր ունեցաւ ոչ միայն 
Լեհաստանի մէջ համայնավար իշխա-
նութեան վերջ տալու գործին մէջ, 
այլ քաղաքական դիմադրութեան 
առաջին կայծը հանդիսացաւ 
տապալելու Արեւելեան Եւրոպայի 
համագործակցութեան դաշինքը, 
քանդելու Պերլինի պատը եւ Խորհր-
դային Միութեան քայքայումն ու 
կազմալուծումը: Պէտք է յիշել, որ 
Լեհաստանի Քրաքով եւ Էլպլոնկ 
քաղաքներէն ետք, երրորդ խաչքարը 
տեղադրուած է Կտանսքի մէջ, Ս. 
Պօղոս Պետրոս կաթողիկէ եկեղեցւոյ 
կից, 7 Հոկտեմբեր 2009-ին: Հայաս-
տանէն բերուած հայկական խաչքարի 
օծումը կատարուած է Սերովբէ վրդ. 
Իսահակեանի ձեռամբ, նոյն թուա-
կանին սոյն եկեղեցւոյ կից տեղի ունե-
ցած է նաեւ հայկական նրբանցքի 
բացումը:
Բնականաբար լեհահայութիւնը 
անմասն պիտի չմնար մեր տիտաննե-
րէն Մեծն Կոմիտասի եւ Յ.  Թումանե-
անի ծննդեան 150-ամեակներուն առի-
թով նախաձեռնութիւններ կազմակեր-
պելէ, մանաւանդ երբ այս յոբելեան-
ները ընդգրկուած են ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի 
օրացոյցին մէջ` իբրեւ 2018-2019 
թուականներու մեծատաղանդ ու 
հռչակաւոր մարդոց յոբելեաններ:
Նոյն նպատակով, հայ երաժշտութե-
ան Արարատի` Կոմիտասի ծննդեան 
150-ամեակի նուիրուած զոյգ համերգ-
ներ կազմակերպուեցան Կտանսքի 
մէջ. առաջինը տեղի ունեցաւ հինգ-
շաբթի, 12 դեկտեմբերին, իսկ երկ-
րորդը` ուրբաթ, 13 դեկտեմբեր 
2019-ին, Կտանսքի Հայ միութեան եւ 
Լեհաստանի Հայ դատի յանձնախում-
բի համագործակցութեամբ եւ տեղա-
կան մշակութային միութիւններու 
մասնակցութեամբ: Առաջին համերգը 
տեղի ունեցաւ Կտանսքի 16-րդ դարու 
պատմական քաղաքապետարանի 
մեծ դահլիճին մէջ, ուր ներկայիս կը 
գտնուի Համապալթեան մշակու-
թային  կեդրոնատեղին: Համեր-
գին ներկայ էին` տեղական ինքնա-
կառավարման մարմիններու, փոք-

րամասնութիւններու ներկայացու-
ցիչներ, հայ մշակոյթով հետաքրք-
րուած լեհ բարեկամներ, հայոր-
դիներ: Վերոյիշեալ մշակութային  
կեդրոնատեղիի տնօրէնին բացման 
խօսքէն ու համերգի երաժիշտնե-
րու կողմէ մատուցուած զոյգ ազգա-
յին քայլերգներէն ետք ներկաներու 
հոծ բազմութիւնը առիթը ունեցաւ 
վայելելու հայ դասական, հոգեւոր 
եւ ժողովրդական երաժշտութեան 
հոգեզմայլ համերգը: Կոմիտասի 
մեծութեան խորհուրդն ու հանճարը 
հայերէն ու լեհերէն լեզուներով 
տպագրուած բացիկներու ընդմէջէն 
փոխանցուեցաւ ներկաներուն: Կոմի-
տասի տպաւորիչ ստեղծագործու-
թիւններու կողքին, համերգի հարուստ 
յայտագիրը կը պարունակէր նաեւ 
հայերէն եւ լեհերէն Նոր տարուան եւ 
Ս. Ծնունդի նուիրուած ճոխ երգա-
ցանկ մը: Այս համերգին իր թովիչ 
ձայնով մեներգեց յատուկ հրաւէրով 
Լեհաստան ժամանած հալէպահայ 
ու Հալէպի Ազգ. Կիւլպէնկեան վար-
ժարանի երաժշտութեան անցեալի 
ուսուցիչ, ներկայիս Երեւան ապրող 
մեներգիչ Արամ Ճապաղջուրեանը, 
որ դասական երգեցողութեան 
իր բարձրագոյն երաժշտական 
կրթութիւնը ստացած է Հալէպի Բ. 
Կանաչեան եւ Ա. Խաչատուրեան 
երաժշտական դպրոցներէն: Նոյն-
պէս` քանոններով երաժշտական 
հմայիչ մասնակցութիւն ունեցաւ 
«Experimental duo» երաժշտական 
խումբը, Երեւանի Կոմիտասի անու-
ան պետական երաժշտանոցի 
ուսանողուհիներ` Լիլիթ Գէորգեանի 
եւ Սուսաննա Մանասէրեանի կատա-
րողութեամբ: Վիոլայի եւ կիթառի 
զմայլիչ նուագով մասնակցեցաւ 
«GOARM» նուագախումբը, որ կազ-
մուած է Հալէպի Ազգ. Կիւլպէն-
կեան վարժարանի եւ Հալէպի Բ. 
Կանաչեան երաժշտանոցի նախկին 
հալէպահայեր Գէորգ եւ Արամ Սայեղ 
եղբայրներու կողմէ, որոնք ներկա-
յիս կ՛ապրին Լեհաստանի Վրոցլաւ 
քաղաքին մէջ: Ներկաները վայելե-
ցին շնորհալի արուեստագէտներու 
կողմէ հրամցուած մէկ ժամէ աւելի 
երկարող երաժշտական յայտագիրը:  
Ինքնուրոյն փայլք ու հմայք ունեցող 
Կոմիտասի եւ ընդհանրապէս հայ 
երաժշտութիւնը ճախրեց Կտանսքի 
դարաւոր շքեղ դահլիճի կամարներուն 
ներքեւ` իր անզուգական ջերմութե-
ամբ հայացնելով երաժշտական 
երեկոն, զմայլեցնելով նոյնպէս լեհ 

ներկաներուն հոգիները: Համերգի 
աւարտին օրուան փակման ու մանա-
ւանդ կտանսքցիներուն ուղղու-
ած շնորհակալութեան խօսքն ու 
ամանորեան բարեմաղթութիւնները 
յղեց Կտանսքի Հայ միութեան ատե-
նապետ Գագիկ Պարսամեանը: Հայ 
միութիւնը հիմնուած է 13 օգոստոս 
2017 թուականին, լեհահայ սփիւռքի 
կազմաւորման 650-ամեակի տարին 
ու Կտանսքի ամենագեղեցիկ փողոց-
ներէն մէկուն` Մարիացքայի 34/36-
ի վրայ ունի իր կեդրոնատեղին: 
Պարսամեան հանրածանօթ է նաեւ 
իբրեւ արուեստագէտ ու գեղանկա-
րիչ, որ Լեհաստանի, Հայաստանի եւ 
Եւրոպայի տարբեր երկիրներու մէջ 
ունեցած է իր զանազան անհատա-
կան թէ խմբային ցուցահանդէսները, 
կազմակերպած է հայ եւ լեհ նկա-
րիչներու արուեստի միջազգային 
փառատօներ: Լեհաստանի Հանրապե-
տութեան նախագահ Անտժէյ Տու-
տայի կողմէ սեպտեմբեր 2017-ին 
պարգեւատրուած է Լեհաստանի 
«Վերածնունդ ասպետական խաչ» 
շքանշանով:
Նշենք, որ սոյն համերգի աւարտին 
Կտանսք քաղաքի քաղաքապետին 
կողմէ քաղաքապետի ներկայացու-
ցիչը Գ. Պարսամեանը պարգեւատ-
րեց յատուկ պատուոգրով` մշակոյթի 
բնագաւառին մէջ անոր 35-ամեայ 
ստեղծագործական վաստակին ու 
գործունէութեան համար:
Իսկ երկրորդ համերգը տեղի ունե-
ցաւ ուրբաթ երեկոյեան, 13 դեկ-
տեմբեր 2019-ին, Կտանսքի Հնա-
գիտական հնադարեան թանգա-

րանի սրահին մէջ, ուր հայ արուես-
տագէտները իրենց հիանալի երաժշ-
տական կատարումով անգամ մը 
եւս հոծ ներկայութիւնը հմայեցին 
կոմիտասեան ու հայ երաշտութեան 
առինքնող ու քաղցրահնչիւն ընդլայ-
նուած երգացանկով: Երկրորդ 
համերգի աւարտին  օրհնութեան 
ու գնահատանքի խօսքով համերգը 
եզրափակեց հիւրաբար պատարագ 
մատուցելու համար Կտանսք գտնուող 
Տարօն վրդ. Ղուլիկեանը: Պարտք է 
նշել, որ զոյգ համերգներու աւարտին 
ներկաները հիւրասիրուեցան հայ-
կական նուռի քաղցրահամ գինիով:
Ներկայիս սփիւռքի մէջ ընդհանրա-
պէս եւ մասնաւորապէս Եւրոպայի 
զանազան հայկական գաղութներու` 
փոքր, նոր կազմաւորուող թէ նոյ-
նիսկ իբրեւ ինքնավար համարուող 
համայնքներու համար, հայկական 
ինքնութիւն պահելը ու մանաւանդ 
հայ մշակոյթը ծանօթացնելն ու 
տարածելը բարոյական պարտա-
ւորեցնող մարտահրաւէրներ են`  
կազմակերպչական, երիտասարդ 
մարդուժի, ընկերային ու մանա-
ւանդ նիւթական կաշկանդող ու 
սահմանափակող պարտադրանք-
ներով: Նման բարձրորակ համերգ-
ներ կամ մեր հայ մշակոյթին նու-
իրուած նախաձեռնութիւններ կազ-
մակերպելը ինքնին գօտեպնդիչ ու 
խիստ քաջալերական է, կարելի է 
նոյնիսկ նուիրական եւ օրինակելի 
համարել, ուստի նեցուկ կանգնինք 
ու քաջալերող ըլլանք հայ տաղանդա-
ւոր նոր սերունդին մեր անսահման  
օժանդակութեամբ:

Սուրիա

Շնորհակալութեան եւ 
Երախտագիտութեան Այցելութիւն 
Սուրիոյ Նախագահին
Հինգշաբթի, 9 Յունուարին, Սուրիոյ 
նախագահ Պաշշար Ասատը եւ Առա-
ջին տիկին Ասմա Ասատը նախա-
գահական պալատին մէջ ընդունեցին 
երեսփոխան դոկտ. Նորա Արիսեա-
նը, «Աւետիս Ահարոնեան» կեդրոնի 
եւ Ազգային միացեալ վարժարանի 
ներկայացուցիչներ:
Հանդիպումը առիթ էր Դամասկոսի 

Ազգային միացեալ վարժարանին 
նկատմամբ նախագահին եւ Առա-
ջին տիկնոջ ցուցաբերած օժանդա-
կութեան եւ վերաշինութեան համար 
շնորհակալութիւն եւ երախտագի-
տութիւն յայտնելու, հանդիպումին 
շեշտը դրուեցաւ հայոց լեզուի եւ հայ 
ինքնութեան անհրաժեշտութեան 
վրայ:

Պատուիրակութիւնը վարժարանին 
նշանակը պարունակող արծաթէ յու-
շանուէր մը յանձնեց նախագահին:
Պատուիրակութեան մաս կազմեցին 

Արմէն Ուրֆալեան, Պօղոս Խաճա-
րեան, Սարգիս Քիւրտեան, ինչպէս 
նաեւ Ատոմ Սանոսեան ամոլը:



ՀÇնգշաբÃÇ, 16 Յունուար 2020 18Սփիւռքահայ Կեանք

Շարժա

Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահը Այցելեց 
Շարժայի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցի
Արաբական Միացեալ Էմիրութեանց 
Ապու Տապիի գահաժառանգի հրա-
ւէրով Հայաստանի Հանրապետու-
թեան Նախագահը Կիրակի, 12 
Յունուար 2020-ին ժամանեց Ապու 
Տապի մասնակցելու «Կայունութեան 
Շաբաթ» վերնագիրը կրող Միջազ-
գային համագումարին:
Այս առիթով Ազգային Առաջնորդա-
րանի եւ Դեսպանատան միատեղ 
գործակցութեամբ յարմար նկատու-
եցաւ որ Պրն. Նախագահը այցելէ 
Շարժայի մէջ գործող առաջին հայ-
կական համալիրը եւ Եկեղեցին:
Երեքշաբթի, 14 Յունուար 2020-ին Ս. 
Գրիգոր Լուսաւորիչ համալիրի մուտ-
քին Պրն. Նախագահը դիմաւորուեցաւ 
Թեմի Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Մեսրոպ 
Եպս. Սարգիսեանի, հոգեւորական 
դասուն եւ Ազգային իշխանութեան 
կողմէ ապա՝ եկեղեցիէն ներս տեղի 
ունեցաւ կարճ արարողութիւն, որմէ 
ետք հոծ բազմութեան ներկայութեամբ 
մեկնեցան սրահ ուր տեղի ունեցաւ 
պաշտօնական հանդիսութիւն նախա-
գահի այցելութեան առիթով:
Օհաննէսեան Ազգային Միօրեայ 
վարժարանի ուսանողները փունջ 
մը երգերով ու ասմունքներով ելոյթ 
ունեցան, յանուն ներկաներուն խօսք 
առաւ Տուպայի եւ Հիւսիսային Էմի-
րութեանց Ազգային Վարչութեան 

ատենապետ Պրն. Մուշեղ Պետիրեան 
որ բարի գալուստ մաղթեց Պրն. 
Նախագահին եւ ընկերացող պատուի-
րակութեան, եւ իր խօսքին մէջ 
անդրադարձաւ այն մեծ երազանքին 
ազատ անկախ Հայաստան ունենալու 
եւ այդ երազանքի իրականացման 
իբրեւ արդիւնք ահաւասիկ արդէն 
իսկ պատիւը ունինք մեր գաղութէն 
ներս Վայլելու ներկայութիւնը Հայաս-
տանի Հանրապետութեան Չոր-
րորդ Նախագահին, ապա՝ հրաւի-
րեց Սրբազան Հայրը որ իր սրտի 
խօսքը փոխանցէ: Սրբազան Հայ-
րը Յանուն Մեծի Տանն կիլիկիոյ 
Կաթողիկոս Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Արամ Ա. 
Վեհափառ Հայրապետին , Արաբական 
Միացեալ Էմիրութեանց եւ Քաթարի 
Հայոց Թեմի Ազգային իշխանու-
թեան եւ հաւատաւոր ժողովուրդին 
ողջունեց Վսեմաշուք Նախագահին 
այցելութիւնը համալիրէն ներս: 
Սրբազան Հայրը իր խօսքին մէջ 
անդրադարձաւ անցնող տարիներու 
ընթացքին Պրն. Նախագահին ունե-
ցած դերակատարութեան ու նպաս-
տի յատկապէս արտաքին յարա-
բերութիւններու միջոցաւ որոնք 
մեծապէս օգտակար դարձան Հայաս-
տանի Հանրապետութեան, Սրբազան 
Հայրը իր խօսքին մէջ մատնանշեց 
Թեմի ժողովուրդին ունեցած իւրայա-

տուկ կապուածութեան հայրենիքին 
նկատմամբ: Խօսքին աւարտին 
Սրբազան Հայրը շեշտեց անցնող 
տասնամեակներուն ընթացքին 
սփիւռքահայութեան ունեցած մեծ 
դերակատարութեան հայրենիքի 
նկատմամբ, նիւթական եւ բարոյա-
կան ներդրումներով որ մինչեւ օրս կը 
շարունակուի: Սրբազան Հայրը Պրն. 
Նախագահի յատուկ ուշադրութեան 
յանձնեց Միջին Արեւելեան կարգ մը 
գաղութներու իրավիճակը, որոնք 
կը գտնուին պատերազմի եւ կամ 
քաղաքական անկայուն վիճակի 
մէջ շեշտելով որ Հայաստանը նմա-
նօրինակ երեւոյթներու նկատ-
մամբ առաջնահերթ կերպով պէտք 
է օգտակար դառնայ հայ գաղութ-
ներու: խօսքը եզրափակելով Սրբա-
զանը Հայրը ըսաւ. «հայրենիքը 
մեծագոյն սրբութիւն է որուն անվ-
տանգութիւնը համայն հայութեան 
պարտականութիւնն է,հետեւաբար 
բոլորս ալ կոչուած ենք պայքարելու 
հայրենիքի ապահովութեան եւ բար-
գաւաճման աշխատանքներուն »:
Սրբազան հայրը հրաւիրեց Պրն. 

Նախագահը որ իր խօսքը փոխանցէ 
ժողովուրդին :
Առաջին Հերթին Պրն. Նախագահը իր 
մեծ ուրախութիւնը յայտնեց Շարժա-
յի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ 
համալիրէն ներս ընդունելութեան:
Մատնանշելով ըսաւ՝ « Հայաստանը 
յաղթած երկիր է որովհետեւ պատ-
մութեան ստեղծած բոլոր դժուա-
րութիւններուն դիմաց պայքարեցաւ 
եւ միշտ յաղթական դուրս եկաւ: Մենք 
կը հաւատանք մեր ամբողջական 
հայութեան ուժին»:
Խօսքի աւարտին Պրն. Նախագահը 
ներկայացուց Հայաստանի եւ Արա-
բական Միացեալ Էմիրութեանց 
միջեւ վերջին տարիներուն աճած եւ 
զարգացած յարաբերութեան մասին 
յայտնելով թէ երկու երկիրներուն միջեւ 
փոխադարձ մեծ ծրագիրներ կան 
որոնք պիտի նպաստեն Հայաստանի :
Ձեռնարկի աւարտին Սրբազան Հայրը 
յանուն Ազգային իշխանութեան եւ 
ժողովուրդին կողմէ յուշանուէր մը 
փոխանցեց Պրն. Նախագահին:

Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի

Շար. Էջ 16

ԹԷՔԷԵԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՄԻՈՒԹԻՒՆ

Յուշահանդէս

Փայլակ Ահարոնեանի մահուան առաջին տարելիցին 
առիթով տեղի պիտի ունենայ  Յուշահանդէս, 
Կիրակի, 19 Յունոար 2020-ին, կ.ե. ժամը 1:30-
ին, 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

Գեղարուեստական յայտագրին կը մասնակցին
Արմինէ Շաքլեան (ասմունք)

«Երկնային տաղեր» զոյգը (Նուագ) 
                                                   

Հիւրասիրութիւն՝ ձեռնարկէն ետք:

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԱԶԴ

Մեր բոլոր աշխատակիցներէն, ազգային-եկեղեցական 
հաստատութիւններէն եւ ծանուցողներէն կը խնդ-
րենք իրենց գրութիւնները, հաղորդագրութիւննե-
րը, թղթակցութիւններն ու ծանուցումները յետայսու 
ուղղարկել մեր Ել-Նամակի նոր հասցէին՝

noror2020@gmail.com

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԱԶԴ

Նոր Օրի ելեկտրոնային տարբերակը կարդալու 
համար կարելի է այցելել՝ 

noror.org
Կամ գտնել մեզի մեր ֆէյսպուքի էջին վրայ՝

www.facebook.com/norornews/
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«Անյայտ Փարաջանովը» Ֆիլմին Երաժշտութիւնը 
Գրելը Յանձն Առած է Տիգրան Մանսուրեան

Ֆրանսայի Մէջ Լոյս Տեսած է Ցեղասպանութեան Վերաբերեալ 
Թաներ Աքչամի Գիրքին Ֆրանսերէն Տարբերակը

Բիւրակնի Նորիկ Հողաբլուրին Վրայ Կատարուած Պեղումներու 
Արդիւնքով 4500-ամեայ Հնութեամբ Կուժեր Յայտնաբերուած Են

Աշխատանքներ կը տարուին Սերգէյ 
Փարաջանովի «Նռան գոյնը» ֆիլմի 
հիմնական կարգաւորումէն դուրս 
մնացած պատկերներով եւ շար-
ժանկարին վերաբերող այլ նիւթերով 
ֆիլմ նկարահանելու ուղղութեամբ՝ 
«Անյայտ Փարաջանովը», որուն 
երաժշտութիւնը կրկին յանձն առած 
է գրել երաժշտահան Տիգրան Ման-
սուրեան։ Այս մասին Panorama.am-ին 
տեղեկացուցած են Հայաստանի  
Ազգային Շարժանկարի կեդրոնէն։
2018 թուականի Օգոստոսին հայ 
շարժանկարի ժառանգութեան օգտա-
գործման իրաւունքները՝ ՀՀ մշա-
կոյթի նախարարութեան որոշումով, 
անցած են Հայաստանի ազգային 
շարժանկարի կեդրոնին։ Եւ այդ 
պահէն ալ սկսած է ֆիլմերու վերա-
կանգնման եւ թուայնացման կարեւոր 
գործընթացը։
Լեհական FIXAFILM ընկերութեան 

կողմէն առաջինը վերականգնուած եւ 
թուայնացուած է Սերգէյ Փարաջանո-
վի «Յակոբ Յովնաթանեան» (1967 
թ., 10 վայրկեան) վաւերագրական 
շարժանկարը։ Գրեթէ միաժամա-
նակ, FIXAFILM ընկերութեան հետ 
սկսած է «Նռան գոյնը» ֆիլմի հիմնա-
կան կարգաւորումէն դուրս մնացած 
բաժիններու վերականգնման եւ 
թուայնացման աշխատանքները։ 103 
տուփ ոչնչացումէ փրկուած (հրահանգ 
եղած էր այրել մնացած ժապաւէնները) 
ժապաւէնէն սկիզբը վերականգնուած 
է հատուածներու 1/3-ը։
Յիշեցնենք, որ Սերգէյ Փարաջանո-
վի «Նռան գոյնը» նշանաւոր ֆիլմը 
թողարկուած է 1968 թ. եւ նուիրուած 
է Սայաթ Նովային։ Գրաքննութեան 
ճնշման տակ Փարաջանովը ստի-
պուած էր լրիւ վերակարգաւորել եւ 
փոխել ֆիլմին անունը։ Տարբերակը, 
որ հրապարակած է պաստառին, 

Սերգէյ Իւտկեւիչի կատարած եւս այլ 
վերակարգաւորման մը արդիւնքն է։
Ֆիլմը նկարահանուած է Լոռի մարզի 
Սանահինի եւ Հաղպատի նշանաւոր 

վանքերուն մէջ, ինչպէս նաեւ Արդուի 
գիւղի մօտակայքը Սրբանէսի (Սուրբ 
Յովհաննէսի կամ Յովհան Օձնեցիի) 
վանքին մէջ (8-17-րդ դդ)։

Ֆրանսայի մէջ լոյս տեսած է ԱՄՆ 
Մասաչուսէթց նահանգի Քլարք 
համալսարանի դասախօս, փրոֆէ-
սըր Թաներ Աքչամի՝ «Սպանութեան 
հրամաններ. Թալէաթ փաշայի 
հեռագրերը եւ Հայոց Ցեղասպա-
նութիւն» գիրքին ֆրանսերէն տար-
բերակը։
Այդ առիթով, ըստ Ermenihaber.am-ի, 
պատմաբանը հարցարզոյց տուած 
է ֆրանսական «La monde» պար-
բերականին։
Անոր խօսքով, յաճախ Հայոց Ցեղաս-
պանութիւնը ժխտողները կը պնդեն, 
թէ 1915-ին տեղի ունեցածը ապա-
ցուցող փաստաթուղթեր չկան։
«Սպանութեան հրամանները ի չիք կը 
դարձնեն բոլոր այդ պնդումները։ Գիրքը 
կը  պատմէ հայերը սպաննելու ուղիղ 
հրամաններու եղելութեան մասին։ 
Թուրքիոյ մէջ ժխտողականութիւնը 
խոր արմատներ ունի, անգամ 

պետական համակարգի մէջ։ Այս 
առումով այդ ժխտողականութիւնը 
կրնանք համեմատել Հարաւափրի-
կեան Հանրապետութեան նախ-
կին վարչաձեւի խտրական գաղա-
փարախօսութեան հետ։ Ժխտողա-
կանութիւնը հնարաւոր է միայն 
յաղթահարել քաղաքականապէս։ 
Այդ ամէնը պէտք է դիտարկել 
այն մեծ պայքարի ծիրին մէջ, 
որուն նպատակն է Թուրքիոյ մէջ 
հաստատել ժողովրդավարութիւն։ 
Միայն իշխանափոխութիւնը կրնայ 
փոխել Թուրքիոյ պաշտօնական հռե-
տորաբանութիւնը Հայոց Ցեղաս-
պանութեան հարցով։ Իմ եզրակա-
ցութիւնները պիտի օգնեն անոնց, 
որոնք կը պայքարին, որ Թուրքիոյ մէջ 
հաստատուի ժողովրդավարութիւն»,- 
ըսած է Աքչամ։
Մեկնաբանելով ԱՄՆ-ի Քոնկրէսի 
երկու պալատներուն կողմէ Հայոց 

Ցեղասպանութեան վերաբերեալ 
ընդունած որոշումը՝ Աքչամ ընդգծած 
է.
«Ատիկա պատմական որոշում էր։ 
Անիկա խորհրդանշեց, հին դարաշր-

ջանի աւարտի եւ նոր դարաշրջանի 
մեկնարկի մասին։ Այստեղ ես կը 
տեսնեն ոչ միայն հայ, այլ նաեւ 
թուրք ժողովուրդի բարոյական յաղ-
թանակը»։

Խարբերդի (թրք. անուանումը` 
Էլազըղ) թանգարանային վար-
չութեան համակարգմամբ հայկա-
կան Բիւրակնի (թրք. անուանումը` 
Պինլէօլ) Նորիկ հողաբլուրին վրայ 
կատարուած պեղումներու ժամանակ 
յայտնաբերուած են 4500-ամեայ 
հնութեամբ կուժեր: Այդ մասին կը 
հաղորդէ Akunq.net-ը` հիմնուելով 
թրքական «Իհլաս» լրատուական 
գործակալութեան հրապարակած 
տեղեկութեան վրայ:
Աղբիւրին համաձայն` Էլազըղի 
թանգարանի տնօրէն Զիա Քըլըչի 
ղեկավարութեան տակ եւ Ֆըրաթ 
համալսարանի հնագիտութեան 
բաժնի վարիչ, դոկտոր Ապտուլ-
քատիր Օզտեմիրի գիտական խոր-
հրդատւութեամբ Պինկէօլի Սոլ-
հան գաւառի Մուրատ գիւղին մէջ 
գտնուող Նորիկ հողաբլուրին վրայ 
կատարուած պեղումներու արդիւն-

քով յայտնաբերուած են բազմաթիւ 
գտածոներ, որոնց մէջ կան նաեւ 4500-
ամեայ հնութեամբ կուժեր:
Յիշեցնենք, որ նախապէս Akunq.
net-ի մէջ հրապարակուած լուրին 
համաձայն` Նորիկ հողաբլուրին 
վրայ կատարուած պեղումներու 
շնորհիւ ուրարտական շրջանին 
պատկանող 3.600-ամեայ հնամենի 
բնակավայր յայտնագործուած էր: 
Զիյայ Քըլըչը լրատուամիջոցներուն 
յայտնած էր, որ 158 հնագէտի մաս-
նակցութեամբ իրականացուած սոյն 
աշխատանքներու ժամանակ մինչ 
այժմ բազմաթիւ գտածոներ յայտ-
նաբերուած են, որոնց շարքին յիշա-
տակման արժանի են յատկապէս 
ուրարտական դարաշրջանի գերեզ-
մանոցէ մը գտնուած պրոնզէ գօտի-
ները: Վերջիններուս վրայ կան ռազ-
մական տեսարաններ:

Թարգմանեց՝ Մելինէ Անումեան
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Քանդակագործ Արտօ Չաքմաքչեանի 
«Քալող Մարդը» Արձանը Պիտի 
Տեղադրուի Հիւսիսային Պողոտայի Վրայ

Արտաշատի Մէջ Պեղումներու 
Ընթացքին Յայտնաբերուած է Հնագոյն 
Ջրամատակարարման Համակարգ

Հանրապետութեան Հրապարակին 
Տակը Գտնուող Պատմական Շերտը 
Պիտի Բացուի եւ Թանգարանային 
Հատուած Դառնայ

Լեզուի կոմիտէն «Լեզուի մասին» 
Հայաստանի օրէնքի պահանջներուն 
կատարումը ապահովելու համար, 
2019-ին յարուցեց վարչական իրաւա-
խախտման վերաբերեալ 47 վարոյթ:
Լեզուի կոմիտէի նախագահ Դաւիթ 
Գիւրջինեան, օրեր առաջ ունեցած 
մամուլի ասուլի մը ընթացքին նշեց, 
որ ոչ հայերէն ձեւաւորումով հրա-
պարակային գրուածքներ արձանագ-
րուած են թէ՛ Երեւանի եւ թէ մար-
զերուն մէջ։ Այս մասին կը հաղորդէ 
Armenpress.am-ը։
«Մեր խնդիրը միայն վարոյթներ 
յարուցելը չէ, մենք նաեւ աշխու-
ժօրէն կ՝իրազեկենք, կը տեղեկաց-
նենք, կանխարգելիչ քայլեր կ՝իրա-
կանացնենք: Կոմիտէն իրազեկող 98 
գրութիւն ուղարկած է պետական 
մարմիններուն եւ տեղական ինքնա-
կառավարման մարմիններուն, կազ-
մակերպութիւններուն, բարձրագոյն 
ուսումնական հաստատութիւններուն: 
Շատերը մինչեւ դատական գործը 
սկսիլը արդէն շտկումներ կ՝ընեն»,- 
յայտնեց Գիւրջինեան ։
Կոմիտէն մնայուն կերպով կը հետեւի 
զանգուածային լրատուամիջոցներու, 
ձայնասփիւռի եւ պատկերասփիւռի 
կայաններու հաղորդումներու լեզուին. 
մեծ հարցեր կան յատկապէս ֆիլմա-
շարերու մէջ։
«Մենք դեռ դժգոհ ենք շատ հեռուս-
տառատիոընկերութիւններու աշխա-
տանքէն, որովհետեւ լեզուական 
աշխատանք կ՝ընեն մարդիկ, որոնք 

ներքին շահագրգռուածութիւն չունին 
գործին նկատմամբ: Մեր խնդիրներէն 
մէկն է այդ կարեւորութեան գիտակ-
ցումը տեղ հասցնելը: Հասկնալի չէ՞, 
որ կարելի չէ փողոցի լեզուն կիրառել 
եթերով»,- դիտել տուաւ Դաւիթ 
Գիւրջինեան։
Կոմիտէն բաւական աշխոյժ է ելեկտ-
րոնային հարթակներու վրայ: Նախորդ 
տարի սկսաւ գործել langcom.am եւ 
լեզվիկոմիտե.հայ հասցէներով կայքը: 
Կը գործեն կոմիտէին «Ֆէյսպուք»-ի, 
«Թուիթըր»-ի եւ «ԵուԹիուպ»-ի էջերը։
Կոմիտէն աշխոյժ է նաեւ յոր-
դորակներու հրապարկման եւ 
տարածման առումով՝ նպատակ 
ունենալով հանրութիւնը  իրազեկ 
դարձնել լեզուական սխալներուն 
մասին: Կոմիտէն նախորդ տարի 
հրապարակած էր հայերէնի գոր-
ծածութեան, կանոնարկման եւ 
լեզուական այլ հարցերու վերա-
բերող 25 յորդորակներ՝ ուղղուած 
հանրութեան, պետական եւ 
տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններուն, հիմնարկներուն, 
կազմակերպութիւններուն եւ զան-
գուածային լրատուութեան միջոց-
ներուն։ Օտար բառերու հայերէն 
համարժէքները կանոնարկելու նպա-
տակով կը հրապարակուի «Օտար 
բառերի հայերէն փոխարժէքները» 
յորդորակներու շարքը։ Կազմուած 
են 11 այդպիսի յորդորակներ եւ ներ-
կայացուած 373 օտար բառերու հայե-
րէն համարժէքները։

Այս տարի պիտի սկսին Հին Երե-
ւանի՝ Հանրապետութեան Հրա-
պարակին տակ գտնուող պատ-
մական շերտի բացման եւ զայն 
թանգարանային հատուածի վերա-
ծելու աշխատանքները: Այս մասին, 

Facebook-ի իր էջին վրայ գրած է ՀՀ 
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան:
«Հանրապետութեան Հրապարակը՝ 
իբրեւ արդիւնք՝ պիտի դառնայ շատ 
աւելի տեսարժան վայր»,- գրած է 
վարչապետը:

Հնագիտութեան ասպարէզի 2019 
թուականին կարեւոր  ձեռքբերումներ 
արձանագրուած են, Յունուար 15-ին 
լրագրողներու հետ հանդիպման 
ժամանակ ըսած է ՀՀ ԳԱԱ Հնա-
գիտութեան եւ ազգագրութեան հիմ-
նարկի տնօրէն Պաւել Աւետիսեան`  
ներկայացնելով նախորդ տարի տար-
բեր հնավայրերու մէջ կատարած 
պեղումներու արդիւնքները:
Անոր խօսքով` 2019-ին իրականա-
ցուած հնագիտական պեղումներու 
արդիւնքով Արտաշատի մէջ յայտ-
նաբերած են հնագոյն ջրամա-
տակարարման համակարգի հսկա-
յական հատուած, որ կը վերաբերի 
Հռոմէական շրջանին. «Ըստ էու-
թեան, անոնք եղած են ջրանցքներ 
(աքուեդուկ): Ջրմատակարարման 
համակարգի տուեալ հատուածը 
կը զբաղեցնէ մօտ 1 քմ. տարածք, 
որուն վրայ 20 ջրանցքներու հիմքեր 
բացուած են:

Անոր խօսքով` պատմական մայրա-
քաղաք Արտաշատի մէջ վերջին 
10-15 տարիներուն իրականացուած 
պեղումները կը վկայեն, որ ան լուրջ 
արքայանիստ քաղաք եղած է: 2020 
թուականին, ըստ անոր, այստեղ 
պեղումները պիտի շարունակուեն, 
որպէսզի հասկնան, թէ այդ տարածքին 
մէջ ինչ պահպանուած է:
Պաւել Աւետիսեանը նշեց նաեւ, որ 
Խոր Վիրապի հարեւանութեամբ 
սեփականաշնորհուած հողերի մէջ 
գտած են հսկայական պալատական 
շինութիւններ, որոնց հիմքերը պահ-
պանուել են: Ըստ նրա` պէտք է ծրա-
գիրներ մշակեն եւ այս տարի արդէն 
այդ ուղղութեամբ աշխատանքներ 
կ՛իրականացուին:
«Պէտք է հասկնանք, թէ այդ տարած-
քին մէջ ինչպէս պեղումներ պիտի 
իրականացնենք, քանի որ անոնք 
սեփականաշնորհուած հողեր են»,- 
ըսած է հնագէտը:
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Սպանիոյ ֆութպոլի Սիւփըր բաժակի տեղի կ'ունենայ նոր ձեւով: Անցեալ 
տարուան ախոյեանութեան առաջին երեք դիրքերը գրաւած «Պարսելոնա»ն, 
«Ռէալ Մատրիտ»ը եւ «Աթլեթիքօ Մատրիտ»ը ու բաժակակիր «Վալենսիա»ն 
պիտի մրցին իրարու դէմ որոշելու համար տիտղոսակիրը: Կիսաւարտական 
հանգրուանի առաջին մրցումին, բաժակակիր «Վալենսիա»ն մրցեցաւ «Ռէալ 
Մատրիտ»ի դէմ, Սէուտական Արաբիոյ Ժետտա քաղաքի մարզադաշտին 
վրայ, 40 հազար մարզասէրներու ներկայութեան: Հաւասարակշռուած մրցումը 
աւարտեցաւ «Ռէալ Մատրիտ»ի 3-1 հաշիւով յաղթանակով: Քրուս 15-րդ 
վայրկեանին, Իսքօ 39-րդ վայրկեանին եւ Մոտրիչ 65-րդ վայրկեանին, Եովիչի 
փոխանցումով նշանակեցին խումբին կոլերը, մինչ Տանի Փարեխօ 90+2-րդ 
վայրկեանին նշանակեց «Վալենսիա»ի տուգանային հարուածով:
Երկրորդ մրցումին, առաջատար «Պարսելոնա»ն մրցեցաւ 3-րդ դիրքը 
գրաւող «Աթլեթիքօ Մատրիտ»ի դէմ, Սէուտական Արաբիոյ Ժետտա քաղաքի 
մարզադաշտին վրայ, 58 հազար մարզասէրներու ներկայութեան: Թէեւ «Պար-
սելոնա» ունէր որոշ առաւելութիւն, սակայն «Աթլեթիքօ»ն է որ նշանակեց 
առաջին կոլը Քոքէի միջոցով 46-րդ վայրկեանին, քորրէայի փոխանցումով: 
51-րդ վայրկեանին, Մեսսի հաւասարեցուց հաշիւը, սուարէզի փոխանցումով: 
Իսկ 62-րդ վայրկեանին, Կրիզման յառաջ տարաւ «Պարսելոնա»ն: Սակայն 
«Աթլեթիքօ»ն այլ կարծիք ունէր: 81-րդ վայրկեանին, Մորաթա տուգանային 
հարուածէն հաւասարեցուց հաշիւը, իսկ 86-րդ վայրկեանին, Քորրէա նշանակեց 
«Աթլեթիքօ»ի երրորդ կոլը, Մորաթայի փոխանցումէն օգտուելով: «Աթլեթիքօ» 
յաղթանակ տարաւ եւ հասաւ սպանիոյ Սիւփըր բաժակի աւարտական, ուր 
պիտի մրցի «Ռէալ մատրիտ»ի դէմ: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքը. 
- Պարսելոնա  – Աթլեթիքօ Մատրիտ 2-3
Սպանիոյ ֆութպոլի Սիւփըր բաժակի աւարտական մրցումը տեղի ունեցաւ 
Սէուտական Արաբիոյ Ժետտա քաղաքի մարզադաշտին վրայ, 59 հազար 
մարզասէրներու ներկայութեան, «Ռէալ Մատրիտ»ի եւ «Աթլեթիքօ Մատրիտ»ի 
միջեւ: Մրցումը ունէր հաւասարակշռուած ընթացք: Խումբերու միջեւ հաւա-
սարակշռութիւնը փոխել կարելի չէր: Հիմնական ժամանակին կոլ չնշանա-
կուեցաւ: Երկարաձգումի 115-րդ վայրկեանին, «Ռէալ Մատրիտ»ի ուրուկուէյցի 
Վալվերտէն ստացաւ իր երկրորդ դեղին քարտը: Մրցումի երկարաձգուած 
ժամանակին ալ կոլ չնշանակուեցաւ եւ տուգանային հարուածներով յաղթեց 
«Ռէալ Մատրիտ»ը 4-1 հաշիւով ու շահեցաւ Սպանիոյ Սիւփըր բաժակի իր 11-րդ 
տիտղոսը: 1982-էն ի վեր տեղի ունեցող մրցաշարքին տիտղոսը «Պարսելոնա» 
շահած է 13 անգամ, «Տեփորթիվօ Լա Քորունիա»՝ 3 անգամ, «Աթլեթիքօ 
Մատրիտ» եւ «Աթլեթիք պիլպաօ»՝ 2-ական անգամ եւ 5 այլ խումբեր մէկական 
անգամ: 

êպանÇáÛ Քáփա îէլ èէÛ

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

ԱնգլÇáÛ ԲաժաÏ

ÈÇíըñփáõլ, Չ»լëÇ ºõ Աñë»նալ 
ՅաղÃաÏան
Անգլիոյ ֆութպոլի բաժակի վերջին 64 խումբերու հանգրուանի մրցումներուն, 
«Լիվըրփուլ», «Չելսի» եւ «Արսենալ» յաղթեցին իրենց դաշտերուն վրայ: Այս 
հանգրուանին, առաջին դասակարգի խումբերը կը միանան վարի դասակարգերէն 

զտուած խումբերուն: Հաւասարութեամբ աւարտած մրցումները պիտի կրկնուին 
հիւր խումբի դաշտին վրայ: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
-Չելսի – Նոթինկհէմ Ֆորեսթ (Բ.Դաս.) 2-0
-Միտըլզպարա (Բ.Դաս.) – Թոթընհէմ Հոցփըր 1-1
-Քրիսթըլ Փալաս – Տերպի Քաունթի (Բ.Դաս.) 0-1
-Շեֆիլտ Եուն.  - Ֆլայտ (Ազգ.Լիկա) 2-1
-Լիվըրփուլ  - Էվըրթըն 1-0
-Ճիլինկհէմ (Գ.Դաս.) – Ուեսթ Հէմ Եուն. 0-2
-Արսենալ – Լիծ Եունայթըտ (Բ.Դաս.) 1-0

ԱնգլÇáÛ ÈÇÏաÛÇ ԲաժաÏ

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

ԱնգլÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն

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

ÆïալÇáÛ ԲաժաÏ

ÂáñÇնáÛÇ Դժáõաñ ՅաղÃանաÏը
Շաբթուան ընթացքին սկսան Իտալիոյ ֆութպոլի բաժակի վերջին 16 խումբերու 
հանգրուանի մրցումները: առաջին մրցումին արձանագրուեցաւ հետեւեալ 
արդիւնքը.
- Թորինօ  - Ճենովա 1-1 տուգանային՝ 5-3

ՄԱՐԶԱԿԱՆ 
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ՄԱՐԶԱԿԱՆ 
Սկիզբը Էջ 21 Դասաւորում.1)Փարի Սէն Ժերմէն 46 կէտ 46-13,  2)Օլիմփիք Մարսէյ 41 կէտ 

30-21,  3)Ռէն 33 կէտ 24-18, 6)Մոնփելիէ  30 կէտ 28-20, 7)Լիոն 29 կէտ 31-19:

Աñաñաï Üáñ ØաñզÇչ àõնÇ
Երեւանի «Արարատ»ը նոր մարզիչ ունի: Ռուս Իկոր Քոլիվանով միացաւ 
ակումբի մարզչական կազմին: Ան եղած է «Տինամօ Մոսկուա»ի, Իտալիոյ 
«Պոլոնիա»ի եւ «Ֆոճիա»ի ֆութպոլիստ: Մարզած է «Ուֆա»ն, «Թորփետօ 
Մոսկուա»ն, Ռուսիոյ մինչեւ 17 եւ մինչեւ 19 տարեկան հաւաքականները: 
Մինչեւ 17 տարեկան հաւաքականին հետ շահած է Եւրոպայի ախոյեանութեան 
տիտղոսը:

ä»ñ»զáíëքÇ ØÇաóաõ ՓÇõնÇÏÇն
Երեւանի «Փիւնիկ» ակումբին միացաւ Հայաստանի հաւաքականի նախկին 
բերդապահ Ռոման Պերեզովսքին: Ան հաւաքականէն հեռացած է 2015 թու-
ականին: Ցարդ ան մարզած է «Տինամօ Մոսկուա»ն, «Սոչի»ն եւ Հայաստանի 
հաւաքականի բերդապահները: Որպէս ֆութպոլիստ մաս կազմած է «Սիւնիք», 
«Քոզմոս Քիրովեց», «Սմենա-Սաթուրն», «Զենիթ», «Թորփետօ Մոսկուա», 
«Տինամօ Մոսկուա» եւ «Խիմքի Մոսկուա» ակումբներուն: «Փիւնիկ»ին որպէս 
օգնական մարզիչ միացած է նաեւ Սերկէյ Չիքիշեւը, որ նախապէս մարզած 
է «Իրտիշ», «Թիումէն», «Սպարտակ Մոսկուա» եւ «Տինամօ Մոսկուա» 
խումբերը:

îÇգñան Բաñë»ղ»ան ԱëÃանաÛÇ Øէջ
Հայաստանի հաւաքականի եւ Ղազախստանի «Կայսար»ի յարձակող Տիգրան 
Բարսեղեան միացաւ Ղազախստանի ախոյեան «Ասթանա» խումբին: Մարզիկը 
անցեալ տարեշրջանին մասնակցած էր 29 մրցումներու եւ դարձած էր 14 
կոլի հեղինակ: 

ìալí»ñïէ äաßïûնազñÏáõ»óաõ
Սպանիոյ «Պարսելոնա» ակումբի տնօրէնութիւնը պաշտօնազրկեց մարզիչ 
Էրնեսթօ Վալվերտէն: Մարզիչին հետ խումբը երկու անգամ շահած էր 
ախոյեանութեան տիտղոսը, սակայն Եւրոպայի Չեմփիընզ Լիկին մէջ 
երկու անգամ դուրս մնացած էր «Ռոմա»էն եւ «Լիվըրփուլ»էն, կոլերու 
տարբերութեամբ: Վերջին պարտութիւնը Սպանիոյ Սիւփըր բաժակի 
կիսաւարտականին, «Աթլեթիքօ Մատրիտ»էն կարծես որոշումի հիմնական 
պատճառն էր: Այս առաջին անգամն է 2003 թուականէն ի վեր, երբ 
«Պարսելոնա» կը պաշտօնազրկէ մարզիչ մը տարեշրջանի կիսուն, հոլանտացի 
Լուիս Վան Կաալէն ի վեր: «Ռէալ Պեթիս»ի նախկին մարզիչ Քուիքուէ Սեթիէն 
փոխարինեց Վալվերտէն:

ÎաÙû ՅáíհաննÇë»ան ØÇաóաõ 
ÎաÛñաÃÇն
Հայաստանի հաւաքականի եւ Ղազախստանի «Ժետիսու» խումբի եզրային 
պաշտպան Կամօ Յովհաննիսեան միացաւ Ղազախստանի ամենազօրաւոր 
ակումբներէն մէկուն՝ Ալմաթիի «Կայրաթ»ին: Համաձայնագիրը երկու 
տարուան համար է:

 ՃաïñաÏ
ՀաÛաëïանÇ ԱխáÛ»անáõÃÇõն

ՓաßÇÏ»ան ºõ ÎապáÛ»ան ՅաղÃաÏան
Երեւանի Տիգրան Պետրոսեանի անուան 
ճատրակի տան մէջ սկսան Հայաստա-
նի տղոց եւ կիներու անհատական 
ախոյեանութեան մրցումները: Տղոց 
յոբելինական 80-րդ ախոյեանութեան 
մրցումներուն կը մասնակցին 10 մեծ 
վարպետներ:  2-րդ հանգրուանին արձա-
նագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
-Ա.Փաշիկեան – Հ.Մարտիրոսեան 1-0 
-Շ.Սարգսեան – Ռ.Յովհաննիսեան 0,5-0,5
-Յ.Գաբուզեան – Ս.Տէր Սահակեան 0,5-0,5
Դասաւորում. 1)Արման Փաշիկեան 2 կէտ, 2)Սամուէլ Տէր Սահակեան 1,5 կէտ,  
3)Ռոպերթ Յովհաննիսեան 1 կէտ:
Իսկ կիներու 75-րդ ախոյեանութեան մրցումներուն կը մասնակցին 10 մեծ 
վարպետներ: 2-րդ հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
-Ն.Առաքելեան – Ս.Կապոյեան 0-1 
-Ա.Յակոբեան – Ա.Խաչատրեան 0-1
-Ս.Ղուկասեան – Թ.Ամպարճեան 0,5-0,5
Դասաւորում. 1)Սուսաննա Կապոյեան 2 կէտ, 2)Աննա Խաչատրեան 1,5 կէտ,  
3)Սիրանուշ Ղուկասեան 1 կէտ:

ÆïալÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն

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

üñանëաÛÇ ԲաժաÏ

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

üñանëաÛÇ ÈÇÏաÛÇ ԲաժաÏ

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

üñանëաÛÇ ԱխáÛ»անáõÃÇõն

Øáնաքû Հաõաëաñ»óաõ ԱռաջաïաñÇն 
Հ»ï
Ֆրանսայի ֆութպոլի ախոյեանութեան դարձի առաջին՝ 20-րդ հանգրուանի 
ամենահետաքրքրական մրցումն էր «Փարի Սէն Ժերմէն» - «Մոնաքօ» մրցումը: 
Առաջատար «Փարի Սէն Ժերմէն»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 7-րդ դիրքը գրաւող 
«Մոնաքօ»ի դէմ:  Հաւասարակշռուած մրցումին հաշիւը բացաւ Նեյմարը 3-րդ 
վայրկեանին, Վերրաթթիի փոխանցումով: Ապա, 7-րդ եւ 13-րդ վայրկեաններուն, 
Խելսոն Մարթինզ եւ Պէն Ետտէր «Մոնաքօ»ն յառաջ տարին, Պէն Ետտէրի եւ 
Պալտէի փոխանցումներով: 24-րդ վայրկեանին, Պալլօ սխալմամբ նշանակեց 
«Մոնաքօ»ի դարպասին մէջ: 42-րդ վայրկեանին, Նեյմար հաշիւը դարձուց 3-2, 
տուգանային հարուածէն կոլ նշանակելով: Ապա, 65-րդ վայրկեանին դաշտ 
մտած ալճերիացի Սլիմանին, 70-րդ վայրկեանին հաշիւը դարձուց 3-3: Այս մէկը 
առաջատարին առաջին հաւասարութիւնն էր: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած 
արդիւնքները.
- Սենթ Էթիէն – Նանթ 0-2, - Տիժոն – Լիլ 1-0
- Փարի Սէն Ժերմէն – Մոնաքօ 3-3
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ՄԱՐԶԱԿԱՆ 
Շար. Էջ 22-էն -Ռոպերթօ Պաութիսթա Ակութ (Սպ.) – Տուշան Լայովիչ (Սերպ.) 7-5, 6-1

-Նովաք Ճոքովիչ (Սերպ.) – Ռաֆայէլ Նատալ (Սպ.) 6-2, 7-6 թայ պրէյք 7-4
-Ճոքովիչ-Թրոյցքի (Սերպ.) – Քարենիօ Պուսթա-Լոփէզ  (Սպ.) 6-3, 6-4
Սերպիա յաղթանակ տանելով 2-1 մրցումներու հաշիւով, շահեցաւ մրցաշարքի 
տիտղոսը:

 Â»նÇë
îáհաÛÇ Øñóաßաñք

èáõպլ»õÇ ºññáñդ îÇïղáëը
Քաթարի մայրաքաղաք Տոհայի մէջ աւարտեցան տղոց 250 կէտնոց մրցաշարքին 
մրցումները: Աւարտական մրցումին արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
-Անտրէյ Ռուպլեւ (2) – Քորենթէն Մութէ  6-2, 7-6 թայ պրէյք 7-3
Այս արդիւնքին հիման վրայ, ռուս վարպետ Անտրէյ Ռուպլեւ շահեցաւ իր երրորդ 
արհեստավարժ կարգի տիտղոսը, յաղթելէ ետք ֆրանսացի երիտասարդ Մութէին:

 Գ»ղաëահք-figure skating
È»հաëïանÇ Øñóաßաñք

äñáնզէ Ø»ïալ
Լեաստանի Թորնու քաղաքին մէջ տեղի ունե-
ցած գեղասահքի միջազգային մրցաշարքին, 
Հայաստանը ներկայացնող Թինա Կարապետեան 
– Սիմոն Պրուքս Սենեկալ պարային զոյգը կարճ եւ 
ազատ ծրագիրներէն ետք շահած է 173.93 կէտ, 
գրաւած է երրորդ դիրքը ու շահած է պրոնզէ մետալ:

 ՁÙ»ռնաÛÇն Øաñզաձ»õ»ñ
ԴահáõÏաñßաõ CROSS COUNTRY SKIING

ØէÏ ԱñÍաÃէ ºõ ØէÏ äñáնզէ Ø»ïալն»ñ
Սերպիոյ Զլատիպոր քաղաքին մէջ աւար-
տեցան Եւրոպայի զարգացող երկիրներու 
դահուկարշաւի ախոյեանութեան մրցում-
ները: Հայաստանի հաւաքականը արձանագ-
րեց հետեւեալ արդիւնքները.
-Տղոց 10 քմ.ազատ ոճի դահուկարշաւ. 
Թադեւոս Պօղոսեան, 25 մարզիկներու մէջ 
գրաւեց 2-րդ դիրքը արձանագրելով 27:18,8 
վայրկեան: Ան միայն 1,4 երկվայրկեան ետ 

էր առաջին դիրքը գրաւող լիթուանացիէն: Նոյն մրցումին, կիւմրեցի Միասանիկ 
Ղարիպեան արձանագրեց 29:02,6 վայրկեան ու գրաւեց 9-րդ դիրքը:
-Կիներու 5 քմ. Ազատ ոճի դահուկարշաւ. Կատիա Գալստեան արձանագրեց 
15:42,2 վայրկեան ու գրաւեց 3-րդ դիրքը:

 äÇաÃլáն
úպ»ñհáֆÇ Øñóաßաñք

Էքհáֆ ºõ üáõñքաï ՅաղÃ»óÇն

Ձմեռնային մարզաձեւերու աշխարհի ախոյեանութիւնը մտած է վճռական փուլ£  
Շաբաթավերջին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
Պիաթլոն Օպերհոֆի մրցաշարք.
-7,5 քմ.սփրինթ կիներ.1)Մարթէ ՌէօյզլանտՆոր. 22:04.9 վյրկ. 2)Տենիզ Հերման-
Գեր.33,1 երկվ.ուշ, 3)Ժիւլիա Սիմոն-Ֆր..47,4 երկվ.ուշ
-10 քմ.սփրինթ տղաք.1)Մարթին ՖուրքատՖր. 25:27.2 վյրկ. 2)Էմիլիէն Ժագլին-
Ֆր.25,5 երկվ.ուշ, 3)Եոհան Քունն-Գեր.33,0 երկվ.ուշ
-4x7,5 քմ.դրօշարշաւ տղաք.1)Նորվեկիա,  2)Ֆրանսա, 3)Գերմանիա
-4x6 քմ.դրօշարշաւ կիներ.1)Նորվեկիա,  2)Շուէտ, 3)Ֆրանսա
-12,5 քմ. կիներ.1)Քայսա Մալքրայնյն-Ֆին. 39:58.9 վյրկ. 2)Թիրիլ Էքհոֆ-Նոր. 
30,2 երկվ.ուշ, 3)Մարթէ Ռէօյզլանտ-Նոր..35,0 երկվ.ուշ
-15 քմ. տղաք.1)Մարթին ՖուրքատՖր. 41:01.4 վյրկ. 2)Արնտ Փայֆըր-Գեր. 20,1 
երկվ.ուշ, 3)Սիմոն Տեսթիէօ-Ֆր..20,3 երկվ.ուշ
Կիներու դասաւորում.1)Տորոթէա Վիրըր-Իտալ. 390 կէտ, 2)Թիրիլ Էքհոֆ-Նոր.. 
381 կէտ, 3)Ինկրիտ Թանտրեվոլտ-Նոր.305 կէտ
Տղոց դասաւորում.1)Մարթին Ֆուրքատ-Ֆր.. 387 կէտ, 2)Եոհան Պէօ-Նոր.  374 
կէտ« 3)Սիմոն Տեսթիէօ-Ֆր. 352 կէտ

 äաëք»Ãպáլ
Էն äÇ ԷÛÇ ԱխáÛ»անáõÃÇõն

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

 äաëք»Ãպáլ
ºáõñáլÇÏ

äաñë»լáնաÛÇ 5-ñդ äաñïáõÃÇõնը 
Եւրոպայի պասքեթպոլի ակումբներու ախոյեանութեան 18-րդ հանգրուանի 
ամենահետաքրարկան մրցումին, 3-րդպ դիրքը գրաւող «պարսելոնա»ն իր 
դաշտին վրայ զիջեցաւ առաջատար «Անատոլու Էֆէս»ին, որու ամենալաւ 
նշանակողն էր ամերիկացի Շէյն Լարքինը՝ 26 կէտ 5 ռիպ եւ 5 փոխ, իսկ 
«Պարսելոնա»ի ամենալաւ նշանակողն էր Պրենտըն Տէյվիսը՝ 20 կէտ 1 ռիպ: 
Այս հանգրուանի մրցումներուն արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Ալպա Պերլին – Մաքապի ԹԱ 89-95
- Արմանի Միլան – Փանաթինայքոս  96-87
- Ռէալ Մատրիտ  – Ժալկիրիս Քաունաս 88-82
 - Խիմքի Մոսկուա  – Զենիթ Ս.Փեթեր. 81-83
- Պայըրն Միւնիխ  – ԲԿՄԱ Մոսկուա 77-84
- Պարսելոնա  – Անատոլու էֆէս 82-86
Դասաւորում.1)Անատոլու Էֆէս 15 յաղթ  3 պարտ, +152, 2)Ռէալ Մատրիտ 153 
+152» 3) Պարսելոնա  135 +118, 5)ԲԿՄԱ 126 +124:

 Â»նÇë
ԷÛ ÂÇ ՓÇ-Ç Øñóաßաñք

ê»ñպÇա Շահ»óաõ îÇïղáëը
Աւստրալիոյ թենիսի մարզա-
դաշտերուն վրայ աւարտեցան 
տղոց խմբային նոր մրցաշարքին 
մրցումները: մասնակից 24 հաւա-
քականները բաժնուեցան 6 խմբակ-
ներու: Ստորեւ տեսնել խմբակներու 
դասաւորումը.
Ա.խմբակ. 1)Սերպիա 3 յաղթ 0 
պարտ, 2)Հար.Ափր. 2-1, 3) Ֆրանսա 
1-2, 4)Չիլի 03 
Բ.խմբակ. 1)Սպանիա 3-0, 2)Ճաբոն  
2-1, 3)Վրաստան 1-2, 4)Ուրուկուէյ 
03 
Գ.խմբակ. 1)Բրիտանիա 2-1, 2)Պելճիքա  2-1, 3)Պուլկարիա 2-1, 4)Մոլտովա 03 
Դ.խմբակ. 1)Ռուսիա 3-0, 2)Իտալիա  2-1, 3)Նորվեկիա 1-2, 4)ԱՄՆ 03 
Ե.խմբակ. 1)Արժանթին 2-1, 2)Խրուաթիա  2-1, 3)Լեհաստան 1-2, 4)Աւստրիա 12 
Զ.խմբակ. 1)Աւստրալիա 3-0, 2)Գանատա  2-1, 3)Գերմանիա 1-2, 4)Յունաստան 
03 
Քառորդ աւարտական հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնք-
ները.
-Սերպիա – Գանատա 3-0, -Ռուսիա-Արժանթին 3-0
-Աւստրալիա – Բրիտանիա 2-1, -Սպանիա – Պելճիքա 2-1
Կիսաւարտական հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
-Սերպիա – Ռուսիա 3-0, -Սպանիա – Աւստրալիա 3-0
Այս արդիւնքներուն հիման վրայ, Սերպիա եւ Սպանիա հասան աւարտական 
հանգրուան: Ռուսիոյ խումբին մաս կը կազմէին Կարէն Խաչանով, Տանիլ 
Մետվետեւ անհատական մրցումներուն ու Կապաշվիլի-Քրավչուք զոյգը:
Աւարտական հանգրուանի մրցումներուն արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնք-
ները.



ՀÇնգշաբÃÇ, 16 Յունուար 2020 24
Էրտողանը Ընդունած է Պոլսոյ Հայոց Պատրիարք 
Սահակ Երկրորդը

Ռուսիոյ Կառավարութիւնը Հրաժարական Տուաւ

Լուրեր Աշխարհէն

Ցաւակցութիւն
Ցաւով իմացանք ազգային հասարակական բեղուն գործիչ, Հ.Բ.Ը. 
Միութեան երկարամեայ նուիրեալներէն

ՍՈՆԱ ՄԵՆԱԿ ԱՐՍԼԱՆԵԱՆի
մահուան տխուր լուրը, որ պատահեցաւ Երեքշաբթի Յունուար 
7, 2020ին Բասատենայի մէջ իր զաւակներուն եւ թոռնիկներուն 
ներկայութեամբ:
Հանգուցեալ Սոնա Արսլանեան ողջ կեանքը եղած է ծառայութիւն 
եւ նուիրում հայ ժողովուրդին, հայ երգին եւ հայ արուեստին:
Այս տխուր առիթով մեր խորին վշտակցութիւնները կը յայտնենք 
հանգուցեալին զաւակներուն, Ռ.Ա.Կ.ի երկարամեայ գործիչներէն 
եւ ՌԱԿ Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանային վարչութեան անդամ՝ 
ընկ. Տոքթ. Զաւէն Արսլանեանին եւ Ռ.Ա.Կ.-ի Գերսամ Ահարոնեան 
Ակումբի բազմամեայ վարչական ընկ. Հայկ Արսլանեաին, իր 
տիկնոջ՝ Թամարին եւ անոնց զաւակներուն եւ Արսլանեան 
ընտանիքին բոլոր հարազատներու:
«Յիշատակն արդարիւն օրհնութեամբ եղիցի» Ամէն:

Ռ.Ա.Կ. Ամերիկայի Արեւմտեան Շրջանային Վարչութիւն
«Նոր Օր» Շաբաթաթերթի Վարչութիւն

Ռ.Ա.Կ. Գերսամ Ահարոնեան Ակումբի Վարչութիւն

Շար. Էջ 16

ԹԷՔԷԵԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՄԻՈՒԹԻՒՆ

Փասատինա-Կլէնտէյլ Մասնաճիւղի 
Կազմակերպութեամբ

Տեղի Պիտի Ունենայ

Շնորհանդէս
Մարտիկ Մատէնճեանի

«Բռնագրաւուած Դրախտը» 
Գիրքին

Գիրքը Կը Ներկայացնէ
Արա Ահարոնեան

Կիրակի, 26 Յունուար 2020-ի
Երեկոյեան ժամը 5:00-ին

ԹՄՄ, Ալթատինայի Պէշկէօթիւրեան Կեդրոնի 
Սրահը

(1901 N. Allen Avenue, Altadena, CA 91001)

Մուտքը Ազատ    Հիւրասիրութիւն

Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիբ 
Էրտողանը նախագահական նստա-
վայրին մէջ ընդունած է Պոլսոյ Հայոց 
պատրիարք Սահակ եպիսկոպոս 
Մաշալեանը: Ըստ Armenpress.am-ի՝ 
այս մասին կը տեղեկացնէ Թուրքիոյ 
նախագահի պաշտօնական կայքը:
Հանդիպումը փակ եղած է լրատու-
ամիջոցներու համար:

Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախա-
րար Մեւլութ Չաւուշօղլուն եւս հիւր-
ընկալած է Սահակ եպիսկոպոս Մաշա-
լեանը: Ան շնորհաւորած է Մաշա-
լեանը 85-րդ պատրիարք ընտրուելուն 
առիթով:
Մեւլութ Չաւուշօղլուն լաւագոյն մաղ-
թանքներ փոխանցած է Թուրքիոյ հայ 
համայնքին:

Ռուսիոյ կառավարութիւնը հրաժա-
րական տուաւ Սահմանադրութեան 
117-րդ յօդուածին համապատաս-
խան: Այդ մասին, ինչպէս կը հաղորդէ 
«Ինթըրֆաքս»-ը, յայտնած Է ՌԴ 
վարչապետ Տմիթրի Մետվւետեւը, կը 
տեղեկացնԷ «Արմենփրես»-ը:
ԹԱՍՍ-ը կը նշԷ, որ ՌԴ նախագահ 
Վլատիմիր Փութին շնորհակալութիւն 
յայտնած է Մետվետեւին կառավա-
րութեան աշխատանքին համար:
«Կը ցանկամ ձեզի շնորհակալութիւն 
յայտնել ինչ որ կատարուած է մեր 
համատեղ աշխատանքի այս փուլին, 
կը ցանկանմ գոհունակութիւնս յայտ-
նել այն արդիւնքներուն համար, 

որոնք ձեռք բերուած են»,-ըսած Է 
նախագահը Կառավարութեան տան 
մէջ նախարարներու հետ կայացած 
հանդիպման ժամանակ:
«Ամէն ինչ չէ, որ յաջողեցաւ ընել, բայց 
երբեք ամէն ինչ չի ստացուիր ամբողջ 
ծաւալով»,-աւելցուցած Է պետութեան 
ղեկավարը:
Փութինը կառավարութեան հին կազ-
մին յանձնարարած Է կատարել պար-
տականութիւնները մինչեւ նոր կառա-
վարութեան նշանակումը:
Ինչպէս կը նշուի, նախագահ Փութին 
Մետվետեւին առաջարկած Է Ռուսիոյ 
Անվտանգութեան խորհուրդի քար-
տուղարի տեղակալի պաշտօնը:

Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը

«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 համապատասխա-
ներ լրագրութեան միջազգայնօրէն ընդունուած հիմնական 
օրէնքներուն եւ խիստ հակասութեան մէջ կը գտնուին ՌԱԿ-ի 
գաղափարախօսութեան հետ: 
Կը յիշեցնենք նաեւ թէ՝ թերթիս մէջ տպուած կարգ մը յօդուածնե-
րու արտայայտած միտքերն ու գաղափարները անպայմանօրէն 
չեն արտայայտեր ՌԱԿի տեսակէտը: 


