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Միջին Արեւելքի Հայագաղութները 
Լիբանան 

Great Lent 2020
Confessing and Promising

Return to God In Action

Երեսունհինգ Տարիներու Հաւատքի 
Վկայութիւն Եւ Ակադեմական 

Նուաճումներ
This year Great Lent begins on Monday February 24, 
and behooves on us to clarify the balance between the 
formal confession and its effective promise in lucrative 
action to be taken by the believer. 

Հայ Քոյրերու Վարժարանը Փետրուար 9ին մեծ 
հանդիսութեամբ տօնեց իր երեսունհինգ ամեակը 
Մեթրոպոլ սրահին մէջ, համեմուած՝ Տիգրան 
Ասատրեանի ուրախ երգերով։ 

ՄԱԿ Մարդու իրաւունքներու խոր-
հուրդի 43-րդ նստաշրջանին 

մասնակցելու նպատակով Ժընեւ 
գտնուող ԱԳ նախարար Զոհրապ 
Մնացականեան, Փետրուար 25-ին, 
հանդիպած է ՄԱԿ Փախստականնե-

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Լուրեր Աշխարհէն

ԱԳ Նախարարը Վերահաստատած է Սուրիոյ Մէջ 
Մարդասիրական Առաքելութիւնը Շարունակելու 
ՀՀ Պատրաստակամութիւնը

Իսրայէլի Մէջ ՀՀ Դեսպանի Նստավայրը Թել Աւիւ 
Կը Տեղափոխուի

Նախագահեր Սահակեան Եւ Սարգսեան Շնորհաւորական 
Ուղերձ Յղած Են Արցախի Վերածնունդի Օրուան Առթիւ

Զոհրապ Մնացականեան՝ «Դարի Գործարք»ին Եւ 
Երուսաղէմի Կարգավիճակին Մասին

Մահացած է Եգիպտոսի 
Նախկին Նախագահ Հուսնի 
Մուպարաքը

Հայամէտ Թուրք Գործիչ 
Քաւալա 840 Օրեր 
Բանտարկուելէ Ետք 
Ազատ Արձակուեցաւ, Ապա 
Դարձեալ Ձերբակալուեցաւ

րու հարցերով գերագոյն յանձնակա-
տար Ֆիլիփօ Կրանտիին: Այս մասին 
տեղեկացուցին ՀՀ ԱԳՆ լրատւութեան 
եւ հանրային դիւանագիտութեան 
վարչութենէն:
Նախարար Մնացականեան շնոր-
հակալութիւն յայտնած է Ֆիլիփօ 
Կրանտիին ծաւալած գործունէ-
ութեան համար եւ նշած, որ 
Հայաստանը բարձր կը գնահատէ 
գերագոյն յանձնակատարի դերը 
փախստականներու եւ ներքին տեղա-
հանուածներու կարիքներու ապա-
հովման ուղղուած ծրագրերու իրա-
կանացման գործին մէջ:

Գահիրէի մէջ 91 տարեկանին 
մահացած է Եգիպտոսի նախկին 

նախագահ Հուսնի Մուպարաքը:
Մինչեւ 2011 թուականի ռազմական 
յեղաշրջումը ան մօտ 3 տասնամեակ 
նախագահած է երկիրը: Յեղաշրջումէն 
ետք Հուսնի Մուպարաքը դատուած 
է փտածութեան, պաշտօնէական 
դիրքի օգտագործման եւ պետական 
միջոցները վատնելու, ինչպէս նաեւ 
հակակառավարական ցոյցերու ժամա-
նակ գրեթէ 850 մարդու մահուան 
համար:

Պոլսոյ ծանր յանցագործութիւն-
ներու դատարանին որոշումով, 

Փետրուար 18-ին ազատ արձակուե-
ցաւ «Թուրքիոյ կառավարութիւնը 
տապալելու փորձ կատարելու» 
յանցանքով մեղադրուող հասարա-
կական գործիչ եւ գործարար Օսման 
Քաւալա: Քաւալա հիմնադիրն է 
«Անատոլու Քիւլթիւր» հիմնարկին, 
որ նաեւ հայկական մշակոյթը ներ-
կայացնող ձեռնարկներ կազմա-
կերպած է: Քաւալա ընդունած է Հայոց 
Ցեղասպանութեան փաստը եւ խստիւ 
դատապարտած զայն: 

Հայաստանի Հանրապետութեան 
արտաքին գործոց նախարար 

Զոհրապ Մնացականեանի համա-
ձայն՝ Երուսաղէմի վերջնական կար-
գավիճակը պէտք է որոշուի շահա-
գրգիռ կողմերուն միջեւ բանակ-
ցութիւններու լոյսին տակ։ Այս մասին 
կը հաղորդէ Armenpress.am-ը։
«Հայաստանը առանձնայատուկ 
ուշադրութեամբ կը հետեւի Երու-
սաղէմի կարգավիճակին շուրջ 
ընթացող զարգացումներուն, որ 
պայմանաւորուած է Սուրբ քաղա-
քին մէջ հայկական դարաւոր ներ-
կայութեամբ, հայկական հարուստ 
պատմամշակութային ժառանգու-

թեամբ, ինչպէս նաեւ այն հանգա-
մանքով, որ Հայ առաքելական եկե-
ղեցին սուրբ վայրերու իրաւատէր 
եկեղեցիներէն մէկն է: Հայաստանը կը 
դիտէ Արեւելեան Երուսաղէմը իբրեւ 
1967թ. գրաւուած տարածքներու մէկ 
մաս եւ կը կարծէ, որ Երուսաղէմի 
վերջնական կարգավիճակը պէտք է 
որոշուի շահագրգիռ կողմերուն միջեւ 
բանակցութիւններու իբրեւ արդիւնք»,- 
յայտնած է Մնացականեան:
Նախարարը նշած է, որ Հայաստան 
կը սատարէ Պաղեստինեան դատին՝ 
երկու պետութեան սկզբունքին հիման 
վրայ կարգաւորումը, կողմերուն միջեւ 
բանակցութիւններու վերսկսման ջան-
քերը կարեւոր նկատելով:
«Ընդունելով իր քաղաքացիներուն 
համար խաղաղ եւ անվտանգ պետու-
թիւն ունենալու Իսրայէլի իրաւունքը՝ 
միաժամանակ կ՝աջակցինք Պաղես-
տինի ժողովուրդի ինքնորոշման 
իրաւունքի իրագործմամբ՝ անկախ 
պետութեան ստեղծման ձգտումին»,- 
նշած է Մնացականեան:

Իսրայէլի մէջ Հայաստանի Հանրա-
պետութեան դեսպանի նստավայ-

րը տեղափոխուած է Թել Աւիւ: ՀՀ 
նախագահը Արմէն Սմբատեանը 
Իսրայէլի մէջ ՀՀ դեսպան նշանակելու 
հրամանագիրին մէջ ստորագրած է 
փոփոխութիւններու հրամանագիր, 
որմով կ՝արձանագրուի, որ Իսրայէլի 
մէջ ՀՀ դեսպանի նստավայրը Երեւա-
նէն կը տեղափոխուի Թել Աւիւ:
«Հիմք ընդունելով վարչապետի առա-
ջարկը` համաձայն Սահմանադրու-
թեան 139-րդ յօդուածի 1-ին մասի, 
ինչպէս նաեւ «Նորմատիւ իրաւա-
կան ակտերու մասին» օրէնքի 34-րդ 
յօդուածի. Հայաստանի Հանրա-
պետութեան Նախագահի 2018 թուա-
կանի Մարտ 31-ի «Ա. Սմբատեանը 

Իսրայէլի Պետութեան մէջ Հայաս-
տանի Հանրապետութեան արտա-
կարգ եւ լիազօր դեսպան նշանակելու 
մասին» ՆՀ-200-Ա հրամանագրին մէջ 
«(նստավայրը՝ Երեւան)» բառերը 
փոխարինել «(նստավայրը՝ Թել Աւիւ)» 
բառերով»,- ըսուած է նախագահի 
հրամանագրին մէջ:
Թել Աւիւի մէջ դեսպանութիւն հիմնե-
լու որոշման ՀՀ կառավարութիւնը 
հաւանութիւն տուած էր 2019 
Սեպտեմբերին: Հայաստանի Հանրա-
պետութեան եւ Իսրայէլի պետու-
թեան միջեւ դիւանագիտական յարա-
բերութիւնները հաստատուած են 1992 
Ապրիլին: 2018 Մարտէն Իսրայէլի 
պետութեան մէջ ՀՀ դեսպանը Արմէն 
Սմբատեանն է:

Արցախի Հանրապետութեան 
նախագահ Բակօ Սահակեան 

եւ ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգսեան 
Փետրուար 20-ին շնորհաւորական 
ուղերձ յղած են Արցախի վերածնունդի 
օրուան առթիւ:
Նախագահ Սահակեան շնորհա-

ւորելով բոլորը Արցախի վերածնուն-
դի օրուան առթիւ մասնաւորա-
պէս ըսած է. «1988-ի Փետրուարի 
20-ին, Ստեփանակերտի մէջ  տեղի 
ունեցաւ ԼՂԻՄ մարզային խորհուրդի 
արտահերթ նստաշրջանը, որ իրա-
ւական ուժ հաղորդեց մեր ժողովուր-
դի բազմամեայ նկրտումներուն եւ 
ազդարարեց անոր նուիրական իղձե-
րու ու նպատակներու իրականացման 
մեկնարկը:
...Ատիկա պայքար էր` ուղղուած 
պատմական արդարութեան վերա-
կանգնման, մարդու իրաւունքներու 
ու ազատութիւններու, համամարդկա-
յին ու ազգային արժէքներու պաշտ-
պանութեան: 
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Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ,
Մուտք ենք գործում Մեծ Պահքի 
շրջան, որը աղօթքի, խոկման ու 
ներհայեցողութեան առանձնակի 
ժամանակամիջոց է։ Այս օրերին 
մեր ներաշխարհը պայծառա-
նում ու զօրանում է սուրբգրային 
ընթերցումներով, հոգեշահ պատ-
գամներով, որ փոխանցում են Մեծ 
Պահքի կիրակիների խորհուրդ-
ները։ Քրիստոնեաներիս համար 
Մեծ Պահքը իւրայատուկ հոգեւոր 
ճամփորդութիւն է, որպէսզի մեր 
կենցաղավարութեանը անդրա-
դարձով, մարդկային մեր էութեան 
քննութեամբ, հոգեպէս նորոգուած 
ու բարեպաշտ ընթացքով արժա-
նի դառնանք տէրունապարգեւ 
փրկութեան բաղձալի պարգեւին: 
Առաքեալը պատուիրում է ընթանալ 
Աստծոյ կամքի համաձայն` «ապրե-
լու համար Տիրոջն արժանի եւ ամէն 
ինչում Նրան հաճելի ձեւով, բոլոր 
բարի գործերում պտղաբեր լինելու» 
(Կող. Ա 9-10):
Խորհրդաշատ այս ժամանակա-
շըրջանը, սիրելի զաւակներ Մեր, 
լաւագոյն առիթն է վերստին 
ամրապնդելու միմեանց հանդէպ 
սէրն ու յարգանքը, լաւագոյն 
առիթն է զօրացնելու մեզանում 
հանդուրժողականութեան ու փոխ-
ըմբռնման ոգին՝ մեր մտահայեաց-
քի առջեւ ունենալով Սուրբ Գրքի 
պատգամը, որ եղբայրսիրութիւնը 
դէպի Աստուած օրհնեալ ճանա-
պարհն է (հմմտ. Ա Հովհ. Դ 20-21): 
Եղբայրսիրութեամբ պիտի զօրացը-
նենք մեր միասնականութիւնը 
Հայրենիքում եւ Սփիւռքում, ազգա-
յին եւ ներեկեղեցական մեր կեան-
քում հաստատենք փոխհասկացու-
թեան ու գործակցութեան ոգին եւ 
առ Աստուած ապաւինութեամբ 
կերտենք արդար ու լուսաւոր գալիքը 
մեր ժողովրդի: Արդարեւ, սէրը քրիս-
տոնէական առաքինութիւնների 
բարձունքն է։ Տէրունապատուէր 
այս սէրն է ազգային ու հայրենա-
կան անդաստանում, ընտանեկան 
ու հասարակական կեանքում 
խաղաղութեան ու բարօրութեան 
ապահովման լաւագոյն գրաւականը: 
Մեր յորդորն ենք բերում մեր Սուրբ 
Եկեղեցու հաւատաւոր, սիրեցեալ 
զաւակներիդ՝ Մեծ Պահքի կարեւոր 

Հաղորդագրութիւն
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ.Ծայրագոյն Պատրիարք Եւ 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Ուղերձը Մեծ Պահքի 
Առիթով

այս շրջանն անցկացնելու աղօթքով, 
պահեցողութեամբ ու խոկումներով, 
մասնակցելու մեր եկեղեցիներում 
կատարուող սրբազան արարողու-
թիւններին, զօրացնելու միմեանց 
հանդէպ կամեցողութեան ոգին, 
առատացնելու բարի գործերը, 
որպէսզի առաւել շէնանայ ու պայ-
ծառանայ մեր կեանքը Աստուա-
ծաշնորհ օրհնութիւններով: Մեր 
աղօթքը առ Աստուած բարձրաց-
նենք Մերձաւոր Արեւելքում, մաս-
նաւորապէս Լիբանանում, Սիրիա-
յում եւ Իրաքում բնակուող մերազ-
նեայ զաւակների՝ մեր  եղբայրների 
ու քոյրերի եւ բոլոր ժողովուրդների 
համար, ովքեր տարիներ շարու-
նակ ապրում են պատերազմական 
դժուարութիւնների եւ քաղաքական 
ալեկոծութիւնների մէջ:
Երկնաւոր Տիրոջ օրհնութեան 
հայցով մաղթենք խաղաղութիւն 
աշխարհին, մարդկանց սրտերին, 
խաղաղութիւն մեր հայրենիքին 
ու մեր ժողովրդին, ինչպէս եւ՝ 
հաւատքի, հոգեւոր կեանքի պայ-
ծառութիւն, առաջընթաց ու զօրա-
ցում աշխարհասփիւռ ազգիս հայոց։
Թող մեր Փրկիչ Յիսուս Քրիստոսի 
սէրն ու ողորմութիւնը միշտ լինեն 
մեզ հետ եւ ամէնքի. ամէն։ 

Օրհնութեամբ՝

ԳԱՐԵԳԻՆ Բ
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ

Մեծ Պահքի 
Իսկական Խորհուրդը

Այս տարի 23 փետրուարին Հայաս-
տանեայց Առաքելական  Եկեղե-
ցին տօնեց Բուն Բարեկենդանը, 
որմէ անմիջապէս ետք կը սկսի 
եկեղեցուոյ ամենաերկար պահե-
ցողութեան շրջանը՝  Մեծ Պահքը։ 
Շատ հաւանաբար չկայ հայորդի 
մը, որ  չի գիտէր պահեցողութեան  
կանոնները։ Սակայն անդրադարձս  
ոչ թէ պահեցողութեան կանոն-
ներուն մասին պիտի ըլլայ, այլ՝  մեր 
վարքին:  
Պահքը կ՛ենթադրէ  սակաւակե-
րութիւն  եւ ժուժկալութիւն, թէ՛ 
սնունդի եւ  թէ՛ մեր առօրեայ վար-
քի մէջ. հեռացում  աշխարհիկ  
առատ ու ուրախ առօրեայէն դէպի  
սակաւակենցաղութիւն։ 
Շատերը սակայն, պահքը 
կ՛ենթադրեն, որ է քառասնօրեայ  
սննդային պահեցողութիւն  է, 
մինչ այդ, ան  հոգեւոր իմաստով 
մարդկային դրսեւորումները 
զսպելու ամենադժուար   փորձու-
թիւններէն մէկն է։ Մենք  դիւրու-
թեամբ կը հրաժարինք  համեղ    
կերակուրներէն, սակայն  յաճախ  
կ՛անտեսենք նոյնը մեր վար-
քագիծին մէջ։ Արագ կը բար-
կանանք,  կը հայհոյենք, կը բամ-
բասենք, վատ բաներ կ՛ըսենք, կը 
կշտամբենք, կը քննադատենք, կը 
գոռոզանանք  եւ  նոյնիսկ կ՛անի-
ծենք։ Հետեւաբար, արդեօ՞ք համեղ  
ուտելիքէ  հրաժարիլը  քառա-
սուն օրով  աստուածահաճոյ եւ  
հոգեւոր ինքնամաքրման  տանող 
ճանապարհ է, եթէ անոր մէջ 
չկայ հոգեւոր զսպուածութիւն, 
խոնարհութիւն, ներում, համբե-
րութիւն, գթութիւն, բարի գործ, 
աղօթք, ինքնավերլուծութիւն եւ 
չարիքէն հրաժարում։ 
Վերջին տարիներուն նկատե-
լի դարձաւ «նորաձեւութեան»  
վերածուած պահքը  մարդկանց 
մեծ զանգուածի մը մօտ, ինչպէս 
որ նորաձեւութիւն դարձած են շատ 
մը տօներ, կրօնական, թէ այլ, եւ 
պարպուած են իրենց կրօնական 
կամ բարոյական խորհուրդէն: 
Վկայ՝ զատկուայ շոքոլաները կամ 
Ս. Ծննդեան, թէ գոհաբանութեան 
օրը հիւրասիրուող հնդկահաւը...: 
Բայց   նուիրուած շոքոլան կամ 
հիւրասիրուած հնդկահաւը ի՞նչ 
արժէք ունին, եթէ զանոնք նուիրե-
լու կամ ստանալու հեւքին մէջ կորած 
է հիմքը, մոռցուած է խորհուրդը...։ 
Նոյնպէս պահք պահելը  ի՞նչ իմաստ  
ունի, եթէ ան հոգեւոր մաքրութեան  
եւ ինքնաճանաչման համար չէ, այլ  
զանգուածի նորաձեւ ազդեցութիւն։ 
Եւ ուրեմն, վերադառնալով պահ-
քի խորհուրդին. աւելի շատ 
բարեգործութիւն ընելը քան 
տարուայ միւս օրերուն,  հոգատա-
րութիւնը  մարդու, ընտանիքի եւ 
հասարակութեան անդամի, ծառի, 
կենդանիի, փողոցի եւ մնացեալ  
շրջապատի հանդէպ: Զսպուա-
ծութիւն, հասկացողութիւն եւ 
հանդուրժողութիւն մարդկային 
յարաբերութիւններու մէջ, յար-
գանք  պետութեան, եկեղեցիին եւ  
քաղաքացիին հանդէպ: Ահաւասիկ 
ասոնք են պահքի խորհուրդի իրաւ 
դրսեւորումները։ 

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Ջալալ Յարութիւնեանը Նշանակուած է Արցախի 
Պաշտպանութեան Բանակի Հրամանատար

մանատար` ազատուելով Արցախի 
Հանրապետութեան պաշտպա-
նութեան բանակի հրամանատարի 
առաջին տեղակալ-շտաբի պետի 
պաշտօնէն:

Արցախի Հանրապետութեան 
նախագահ Բակօ Սահակեան ստո-
րագրած է հրամանագիր, որուն 
համաձայն` Զօրավար Կարէն Աբրա-
համեանը ազատուած է Արցախի 
Հանրապետութեան պաշտպանու-
թեան նախարար–պաշտպանութեան 
բանակի հրամանատարի պաշտօնէն:
Նախագահ Սահակեանի ստորագրած 
մէկ այլ հրամանագիրով` զօրավար 
Ջալալ Յարութիւնեանը նշանակուած 
է Արցախի Հանրապետութեան 
պաշտպանութեան նախարար–
պաշտպանութեան բանակի հրա-



ՉորեքշաբÃÇ, 26 Փետրուար 2020 3Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Միջին Արեւելքի Հայագաղութները 
Լիբանան 
ՍԱՐԳԻՍ Յ. ՄԻՆԱՍԵԱՆ

Ք.Ա. 4-3 դարերուն, առեւտրականները, Սիտոն (Սայտա) ու Տիւրոս (Սուր) բերած 
են Հայաստանի գինին, մրգեղէնը, անտառանիւթը եւ որդան կարմիրը: Մեծն 
Տիգրանի ժամանակ, Ա. դարուն, զգալի թիւով հայեր ապրած են փիւնիկեան 
հողի վրայ:
7-8րդ դարերուն, Սելճուքեան արշաւանքներու հետեւանքով, ու Կիլիկիան 
թագաւորութեան անկումէն (1375) ետք, 14րդ դարու վերջին քառորդէն սկսեալ, 
հայեր հաստատուած են նաեւ Թրիփոլի ու Սայտա:
1844 էն ետք, հայ առեւտրականներ սկսած են գործել Լիբանանի մէջ: Հիմնադրուած 
է Սուք էլ Էրմէն (հայկական շուկայ): Համայնքային կազմակերպութիւնը կը 
զարգանայ, արհեստները կը ծաւալին, ու արհեստանոցներ կը բացուին հայերու 
նախաձեռնութեամբ: Լիբանանի ինքնավարութեան հաստատումէն ետք (1861) 
տարիներուն, Օսմանեան հալածանքներու հետեւանքով, եւ 1914 էն առաջ, հայ 
կրօնական երեք համայնքները շուրջ 1200 հոգի կը հաշուէին Լիբանանի մէջ:
1921ին, հայ գաղթականներ կը հաստատուին Զմմառի եւ Աշքութի Կաթողիկէ 
վանքերուն մէջ: 1922ին, Էշրէֆիէի ճամբարին մօտ կը շինուին բարեգործականի 
Քելեկեան ու Սիսուան որբանոցները, որոնց մօտ  կը գործեր նաեւ հիւանդանոց-
Քլինիք մը, Տոքթ. Գ.  Ամատեանի եւ Տոքթ Մելքոնեանի հսկողութեան տակ:
Դարձեալ 1922ին, Մարտէն Սեպտեմբեր, Near Lasf Relief-ի օժանդակութեամբ, 
Թուրքիոյ զանազան քաղաքներուն մէջ մնացած որբերէն շուրջ 10000-ը կը 
բերուին ու կը տեղաւորուին Մաամըլթէյնի, Անթիլիասի, Ս. Գրիգորի (Հայր 
Արիսի հոգատարութեամբ) որբախնամ շէնքերու ու Սայտայի կուրանոցին 
(Եագուպ Քանցլերի հոգատարութեան տակ 1923): 1920-28 կը գործէ նաեւ 
Ճունիի որբանոցը Ղ. Ղպլիկեանի տնօրէնութեամբ: Ռմանց մէջ սկսած են գործել 
նաեւ արհեստանոցներ: Բայցի Մարիա Ճէքըպսընի վարած «Թռչնոց Բոյն»էն, 
վերոյիշեալներէն շատեր փակուած էին 1925ին:
Զուգահեռաբար, 1922-24ին, Քեմալական Թուրքիոյ այլազան քաղաքներէն, 
Near Lasf Relief-ի եւ Հ.Բ.Ը. Միութեան միջոցներով, հազարաւոր հայեր կը 
հաստատուէին նաեւ Լիբանանի մէջ, NER-ի կողմէ, 1922ին, Քոլոնէլ Ռէտսընի 
հովանաւորութեան տակ, երկսեռ որբանոց կը բացուի Անթիլիասի մէջ, հողը 
նուիրելով հայոց կաթողիկոսարանին: Ան ունէր նաեւ արհեստանոց: Որբանոցը 
կը փակուի 1925ին: Լիբանան բերուած գաղթականները կը տեղաւորուին մեծ 
քեմփին (3500 հոգի) մէջ, ինչպէս նաեւ՝ Պուրճ Համուտի մէջ (Նոր Մարաշ, 
Եոզկաթ, Ամանոս, Հասան Պէյլի, Նոր Սիս, Էքպէզ, Կիւլլապաշէն, Թրատ, Նոր 
Ատանա), ինչպէս նաեւ Նոր Հաճըն, Չարչափուխ, Խալիլ Պատաուի: 1924ին, 
համայնքային կազմակերպութիւն ունեցաւ Լիբանանահայութիւնը: 1929ին, 
40000 հայեր հաստատուած էին Պէյրութի մէջ, Զահլէ (1300), Թրիփոլի ու 
շրջակայքը (2000), Սուր ու Սայտա (2000):
1927-30 Հայ Գաղթականաց Օգնութեան Կեդրոնական Կոմիտէն ու Նանսէնեան 
Գրասենեակը կը ձեռնարկեն Ճերմակ Տուներու շինութեան: Հայաշէնի ու Քարմ 
Զէյթունի մէջ, ուր բնակութիւն կը հաստատեն 200 ընտանիքներ:
1933ի Մեծ Հրդեհը մոխիրի կը վերածէ Մեծ Քեմփը: 1935ին Պուրճ Համմուտի 
մէջ կը բնակէին 18000-20000 հայեր, որոնցմէ 8000ը Մարաշի մէջ: Իսկ Հաճըն, 
Խալիլ Պատաուիի մէջ կառուցուած էին 300 տուներ մինչեւ նոյն թուականը:
Ա. Համաշխարհային Պատերազմէն ետք, շուրջ 150,000 կը հաշուէր հայաբը-
նակչութիւնը: Երկրին արդիւնաբերութեան 18 առ հարիւրը հայերուն ձեռքն 
էր, իսկ արհեստաւորական ձեռնարկութիւններուն՝ 48 առ հարիւրը: Անոնց 
ներդրումները կը կազմէին դրամագլուխին մէկ երրորդը:
1970ական թուականներուն իր «ոսկեդարը» կ’ապրէր Լիբանահայութիւնը: 
Լիբանանի մէջ կը գործէին 60 դպրոցներ (մինչեւ երկրորդական: Հայագիտական, 
----ամպիոններով), 45 հայրենակցական եւ այլն միութիւններ: Լոյս կ’ընծայուէին 
160 թերթեր ու պարբերականներ: Շուրջ 250,000 կը հաշուէր Լիբանանի 
հայաբնակչութիւնը: Ամէնէն տարածուն գործունէութիւններն ունէին Հ.Բ.Ը. 
միութիւնը եւ Հայ Երիտասարդաց Ընկերակցութիւնը, իրենց 5 վարժարաններով 

եւ հայագիտական հիմնարկով, երկու դարմանատուներով, 14 մասնաճիւղե-
րով, Ա. Մանուկեան եւ Ե. Տէմիրճեան երիտասարդական կեդրոններով, թատե-
րախումբով եւ Երգի-Պարի անսամպլով: Միաժամանակ, կը գործէին նաեւ 
Հ.Մ.Ը. Միութեան եւ Համազգայինի սկաուտական-մարզական-մշակութային 
միաւորները, Հ.Մ. Միութեան նոյնանման շարժումները, ազգային-աւանդական 
երեք կուսակցութիւնները, ինչպէս նաեւ՝ Հայ Կաթողիկէ եւ Հայ Աւետարանական 
համայնքները եւ Ազգային Առաջնորդարանի ազգային վարժարանները:
Լիբանահայերը յատկանշուած են իբրեւ վարպետ արհեստաւորներ - 
դերձակ, կօշկակար, հիւսն, մետաղագործ, նպարավաճառ, վարսայարդար, 
պատկերահան, շինարար, արուեստագէտ, վաճառական, սեղանաւոր, պաշ-
տօնատար, ճարտարարուեստական, եւ այլն:
Փիւնիկեան հնաւանդ երկիրը՝ Լիբանան, շնորհիւ աշխարհագրական իր 
բանալի դիրքին, հարաւ-արեւելեան Միջերկրական Ծովու վրայ Պէյրութի 
նաւահանգիստով, գերազանցապէս առեւտրական ազատ տարանցումի, 
«Պարկեշտը Միջնորդ»ի ու ծառայութեանց երկիր ըլլալով, 20րդ դարու երկրորդ 
կիսամեակին, կոչուած է «Միջին Արեւելքի Զուիցերիան»:
Ժամանակի թաւալումով սակայն, շրջանային քաղաքականութեան վատ-
թարացումով, Լիբանանի սահմանադրութեան համայնքային կառոյցը խախ-
տեցաւ, 1975ին պետական բանակը չկարենալով տիրապետել կացութեան: 
Յառաջացած քաղաքացիական երկարատեւ պատերազմը (1975-1990) երկիրը 
հասցուց անդունդի եզրին:
Երկրին երեք ու կէս միլիոն բնակչութեան շուրջ 250,000 գնահատուող ու 
տնտեսապէս բարգաւաճ, հայատրոփ համայնքին շուրջ մէկ հինգերորդը մնացած 
է ներկայիս: 1990 ին վերահաստատուած խախուտ կայութիւնը խանգարուած է 
դարձեալ մեր օրերուն, շրջանի շարունակուող խառնակ քաղաքականութեան, 
ու ներքին տոհմային տիրապետութեանց հետեւանքով: Հայ ընտանիքները 
դարձեալ սկսած են գաղթել դէպի այլազան երկիրներու շարքին, մասնաւորաբար՝ 
Հայաստան:
Սուրիա ու Լիբանան հարեւան երկիրներ ըլլալով, սերտ գործակցութեան 
մէջ գտնուած են: Լիբանանի հայերուն մէկ կարեւոր զանգուածը նախկին 
Սուրիահայեր եղած են: Քաղաքատնտեսական վերիվայրումներու ընթացքին, 
անոնք փոխադարձաբար կ՛ապաստանէին դրացի երկիրը, մինչեւ որ կացութիւնը 
հանդարտէր մէկ կամ միւս երկրին մէջ: Ներկայ օրերուն, երկու երկիրներն ալ 
շարունակելով խանգարուած մնալ, բնակչութիւնները դիմած են արտագաղթի:
Արեւմուտք ու շրջանին Արաբական երկիրներու եւ  Արեւելք (Ռուսաստան, 
Պարսկաստան, Թուրքիա, Սուրիա) քուլիսային համաձայնութիւն մը Սուրիոյ 
ճակատագրին նկատմամբ, կրնայ առաջնորդել Լիբանանի խռովալի գոյավիճակի 
հանդարտեցման եւ աստիճանական վերականգման:

Մահագրական
Սիրելի Ընկերոջս
Անդրանիկ Մխիթարեանի Յիշատակին
Բժ. ՊԵՐՃ ԳԱԼԱՄՔԱՐԵԱՆ

Կ’ուզեմ մտքերս ամփոփել խօսելու համար ընկերոջ մը մասին, որմէ թէեւ 
բաժնուած ենք աշխարհագրականօրէն հսկայ տարածութեամբ, բայց այդ 
տարածութիւնը նոյնիսկ բաւարար չէ ընդգրկելու համար այն քաղցրութեամբ 
յագեցած եղբայրական յուշերն ու անմոռանալի յիշատակները մեր կեանքի 
ամենէն անմեղ ու պարզունակ օրերէն:
Անդօ, սիրելի ընկեր, այս առաւօտ կարդացի քու մահազդդ.- իմ կեանքիս 
մէջ պատահած տխուր միջադէպերէն ամենէն դժուար համոզելին: Եկան ու 
աչքիս առաջ շարուեցան պատանեկան եւ երիտասարդական կեանքի մեր լաւ 
օրերը, յետագայի մեր հանդիպումներու ընթացքին քու անկեղծ եւ հոգատար 
վերաբերմունքդ: Դուն, որ կը ջանայիր զիս տարհամոզել, զգուշանալ երկար 
ճամբորդութիւններէ, նկատի առնելով իմ առողջական վիճակս, հիմա դուն 
անդարձ հեռաւորը առիր:
Անդրանիկ Ստեփանի Մխիթարեան, այս ի՞նչ խաղի բերիր մեզ: Այս անակնկալը 
ցաւալիօրէն ծանր է իմ հոգւոյս, մտքիս ու սրտիս համար: Դո’ւն իմ երկար 
տարիներու ընկեր: Դասընկեր Մելգոնեանի գրասեղաններէն եւ սենեկակից 
ընկեր Երեւանի Բժշկական Համալսարանի հանրակացարանի, ուր դուն եւ ես 

սորվելով, կատարելով, Արարատի ֆութպոլի խաղերը 
դիտելով եւ վարի յարկի Յովսէփին եւ Զուարթին հետ 
ուսանողական համեղ ճաշերը վայելելով:
Մեր բոլոր ընկերներն ու բարեկամները ցնցուած են 
այս գոյժէն եւ իրարու ցաւակցութիւն կը յայտնեն: Դուն 
գիտէի՞ր որ այսքան սիրուած էիր: Յստակօրէն կը յիշեմ 
քու լուռ երազող աչքերդ հենած ծառի մը կոճղին՝ ՄԿՀ 
տղոց բաժնի ցանկապատին այս  կողմը, միւս կողմը երթե-
ւեկող աղջիկները դիտելով եւ բանաստեղծութիւն քու 
հոգիիդ սնունդն էին: Դուն Մելգոնեանի մեր Paul Anka-ն 
էիր , իսկ ֆութպոլի դաշտին վրայ անզիջող զէյթունցին: 
Հիմա կը մխիթարուիմ լոկ այն երկու հանդիպումներով, 
որ ունեցանք Լոս Անճելըսի մէջ եւ ապա մեր սիրելի 
Մելգոնեանի հողին վրայ:
Մահուանդ գոյժը սաստիկ ցնցեց զիս մանաւանդ անոր համար, որ որքան ալ 
ջանայի, պատճառը չկրցայ հասկնալ: Եղբայրդ՝ Վահէն ալ չկրցաւ օգնել: Որքա՜ն 
կ’ուզէի հետդ խօսած ըլլալ անգամ մըն ալ, կամ գոնէ քեզի ձգած պատգամիս 
պատասխանած ըլլայիր, զոր ինչպէս միշտ, աւարտեր էի «կրկին քեզ տեսնելու 
յոյսով»: Ես միշտ կը կարծէի, որ այս տողերը դուն պիտի գրէիր ուղղուած ... 
բայց կ’երեւի՝ ա’լ մեր յաջորդ հանդիպումը անդենականին մէջ պիտի պատահի:
Սպանիոյ հիւսիս արեւմուտքը ցուրտ հողակոյտի մը տակ կը հանգչիս, մինչ 
դուն կ’երազէիր հայրենի հողն: Թող հոգի’դ սաւառնի այնտեղ, դէպի լեռներն 
հայրենի ու հանգիստ գտնէ այնտեղ:
Հողը թեթեւ ընկե’ր:
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Դէպի Հարիւրամեակ 1921 – 2021

ՌԱԿ- Ազատական-Ռամկավարութիւնը Եւ Գաղափարական
Ակունքները Հայ Իրականութենէն Ներս
ԳԷՈՐԳ  ՀԱԼԷՊԼԵԱՆ

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան հեռատես եւ խոհեմ հիմ-
նադիրները, որոնք տեսլականը ունեցան 1 Հոկտեմբեր 1921-ին, Պոլսոյ մէջ 
հիմնադրելու զայն, միաձուլումովը նոյնանման դաւանանք սնուցանող հայ 

քաղաքական կազմակերպութեանց, անկասկած, շնորհակալ գործ կատարեցին, 
հայ ժողովուրդին պարգեւելով ազատական-ռամկավարութեամբ օժտուած 
քաղաքական կազմակերպութիւն մը։
Ազատական-ռամկավարութեամբ մտածողութիւնը եւ գործելակերպը, ի դէմս 
սոցիալիստական կամ համայնավար ուղղութեան, որոշապէս հայ իրա-
կանութեան համար նորութիւն էր, հետեւաբար՝ օրհնութիւն, նոր շունչով ու 
լիցքով կառավարուած եւ առաջնորդուած տեսնելու հայ ժողովուրդը։
Սակայն, իրականացնելու համար զայն, մեր տեսլապաշտ հիմնադիրները 
գերագոյն պարտականութիւն կը նկատէին ազատական-ռամկավարութեան 
գաղափարախօսութեամբ դաստիարակելու նոր սերունդները, իրերայաջորդ 
կարգով զանոնք պահելու համար կենսունակ ու նաեւ՝ սեփականութիւնը 
հայ ժողովուրդին։ Դժուար եւ տքնաջան առաքելութիւն մը ստանձնած էր այդ 
կորովի ու վճռակամ ղեկավարութիւնը, մէկ կողմէն՝ Մեծ Եղեռնէն փրկուած 
հայութեան ինքնութեան եւ մշակոյթի պահպանման, միւս կողմէ՝ դիմակայելու 
Պաղ Պատերազմի մարտահրաւէրները։
Հեռաւոր կամ մօտիկ պատմութիւնը ինք կրնայ ապացուցել ու հաստատել, թէ 
ՌԱԿ-ը ինչպիսի հզօր ու փայլուն դերակատարութիւն մը ունեցաւ, Սփիւռքի 
հայութեան կեանքը կազմակերպելու եւ սփիւռքահայութիւնը դէպի Մայր 
Հայրենիք ուղղելուն մէջ։ Այդ ճիգերուն ու զոհողութիւններուն որպէս արդիւնք, 
կազմաւորուեցան քանի մը սերունդներ ռամկավարներու, որոնք հիմնուելով 
ՌԱԿ-ի սկզբունքներուն վրայ, հարազատ մնացին անոնց գործադրութեանց, 
ՌԱԿ-ը հասցնելով իր պատուաբեր հանգրուաններուն։ Այդ յաջողութիւնները 
ամէն ոք կը պարտի ազատական-ռամկավարութեամբ մտածողներու անշեղ 
եւ անսակարկ մօտեցումներուն, աշխատասիրութեան, հաւատարմութեան եւ 
սկզբունքայնութեան։
Իսկ զանոնք կրողները հանդիսացան, անպայմանօրէն, այն ղեկավարական 
դասակարգը, որ անհունապէս հաւատաց իր ազգային ինքնութեան, հայրենիքի 
հանդէպ անմնացորդ նուիրուածութեան, Հայոց Դատի եւ Պահանջատիրութեան 

անժամանցելիութեան, հայ մշակոյթի պահպանման ու գիտակից սերունդի մը 
դաստիարակութեան։ Այս բոլորին մէջ, անշուշտ, տեղ չունէր անհատականը, եսը, 
այլամերժականը, դաւադրականը, բռնատիրականը՝ երեւոյթներ որոնք կրնային 
քանդիչ եւ կործանարար հետեւանքներ թողնել ոչ միայն Կուսակցութեան, այլեւ՝ 
հայ ժողովուրդին։  
ՌԱԿ-ի գաղափարական ակունքները կը հանդիսանային ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱ-
ՐՈՒԹԻՒՆԸ, ԱԶԱՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ, ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ, ԻՐԱ-
ՏԵՍՈՒԹԻՒՆԸ, ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆԸ, ԴԱՏՈՂԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆԸ, ԽՈՀԱԿԱ-
ՆՈՒԹԻՒՆԸ, ՄԱՐԴԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆԸ, ԻՄԱՑԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆԸ, որոնք ընդե-
լուզուած են ազգայնական, հայրենական, ծառայասիրական ու հասարակական 
սկզբունքներուն հետ, որոնք կը միտէին հայ ժողովուրդը եւ անոր հայրենիքը 
ազատագրել, միացնել, անկախացնել եւ բարգաւաճ դարձնել։
Այս ակունքներուն նուիրեալները կը հաւատային, որ ազատական-ռամ-
կավարութեան գաղափարական վարդապետութիւնը կրնայ ամենէն աւելի ու 
լաւագոյնս սատարել հայ ժողովուրդի ապագայի կերտման։ Այդ հաւատամքով 
ալ անոնք կառչած մնացին իրենց գաղափարական ակունքներուն, զանոնք 
ժառանգելով յետագայ բանիմաց սերունդներուն, որպէսզի նոյն տեսլապաշ-
տութեամբ շարունակեն այդ ուղիները, միշտ գերադասելով ազգային շահերն 
ու ՌԱԿ-ը հեռու պահելով անիմաստ եւ վտանգաւոր արկածախնդրութիւններէ։
Եւ վերջապէս, ՌԱԿ-ի գոյութիւնը կ՚ իմաստաւորուի միայն իր ազատական-
ռամկավարական եւ ազգային-գաղափարական ուղղութիւններու հետեւողա-
կան կենսագործունէութեամբ։

հետեւեալ յայտարարութիւնը 
զետեղել տուած է տեղւոյն 
թերթերուն մէջ։
Ճէֆ կը խոստանայ 25,000 
տոլարի նուիրատուութիւն 
մը կատարել անոր՝ որ կրնայ 
իրեն համար յարմար աղջիկ 
ընկերուհի (girlfriend) մը 
գտնել։ Այս 47 տարեկան երի-
տասարդը կ՛ըսէ թէ այլեւս 
զզուած է սովորական կերպով (dating) աղջիկ որոնելու իր ջանքերէն եւ կ՛ուզէ 
տարբեր ձեւով մօտենալ այս կարեւոր հարցին։
Երբ 14 Փետրուարի նախայաջորդ օրերուն՝ մարդիկ զբաղած են իրենց 
ընկերուհիներուն եւ կամ կողակիցներուն յարմար նուէր մը ճարելու հարցով, 
այս երիտասարդը հրապարակ իջած է դիմելով ուրիշներու օգնութեան, որպէսզի 
առանձին չմնայ . . .
Ես իսկապէս կը զարմանամ որ ամերիկայի մէջ կան մարդիկ՝ որոնք դժուարու-
թիւն կ՛ունենան ընկերուհի գտնելու։ Հապա ի՞նչ ըսենք Միջին Արեւելքի 
երկիրներու երիտասարդներուն, որոնց համար՝ ինչպէս գիտէք, շատ աւելի 
դժուար է ընկերուհի գտնելը։
Սա ալ աւելցնեմ որ մեր հերոս Ճէֆը հակառակ է համացանցի օգնութեամբ 
ընկերուհի որոնելու գաղափարին։ Է՜հ ոչ աւանդական միջոցին կը հաւատայ, 
ոչ համացանցի օգնութեան կը հաւատայ եւ չուզեր ալ առանձին մնալ։ 
Միտք ինկաւ հայկական հետեւեալ ասացուածքը որ կ՛ըսէ, «Ոչ կէս հացը կ՛ուտեմ, 
ոչ լման հացը կը բաժնեմ եւ ոչ ալ փորս անօթի կը ձգեմ։» Է՜հ, եղաւ ասիկա . . .
Իսկ իմ կարծիքով՝ մարդիկ դժուարահաճ պէտք չէ որ ըլլան, եթէ կ՛ուզեն իրենց 
նպատակին հասնիլ, չէ՞ք խորհիր...:

Աշխարհի Տարօրինակութիւններէն
ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Սիրահարներու Օրը . . .
Ամէն տարուան Փետրուար 14-ը ճանչցուած է որպէս սիրահարներու օր 
(Valentine’s Day): Այդ սովորութիւնը սկսած է հինգերորդ դարու վերջաւորու-
թեան, Կելասիոս Պապի օրով։
Թէեւ այս տարուան Փետրուար 14-ը անցաւ, սակայն հետաքրքրական է նշել 
երկու դրուագներ, որոնք մեզի կու գան Անգլիայէն եւ Միացեալ Նահանգներէն։
Դրուագ Առաջին
Հիմա սկսինք Անգլիայէն։ Սովորութիւն 
դարձած է որ սիրահար զոյգեր սիրային 
գրութիւններ փոխանակեն այդ օր։ Ակնկալելի 
է նաեւ որ այրը ծաղկեփունջով մը եւ կամ տուփ 
մը շոքոլայով ներկայանայ իր սիրահարին 
եւ զինք հրաւիրէ ճաշարան մը, հաճելի 
ժամանակ մը անցնելու համար։ Անշուշտ 
ամուսնացած զոյգերու ալ մասնայատուկ է 
այս աւանդութիւնը, սակայն դժբախտաբար 
մենք հայերս զգացական չըլլալով՝ շատ չենք 
յարգեր այդ սովորութիւնը, այնպէս չէ՞ . . .
Այս օրերուն՝ սիրային գրութիւններու բացիկները (cards) տպուած եւ գեղեցկօ-
րէն զարդարուած կ՛ըլլան։ Բայց հին օրերուն՝ այդ գրութիւններն ու վրայի 
զարդարանքները կ՛ըլլային ձեռագիր։ Ուրեմն այս օրուան մեր պատմութիւնը 
մեզի կու գայ 200 տարի առաջ ղրկուած սիրային ձեռագիր գրութենէ մը, 
հասցէագրուած Լոնտոնաբնակ Օրիորդ Շէյֆիի։
Արդարեւ այդ բացիկը (տես նկարը) ղրկուած է 14 Փետրուար 1818-ին, սակայն 
ալպոմի մը մէջ թաքնուած մնալով՝ 20 տարի առաջ միայն յայտաբերուած է։ Եթէ 
ուշի ուշով դիտէք վերոյիշեալ բացիկը՝ հոն պիտի տեսնէք նկարուած սիրտեր, 
ծաղիկներ եւ թռչուններ։ Բայց աւելի  հետաքրքրական է հոնտեղի գրութիւնը 
որ կ՛ըսէ, «Սիրալիր խոստում մը՝ անկեղծ համակրութեան։»
Իսկ եթէ գրութիւնը իր ամբողջութեամբ կարդանք, վերահասու պիտի դառնանք 
հեղինակի սիրալիր եւ ապագայի նկատմամբ իր փափաքը արտայայտող 
բովանդակութեան, որը ուրիշ բան չէ եթէ ոչ՝ ամուսնութեան համեստ առաջարկ 
մը։
Դրուագ Երկրորդ
Գալով Միացեալ Նահանգներու դրուագին, սա սիրային ըլլալէ աւելի գործնա-
կան առաջարկ մըն է՝ ուր հեղինակը կը խոստանայ նիւթական վարձատրութիւն 
մը, զինք կարենալ օգնողին։ Հիմա թոյլ տուէք բացատրեմ։
Ուրեմն, Քէնսըս նահանգէն երիտասարդ ամուրի մարդ մը՝ Ճէֆ Կէպհարթ 
(տես նկարը) անունով, այս տարուան Վալընթայնի նախայաջորդ օրերուն, 
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Կարմիր  Վարդան
Անմահութիւնը՝ Մնալն Է Ապրողներու Յիշողութեան Մէջ

Ֆրանսացի իմաստասէր Օկիւսթ Քոնթ
ՊՕՂՈՍ  ԱՐՄԵՆԱԿ  ԼԱԳԻՍԵԱՆ

Երկիր մոլորակի Յունուար ամիս, արեգակը իր ճանապարհի երթն էր 
աւարտում: Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ հասած հարիւր-հարիւր 
Հայեր, ‘’Հայաստանեաց Առաքելական Եկեղեցւոյ Առաջնորդարան’’-ի 

Ղեւոնդեանց տաճարի աղօթարանում ոտքի կանգնած լուռ ունկնդրում, 
‘’Պատարագ’’-ի արարողութեան հնչած, Հայ վարդապետների իմաստութեան 
լոյսով  արարուած շարականներ:  Նայում էի չորս  դիս, հազար դարերից եկած 
շարականների հնչիւնները ողողել էին նրանց դէմքերը, երեւի անոնք իրենց 
երկրի կարօտի արթնած ոգու շողերն էին: Այդ օրը նրանք տաճար էին եկել, 
իրենց Վարդանի, նրա հետ ընկած, նրա հետ պատերազմած քաջորդիների 1569 
տարիների տարելիցին, նրանց յաւերժութեան ճանապարհի անմահութեան 
երթին աղօթք մրմնջալու: Այդ օրը հրճուել էր հոգիս, տաճարում տեսնելու 
այդքան շատ արեւորդիներ, որոնք եկել էին իրենց արարչական ցեղի պատումի 
յաւերժութեան լոյսը տանելու իրենց մանչերի սրտիկներին լցնելու: Զգում էի, որ 
գարնան աղուոր զեփիւռի նման Կարմիր Վարդանի ու նրա հետ անմահացած 
քաջերի հովերն էին անցնում տաճարում: Կարմիրը Վարդանի արիւնը չէ, 
կարմիրը նրանց ոգին է, կարմիրը նրանց վարած մարտի քաջութեան բոցերն 
են, կարմիրը նրանց հայրենեաց ոգուց պայթած կրակի խարոյկն է:
Մարել էին Երուանդունի հայկազուն Արտաշէսեանների արքայական տոհմի 
զարմը: Պարթեւ-ներն էին տիրում Հայաստան աշխարհին, որոնց բանակները 
երկու ահեղ ճակատամարտերում,ջախջախել էր արեւելքի հայրենապաշտ 
արքաների-արքայ Հայկազուն Տիգրանը: Պարթեւների Վաղարղշ հզօր թագաւորը 
որպէսզի անխռով իշխէր իր թագաւորութիւնում, քսան վեց ցեղախմբերից 
կազմուած Աղուանք աշխարհում թագաւորել էր եղբօրը, Հռոմի  հետ կնքած 
դաշնագրի համաձայն, միւս եղբօրն էլ Հայաստանի թագաւոր, նրան թագ 
շնորհելու ու նրանց երկրում թագադրելու պայմանով: Տրդատ  Առաջինն էր նա, 
թուականը ք.ե. 66 թիւ: Տրդատ խոշոր շքախմբով հասել Հռոմ: Կայսր Ներոն ի 
նշան խաղաղութեան հրամայել Տրդատի առաջ բացել պալատի բոլոր դռները, 
Հայաստանը հռչակել դաշնակից երկիր, Տրդատին  էլ Հայաստանի Տրդատ 
Ա. Թագաւոր: ‘’Արշակունիներ’’ կոչեցին Հայաստան-ի գահին թագաւորող 
այդ տոհմը: Հայացան արշակունիները, որոնք 400 տարիներ իշխեցին 
Հայաստանի Սրբազան Լեռնաշխարհի գահին, նրա մեհեաններում Նաւասարդ 
տօնախմբեցին, նրա պաշտպանութեան համար պատերազմեցին: Հայաստանի 
հողը նրանց սրտերին քաջութեան ոգի յորդեց: Պատերազմեցին ցեղակից 
Պարթեւաստանի բանակների դէմ, յաղթական կատաղի ճակատամարտեր 
մղեցին իրենց տոհմը գահազրկած Սասանեանների իշխանութեան  դէմ: 
Հայաստան երկրի ինքնուրոյնութիւնը պահպանելու եւ երկու հակամարտ հզօր 
կայսրութիւնների ազդեցութիւնից զերծ մնալու համար, իրենց նախնիների 
տոհմական հաւատքի բարեպաշտ աստուածների ոգեղէն ճշմարտութեան լոյսի 
հաւատքով, արեւելքում ծագած տիեզերական իմաստութեան նոր հաւատքի 
ջահերը վառեցին Հայաստան սրբազան լեռնաշխարհում: Իրենց նախնիների 
Տիր աստուծոյ վառած գրի, բանաստեղծութեան կանթեղների լոյսը դարձեալ 
փայլատակեց Հայաստան սրբազան լեռնաշխարհի վրայ: ‘’Մուսասիր-Մուշ’’ 
մեհեանի ներշնչանքով արարած սքանչակերտ սիւնազարդ տաճարներում 
դարձեալ իրենց հոգիներին բարի լոյսի անձրեւ տեղաց:
Հայերի Արշակունիների տոհմի վերջին արքան՝ մշակութասէր ու առաքինի 
Վռամշապուհ թագաւորի որդի Արտաշէս-Արտաշիրը զուարճասէր, զեղխ կեանք 
վարող ու ոչ պատերազմիկ թագաւոր էր եղել: Հայաստանի նախարարներ 
չէին հանդուրժել նրան, գնացել Սասանեանների Տիզպոն, օտար արքային 
յայտարարել, որ իրենց երկրին թագաւոր չէին ուզում եւ որ ինքը իշխէր 
Հայաստան աշխարհին: Իմաստուն Արմէն-Հայ, ինչո՞ւ անթագաւոր դարձրիր 
քու արարչական երկիրը, գայլին բերիր քու երկիր որ յօշոտէր այն: Գահընկեց 
անէիր Արշակունի թագաւորին, նրա փոխարէն երկրի քաջ տոհմերից մէկի 
իշխանին ին թագադրէիր: Արմին-Հայ, քու պատմութեան ամենաողբերգական 
պահն է այդ, ինչո՞ւ այդպէս:
Օտար թագաւորը, առանց պատերազմի նուաճեց Հայաստան  սրբազան 
լեռնաշխարհը, այնտեղ մարզպան կարգեց Սիւնեաց աշխարհի Բակուր 
նահապետի զարմից՝  իշխան Վասակ Սիւնեցուն: Կորիւն, ուսուցչապետ Մեսրոպ 
Մաշտոցի,  մասին յօրինած ‘’Վարքում’’, պիտի գրէր՝ ‘’Այն ժամանակ Աստուած 
տուեց, որ Սիւնիք իշխանութեան գլուխ անցել քաջ Սիսական Վասակը, խելացի 
ու հանճարեղ եւ կանխագէտ, Աստուածային իմաստութեան շնորհքով օժտուած 
մի մարդ: նա շատ նպաստեց աւետարանի քարոզչութեան գործին’’: 
Հայաստան աշխարհում չկար հայոց զօրք, չկար հայոց բանակ, չկար թագաւոր: 
Ո՞վ էր Հայկ Նահապետի ժառանգ թողած հողը պաշտպանելու, որտեղ 
իրենց նախնիների արարման հեւքն ու քրտինքն էր ծորել, որտեղ մղուած 
պաշտպանական կռիւներում իրենց որդիների արիւնն էր հոսել, որտեղ հայոց 
այրուցիի վաշտերը հռոմէական  լեգէոններն էր խորտակել: Սասանեանների 
լկտի թագաւոր՝ Յազկերտ, հրամայել հայոց երկրում պաշտէին այն ատուածները, 
որ ինքն էր պաշտում: Իրենց աշխարհի տոհմական՝ բարեպաշտ աստուածների 
հաւատքը լքած Հայը, հեռու աշխարհից եկած օտար վարդապետի հաւատքի 
լոյսի խորհուրդը ամուր գամել էր սրտին, դարերի ընթացքում այն դարձել էր 
Ծին: Տիեզերական սքանչանքով պատած տաճարներում աղօթեցին իրենց նոր 
Վարդապետի լոյսին, յոյսին, հաւատքին: Աղօթեցի՞ն, իրենց ազգի յաւերժութեան, 
իրենց Նահապետի, իրենց թագաւորների ու հայրենեաց սրբազան հողի 
անսասանութեանը, ի՞նչու մարեցին իրենց նախնիների աստուածների ուժի, 
իմաստութեան, գեղեցիկի ընկալման, բարութեան, մայրութեան  խորհուրդը: 
Տանուլ տուին, խաչուեցին, խաչուեց  երկիրն իրենց: 
Առանց թագաւորի, առանց զինուորի մնացած երկիր, տարիներ ետք, գոյա-
մարտի ճակատամարտ պիտի մղէր 451 թուականի Յունուար ամսին: Արար 

աշխարհում հաւատքի համար 
մղուող առաջին հերոսամարտն էր, 
հերոսամարտեր պիտի մղէին իրենց 
աշխարհի Սասունի լեռներում, Զէյ-
թունի ու Մուսա Լերան լեռների 
բարձունքներում, Արարատեան 
դաշտում, Շապին Գարահիսարում, 
Պաշ Ապարանում, իրենց արեւելեան 
կողմն աշխարհի Ուտիք գաւառում: 
Մամիկոնէից Վահանն էր 481-484 
թուականներին, զօրավարի ռազմագիտութեամբ, յաղթական մարտեր մղել 
Սասանեանների դէմ, Նուարսակի դաշնագրով հարկադրել Պարսիկին ճանչնալու 
իրենց հաւատքի ազատութիւնը, մարզպանական երկիրը կառավարելու 
արդարութեամբ, չգործակցելու ամբարիշտ իշխանների հետ:
Հայոց աշխարհի  հոգեւոր դասը, իրենց թագաւորների Արտաշատ մայրա-
քաղաքում, ժողով էին գումարել: Չկար ազգի հովիւ, որ պատասխան գրէր, 
զօրքին կռուի տանէր: Երկրի հոգեւոր այդ մարդիկ նամակ գրեցին առ օտար 
թագաւորին՝ .  .  . Մեր ամբողջ մարմինը քու ձեռքը տուած արա շուտով ինչ որ 
կամենում ես : .  .  . քու սուրը մեր պարանոցը, .  .  . այս հաւատից մեզ ոչ ոք չի 
կարող խախտել, ոչ մարդիկ, ոչ սուրը եւ ոչ էլ հուրը’’: Այդ ի˜ նչպէս էր, որ իրենց 
հոգիներում հանգել էր իրենց նահապետի ազատատենչ ոգին, նախնիների 
հայկազուն քաջերի զէնքերի շաչիւնը: Ինչո՞ւ ոչ  պարանոցի  փոխարէն նրանց 
դիմաց սուր չճօճեցին:
Զայրացել էր պարսից թագաւորը: Մարած սրտով նախարարներ, թողած իրենց 
տներ, թողած իրենց այրուձի հեծեալ վաշտեր: Տիզպոն էին գնում պարսից 
թագաւորին ներկայանալու: Դուք՝ Արատտայի, Հայասայի, Միտաննի, Արմինայի,  
արիական հայկազուն իշխանների յետնորդներ, ի՞նչու սպառազէն զօրքը 
գլխաւորած չգնացիք հայոց երկրի սահման, կռուի կանչել պարսից թագաւորին, 
ինչպէս շատ անգամներ արել էին հայոց աշխարհի Արշակունի թագաւորներ: 
Ներկայացել էին Տիզպոնի թագաւորին, խիստ զայրացած էր պարսից թագաւորը, 
սպառնացել պատժել նախարարներին: Նորէն հրամայել էր պաշտէին այն 
աստուծոյն, այն հաւատքին, որ ինքն էր պաշտում: Նախարարները մերժել էին 
ուրանալ իրենց հաւատքը, մերժել էին երկրպագել կրակին: Բանտ էին նրանց 
տարել: Խորհուրդ էին արել, առերես ուրանալ իրենց հաւատքը: 
Յաջորդ առաւօտ, երբ արեգակն էր կրակ ժպիտով արեւագալն էր աւետում, լոյս 
փռում Տիզպոնի վրայ, հայոց նախարարները թագաւորի հետ երկրպագում էին 
արեւին: Թագաւորը հրճւում է, իր հպատակները պիտի պաշտէին այն աստուծոյն 
ու հաւատքին որ ինքն էր պաշտում: Ի˜նչ իմանար, որ նախարարները առերես 
էին ուրացել իրենց հաւատքը, մտօք երկրպագում իրենց Աստուծոյն, որ իրենց 
վերադարձի ճանապարհին լոյս փռէր: 
Նախարարներ, իրենց հետ հարիւրաւոր մոգերի ու պարսից զօրքի հետ հատել 
էին հայոց աշխարհի սահմանը: Ընդվզել էր հայն, որդին հօր դէմ, կինը ամուսնու 
դէմ կռուի ելել, քարկոծել, անարգել ուրացող նախարարներին, սպաննել մոգերին, 
երկրից վռնտել պարսից զօրքը: Նոր հաւատքի խորհուրդը  հայոց աշխարհին, 
հայոց սրտերին հոսել որպէս ոգեղէն հուր, պոռթկում էր հայոց աշխարհը, 
ալեծուփ ովկեանի նման փոթորկում էր նոր հաւատքը, չկար թագաւոր, որ իրենց 
մարտի տանէր: Նենգ պարսիկը հայոց նոր հաւատքի ոգին էր սպանում, որ 
տիրէր իրենց աշխարհին: Հանդարտել էր երկիրը, իմացել էին, որ նախարարները 
առերես էին ուրացել հայոց աշխարհին ու իրենց հոգիներին տիրած նոր 
հաւատքը, որպէսզի կարողանային վերադառնալ  երկիր՝ ճակատամարտ մղէին 
յանուն իրենց նոր հաւատքի: Գալիք ազգեր այն համարելու էին՝ ‘’Աշխարհում 
հաւատքի համար մղուած առաջին կռիւ’’: Սակայն ի՞նչու միայն հաւատքի կռիւ, 
նաեւ ի՞նչու ոչ նոր գահատոհմի ինքնիշխանութեան համար մղուած կռիւ: 
Սակայն կար հայոց գահին հաւատարիմ Մամիկոնէից Վարդանը՝ հայոց 
սպարապետ Կարմիր Վարդանը: Հազար-հազար աշխարհազօր Հայ շինական 
ռանչպարներ եկել ազգի կռուին ու հայրենեաց փառքի  պատերազմին 
մասնակցելու: Տարօնի Խորոնք աւանի Խորենացի Մովսէս եկել աշակերտել 
էր իր ցեղի մեծ ուսուցիչի դպրոց, ուսանել դպրութիւն, պեղել իր ցեղի 
աւանդապատումներ, մի խումբ աշակերտների հետ հասել Եգիպտոս, Աղեք-
սանդրիա պեղել օտար իմաստունների մատեաններ՝ գրել իր ցեղի պատմութիւնը, 
պատմահայր եղել: Պիտի գրեր՝ ‘‘Թէպէտ մենք փոքր ածու ենք եւ շատ 
սահմանափակ թուով եւ շատ անգամ օտար թագաւորութեան տակ նուաճուած, 
բայց եւ այնպէս մեր աշխարհում էլ քաջութեան շատ գործեր կան գործուած՝ 
գրելու յիշատակութեան արժանի’’: Քսանեօթ նախարարներ իրենց սպառազէն 
զինեալներով եկել Վարդանի դրօշի տակ կռուելու յանուն հայոց աշխարհում 
ծագած նոր արեւի ‘‘առաւօտ լոյսին’’, յանուն հայրենեաց պաշտպանութեան, 
յանուն իրենց նոր հաւատքի, որին փարել էին իրենց նախնիների հաւատքի 
իմաստութեան լոյսի շողերը,  ցեղի ոգու լոյսի շողերը: Վարդանը վաթսուն վեց 
հազար զինուոր դարձած շինականներին տարել Արտազու գաւառի Աւարայրի 
դաշտ, տղմուտ գետի ափեր: Ղեւոնդ Երէցի գլխաւորութեամբ բազում երէցներ 
եկել կռուի դաշտ, մայրամուտի պատարագ մատուցել, խաչով օրհնել զօրքի 
սուրերը, նիզակները, վահանները եւ նրանց կռուելու ոգին: Չէ˜, Նահապետի 
ժառանգ թողած հողի, Թորգոմա ցեղի պաշտամունքի ոգին է սուրբ, որը զէնքը 
դարձնում հատու: Հայոց նախարարներ, արդե՞օք իրենց սրբազան լեռնաշխարհի 
պաշտպանութեան համար այդպէս շտապ պիտի գայի՞ն կռուի դաշտ, այն միշտ 
չէր պատահել: Քաջ մամիկոնէից Վարդան զօրավար, ինչո՞ւ բաց դաշտ իջար 
պատերազմելու, նրանց կանչէիր քու լեռների երկիր, նրանց բանակի փղերին 
գլորէիք հայոց ձորերի վիհեր, օտար երկրի զօրքին զրկէիք  զօրաշարժելու 
հնարաւորութիւնից:

Շար. Էջ 06
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Կարմիր  Վարդան
Անմահութիւնը՝ Մնալն Է Ապրողներու Յիշողութեան Մէջ

Ֆրանսացի իմաստասէր Օկիւսթ Քոնթ

Ինչու էին գնում բաց դաշտում կռուելու ահաւոր ռազմական ուժ բերած 
թշնամու դէմ: Վարդան ու բազում հանճարեղ զօրավարներ պարսկական 
ու բիւզանդական բանակները առաջնորդել էին, կռուի դաշտում իրենց 
ռազմագիտական հանճարի շնորհիւ՝ յաղթական ճակատամարտեր մղել: Սխալ 
ռազմավարութիւն էր կիրառուել, հաւատքից առաւել, ցեղի, հայրենեաց երկրի 
հողի պաշտպանութեան համար պատերազմ պիտի հռչակուէր, պարսիկի 
նպատակն էր կայսրութեան ժողովուրդներին ձուլել իրենց ազգի զարմի մէջ, 
տիրել նրանց երկրներին: Առաւելաբար այդ կռիւը յանուն նոր հաւատքի էր, 
նրա համար մարտիրոսանալու էին գնում, անմահութեան համար իմացեալ 
մահուան էին գնում: Կռուի են գնում ոչ թէ մահանալու, այլ մահ սփռելու թշնամու 
շարքերին: Ինչո՞ւ շտապեցիք կռուի գնալու, խորամանկէիք պարսիկ զօրքին 
ձեր լեռներ առաջնորդելու, ձեր հողը պղծած թշնամու շարքերին մահ սփռէիք, 
երկրում ապստամբութեան դրօշ ծածանէիք: Աւանդում են, որ հայոց աշխարհում 
մի քանի միլիոն հայեր էին եղել, արքաների-արքայ Մեծն Տիգրանը յիսուն բիւր 
զինուոր էր կռուի տարել, տիրել արեւելքին, երկրի օրհասական պահին, երբ 
կործանում էին ձեր նոր հաւատքը, տիրում ձեր աշխարհին, երկրի  միլիոնաւոր  
հայերին կռուի չտարաք երկրի միասնութիւնը պահպանելու եւ այո, Սիւնեաց 
Վասակ իշխանին նման չյանդգնեցիք կանչելու, որ նորէն երկրին հայկազուն 
իշխաններից մէկի զարմից թագաւոր ուզում, ազնուազարմ հայրենեաց Վասակ 
իշխանին պատմութիւն տարաք ճակատին դաւաճանի խարան տաճելով,  ո՞ւմ 
էր դաւաճանել, Պարսիկին, որը ուզում էր ձեր ցեղին իր ազգի զարմի հետ ձուլել: 
Սխալուեցիք, սխալուեցին եւ մնացինք խիստ ածու մի ազգ, քաջեր չեղանք որ 
մեր զէնքը լինէր մեր սահմանը՝ ‘’Սահման քաջաց, զէննն իւրեանց’’,  քարոզել 
էր Պատմահայր Խորենացի Մովսէսր :
Վասակ Սիւնի, հայոց աշխարհի ինն նախարարների հետ մնացել ուրացող, 
ստիպողաբար միացել պարսիկ բանակին:  Մինչեւ Հայոց պատերազմը, Վասակ 
մարզպետ էր, Պարսից արքունիքի թշնամիների հետ կապ էր հաստատել 
միասին ապստամբելու նրա դէմ: Արդեօ՞ք հաւատքից առաւել ազգի, իր 
երկրի պետականութեան վերականգման հետամուտ չի եղել նա, արդե՞օք հայ 
եկեղեցու կողմից նրան դաւաճանի պիտակով խարանելը շատ խնդրայարոյց 
չէ՞, իսկ որ Սիւնեաց աշխարհի ժառանգ նրա երկու որդիները պատանդ էին 
արքունիքում, եւ ինքը նաեւ ‘’Հայր’’ էր .  .  . : Ուրացեալ միլիոնաւոր հայեր հիմա 
թուրքի յափշտակած հայոց հողում իրենց ինքնութիւնն են փնտռում: Սպասում 
են, որ հայոց արեւմտեան կողմն աշխարհի երբ հայու նոր արեւագալ ծագի, որ 
նորէն աղօթեն Աստծուն, ով է ասել, որ ցեղի, ազգի պատկանելութիւնը միայն 
հաւատքով բնորոշւում: Իսլամը դաւանած Զրահադաշդը նորէն պարսիկ է, եւ 
ոչ հրեայ ու արաբ:
Արեւագալ, լոյս էր իջել Արտազու գաւառի Աւարայրի դաշտին, արեւն էր վառում 
Տղմուտ գետի ջրերը, լոյսի սպիտակ անձրեւ տեղում նրա վրայ: Հայոց իշխանների 
գլխաւորած չորս զօրամասերի այրուձին, սպառազէն մարտիկները ճեղքելով 
Տղմուտի արեւոտ ջրերը, Վահագնի կրակածին քաջութեամբ յարձակուել պարսից 
զօրքի վրայ: Սուրերի շաչիւններից շանթեր էին բեկանւում, աղեղնաւորների 
արձակած նետերը պատռում պարսիկի վահանները, ձիավար մարտիկների 
նիզակները որպէս արեւի ճառագայթներ խոցում թշնամուն, զարկում էին, 
զարնւում էին: Նրանց  քաջութեան մրրիկները ալեկոծում դաշտը, կռուողների 
որոտագին կանչերը սիրտ պատռում, խաչուած սուրերից ժայթքած կայծերը 
հրդեհում մարտի շարքերը: Հայ շինականի հոգում վառւում էին նոր հաւատքի 
լոյսերի ջահերը, հայրենեաց հողի պաշտամունքի ոգին, Վահագնի քաջութեան 
բոցերը: 
Վարդան իր դիտակէտից նկատել, որ թշնամին ընկճում է հայոց զօրքի ձախ թեւը: 
Օժանդակ վաշտով յարձակում կազմակերպել այդ կողմը, ետ մղում թշնամուն: 
Իրարանցում առաջացել թշնամու շարքերում, դեռեւս պարտութիւն չտեսած 
Մատեան գունդը նահանջում էր ռազմի դաշտից, Պարսից զօրավարը նոր 
վաշտերով համալրում ճակատի այդ կողմը, Վարդան մտել էր թշնամու շարքեր, 
հասել մատեան գունդ, շրջապատել էին Վարդանին .  .  . Վարդան խոցուել էր .  
.  . հայոց զօրքում խուճապ .  .  . կռիւը շարունակելու համար ոչ ոք գլխաւորել 
էր հայոց զօրքը, սկսել էին լեռներ նահանջել, ցիրուցան եղել հրամանատար 

չունեցող բանակը: Պարսիկ զօրքը ասպատակել երկիրը, պատերազմի անխոհեմ 
ռազմավարութիւն: 
Հայոց պատերազմին մասնակից Եղիշէ պատմիչը վկայում է, որ կռւում 
զոհուել էին 1036 հայեր, իսկ պարսից կողմից 3544 պարսիկներ: Հայոց ութը 
նախարարական տների ճրագներն էին մարել: Հայերը Վարդանի ու հայոց 
անթագաւոր երկրի այդ պատերազմը կոչում են ‘’Բարոյական Յաղթանակ’’: 
Տանուլ տուած կռիւ, պատերազմի դաշտից փախած զինուոր, թշնամու աւերած 
երկիր, կալանուած նախարարներ, փլած բերդեր ու տաճարներ, երկրում լիքը 
մոգեր, ի՞նչ էր յաղթանակել Հայը: Իրենց տոհմական հաւատքի փոխարէն, 
միայն Վահանի 481-484 թուականների յաղթական կռիւների շնորհիւ Պարսիկ 
երկիրը նոր հաւատքի ու խղճի ազատութիւն, նորէն մարզպանութիւն իրաւունք 
շնորհել հայոց աշխարհին:
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգների ‘’Հայաստանեան Առաքելական Եկեղեցւոյ’’ 
արեւմտեան  առաջնորդարանի հանդիսութիւնների սրահը լեցուն էր հայերով, 
Վարդանի մղած պատերազմն էին փառաբանելու: Աւելի քան 15 դարեր 
առաջ Արտազու գաւառի Աւարայրի դաշտում կռւում կարմրած Վարդանին, 
պատերազմում ընկած իշխաններին, շինականներին թեւանցուկ արած 
Հայը քայլում է իր պատմութեան ճամբաներով: Ոտքի էին հայերը, առաջին 
շարքում կանգնած ‘’Ղեւոնդեան Դաս’’-ի երէցները երգում էին, երգում էին 
պատարագին եկած սրտեր, կարծես մեղրածոր մեղեդիի հնչիւններն էին 
երկնքից անձրեւում, իմ էլ հոգում հոսում հայոց քաջերի ոգին, Վարդանի ու 
նրա հետ կռուի ելած դիւցազունների մարտնչելու յորձանքը ալիքում սրտիս 
ծովակը: Ահա մի քանի տողեր այդ երգից, որը յօրինել է Վասպուրականի հոգեւոր 
առաջնորդ՝ Գարեգին Սրուանձտեանը, որը առաջինը գրի էր արել Սասունցի 
Դաւիթ դիւցազներգութիւնը, իրեն անուանակոչել հայոց պատերազմում ընկած 
‘’Սրուանձտեան ցեղից Գարեգին’’

Թէ հայրենեաց  պսակադիր
Գողթնի քնարք լռել են,

Երկնից թող գան անմահ  հոգիք.
Հայոց քաջեր պսակել: 

Ոհ Վարդանայ անուան արձան
Մասիս կանգնի մահարձան, 

Մենաստաններ խաչն ի գմբէթ,
Աւետարան սուրբ հաւատ:

Լուսին, լուսին աչօքդ անքուն,
Պահէ Հայու ոսկորներ,

Եւ Մայիսի զուարթ ցօղով
Ցօղէ անոնց շիրիմներ:

Վարդան քաջութեան խորհրդանիշ եղաւ: Մանչեր հայոց,փայտը սուր շինած, 
ռազմի երթի քայլք նմանակելով՝ 
‘’Քաջ Վարդանն եմ’’ կանչելով տողանցում են: Վարդանը քաջութեան ոգու 
խորհուրդ եղաւ, բանաստեղծներ նրան տաղեր, երգահաններ տաղերգեր 
ձօնեցին: Բանաստեղծութեան իշխան՝ Վահան Թէքէեան՝

Գիշեր մը երբեք այսպէս լուռ ու լուրջ
Չէ դիզուած հսկայ բանակի մը շուրջ:

Եւ բանակ մը երբեք, խաւարի մէջտեղ, 
Չէ  եղած այսպէս լուսագեղ, անմեղ:

Դաշտն արշալոյսին խունկ է, կը մխայ,
Զէնքերու շաչիւն իր շուրջ ծնծղայ:

Կը նետուին ընդդէմ սուրին նիզակին,
Որոնք խաչերուն վրայ կը կոտրին,

Վարդանն իր ճերմակ ձիով, զրահով,
Ամէնէն առաջ, ամէնքին քով:

Վարդանի հոգին, հրագունդ անշէջ,
Կը մտնէ ամէն հայու հոգւոյն մէջ:
Կը զարնէ խաչովն ու սուրովը գիր

Կը գրէ, կ՝ օրհնէ Վարդանը Կարմիր:
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Աղի — անալի
անջատել — միացնել
աջ — ձախ
աջակողմեան — ձախակողմեան
առաջին — վերջին
արական — իգական
արձակ — չափածոյ
արու — էգ
արքայազուն — արքայադուստր
բազմապատկել — բաժանել
բանաւոր — գրաւոր
բարի — չար
բարձր — ցածր
բարձրանալ — իջնել

բարձրացնել — իջեցնել
բաց – փակ
բնական — արհեստական
գերագնահատել — թերագնահատել
գիշեր — ցերեկ
գումարել — հանել
գիւղ — քաղաք
դառը — քաղցր
դուրս — ներս
դրախտ — դժոխք
դրական — բացասական
եզակի — յոգնակի
զառիվեր — զառիվար
թանկ — էժան
թեր — դէմ
լայն — նեղ
լաւ — վատ
լաւագոյն — վատթարագոյն
լաւորակ — վատորակ
լիքը — դատարկ

լոյս — խաւար
խորը — ծանծաղ
ծանր — թեթեւ
ծեր — պառաւ
կարճ — երկար
կենտ — զոյգ
կենտրոնաձիգ — կենտրոնախոյս
կին — տղամարդ
համակրել — հակակրել
համարիչ — յայտարար
հայր — մայր
հաստ — բարակ
մանր — խոշոր
մեղաւոր — անմեղ
մուգ — բաց
մօտ — հեռու
յաղթանակ — պարտութիւն
յարձակուել — պաշտպանուել
ներածել — արտահանել
ներշնչել — արտաշնչել

Լեզուագիտական                                    

Հականիշ Բառեր
ներշունչ — արտաշունչ
ներքին — արտաքին
նիւթական — բարոյական
նոր — հին
շատ — քիչ
շուտ — ուշ
ուռուցիկ — գոգաւոր
պատերազմ — խաղաղութիւն
պարզ — բարդ
ջրիկ — պնդիկ
վեր — վար
վերեւ — ներքեւ
վերին — ստորին
տղայ — աղջիկ
փոքր — մեծ
քանակ — որակ
քոյր — եղբայր։

 
    Պատրաստեց՝ 

ԺՈՐԱ ՀԱՄԲԱՐՉԵԱՆ 



ՉորեքշաբÃÇ, 26 Փետրուար 2020 7Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Մեծ Ձեռագրագէտը

Նորայր Արքեպիսկոպոս Պողարեան
Ձեռագրագէտ Անզուգական Բանասէրը
1904-1996

ԴՈԿՏ. ԶԱՒԷՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ

«Պողարեան Եպիսկոպոսի 11 հատորները վստահելի նիւթ են պարու-
նակում հայերէնի պատմական հնչիւնաբանութեան, պատմական 
բառագիտութեան եւ քերականական կառուցուածքի պատմական 
հետազօտութեան համար»

Դոկտ. Վազգէն Համազասպեան
            
Քսանամեակ
Քսանչորս տարիներ անցած են 20-րդ դարու կարկառուն եւ հայ հոգեւո-
րականութեան առաջատար գիտնական-բանասէր Նորայր Արքեպիսկոպոս 
Պողարեանի վախճանումէն։ Երջանկայիշատակ Սրբազանը իր բովանդակ 
կեանքը նուիրեց Երուսաղէմի Սրբոց Յակոբեանց Վանուց, եւ յատկապէս 
Ձեռագրատան, ուր 4000 հայերէն ձեռագիրներ ի պահ կը մնան դարերէ ի 
վեր։ Նորայր Սրբազան եղաւ բոլոր ձեռագիրներուն իսկական հայրը՝ զանոնք 
տասնեակ մը մեծադիր հատորներու մէջ կեանքի կոչելով, ցուցակագրելով եւ 
հրատարակելով։
Որպէս իսկական ուխտապահ միաբան, աննմանը եւ օրինակելին եղաւ իր 
ժամանակակից հոգեւորականներուն մէջ, լռակեաց, իմաստուն եւ ամենէն 
արդիւնալիցը՝ Երուսաղէմի բովանդակ պատմութեան մէջ, որուն աշխատանքը 
պտղալից դարձաւ միակ անձի մը հաւատաւոր առաքելութեամբ, քննախոյզ, 
հեռու եւ բոլորովին անյարիր վանքի անիմաստ տագնապներէն։ Իրմէ առաջ 
եւ իրմէ ետք ոչ մէկ միաբան պիտի կատարէր ձեռագիր մատեաններու այդ 
հսկայ աշխատանքը։ Ինք եղաւ առաջինն ու վերջինը որպէս պահապան անխօս 
գրչագիրներուն որոնք լեզու ելան ու յայտնուեցան աշխարհին։
Երկու ձեռագիրներ՝ Աւետարան մը եւ Գանձարան մը մեծ հայրս Յակոբ 
Արզումանեան 1925-ին Էվէրէկէն Երուսաղէմ ուխտի երթալով նուիրած է 
Երուսաղէմի Ձեռագրատան որոնք 3459/20 համարներուն ներքեւ ցուցա-
կագրուած են։ Այսօր ի ձեռին ունիմ Երջանկայիշատակ Եղիշէ Պատրիարք 
Դուրեանի 11 Ապրիլ 1925 թուակիր նամակը ուղղուած մեծ հօրս, ուր կ՛ըսուի 
«Շնորհակալութեամբ ընդունեցինք Ձեր սիրելութեան կողմէ Ս. Աթոռոյս 
Մատենադարանին նուիրուած երկու կտոր ձեռագիր մատեանները, ԱՒԵՏԱՐԱՆ 
մը, եւ ԳԱՆՁԱՐԱՆ մը։ Կը նուիրենք Ձեր Սիրելութեան մեր հայրական ջերմագին 
օրհնութիւնները եւ կը մաղթենք կատարեալ յաջողութիւն ի գործս բարիս։ 
Ողջունիւ Սիրոյ, Աղօթարար՝ Պատրիարք Երուսաղէմի Եղիշէ Արքեպիսկոպոս 
Դուրեան։ Նորայր Սրբազանի Ցուցակներուն մէջ կը գտնուին այդ երկու 
ձեռագիրները։
Երկարակեաց, բարեկրօն ու գիտնական այս հոգեւորականը իր 84 տարեկա-
նին, 1988 թուին, առանց որեւէ հանդիսութեան կը նշէր իր քահանայական 
ձեռնադրութեան 60-ամեակը, կատարելագործելէ ետք հսկայ աշխատանք 
Երուսաղէմի հազարաւոր ձեռագիրները պրպտելով, եւ յարատեւ ուսուցանելով 
Ընծայարանի ուսանողութեան՝ դաստիարակելով հոգեւորականներու շարք մը 
սերունդներ։ Նորայր Սրբազան ապրեցաւ ինը բեղմնաւոր եւ առողջ տարիներ 
եւս ու վախճանեցաւ մերձ 93 տարեկանին՝ 1996 թուի դեկտեմբեր 19-ին։
 
Այնթապէն Երուսաղէմ
Ծնած Այնթապ 1904 յունուար 17-ին, Սրբազանը որդին էր Գարեգին Աւագ 
Քհնյ. Պողարեանի, Երուսաղէմ ընդունուած որպէս ժառանգաւոր Եղիշէ 
Դուրեան մեծանուն Պատրիարքի օրով, որմէ եւս կը ստանար սարկաւագի 
եւ կուսակրօն քահանայի կարգերը, Պատրիարքի շունչին տակ եւ Բաբգէն 
Եպիսկոպոս Կիւլէսէրեանի ուսուցչութեան ներքեւ աւարտելէ ետք իր ուսման 
շրջանը։ 1928 թուին Նորայր Պողարեան եւ Տիրան Ներսոյեան Այնթապցի 
զոյգը, Գարեգին Պողարեան եւ Ներսէս Թավուքճեան Աւագ Քահանաներու 
արժանաւոր որդիները, կուսակրօն քահանայի կոչում եւ օծում կը ստանային 
Դուրեան Պատրիարքէն։ Երկուքը շուտով Անգլիա կ՛ուղեւորէին Պատրիարքի 
յանձնարարութեամբ աստուածաբանական բարձրագոյն ուսում ստանալու 
եւ ապա վանք վերադառնալու եւ լծուելու իրենց առաքելութեան։ Ապագան 
հաստատեց որ Նորայր եւ Տիրան Արքեպիսկոպոսներ հանդիսացան անցեալ 
դարու առաջնակարգ բարձրաստիճան հայ հոգեւորականները։
 
Նորայր Եպիսկոպոս
Երբ նոր ստացեր էր վարդապետական աստիճանները, Նորայր վարդապետ 
1935 թուին կը հրաւիրուէր Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Դպրեվանքէն որպէս 
տեսուչ՝ յաջորդելով հիմնադիր վերատեսուչ Շահէ Արքեպս. Գասպարեանին, 
հինգ տարուան շրջանի համար։ Երուսաղէմ վերադարձին, ձեռագրատան իր 
բեղմնաւոր տարիներու նուիրեալ աշխատանքէն ետք 1951 թուին, Միաբանական 
Ժողովի ընտրութեամբ Ս. Էջմիածին կը մեկնէր եպիսկոպոսական ձեռնադրու-
թիւն ստանալու Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գէորգ Զ. Կաթողիկոսէն, օծակից ունենալով 
Տ.Տ. Վազգէն Ա. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը, Եղիշէ Պատրիարք Տէրտէրեանը, 
Սուրէն Քեմհաճեան, եւ Սահակ Տ. Յովհաննիսեան եպիսկոպոսները։    
 
Ձեռագրագէտ Հեղինակը
Նորայր Եպիսկոպոսի մնայուն եւ արդիւնաշատ աշխատանքը Երուսաղէմի 
Ս. Թորոս Ձեռագրատան հայերէն ձեռագիրներու մանրակրկիտ ուսում-
նասիրութիւնը եղաւ որ յանգեցաւ «Մայր Ցուցակ Ձեռագրաց Սրբոց 
Յակոբեանց» կոչուած 11 մեծադիր հատորներու հրատարակութեանց։ 

Սրբազանը սկսաւ զանոնք հրատարակութեան 
յանձնել 1953 թուականէն սկսեալ Բ հատորով որ 
շարունակութիւնն էր Արտաւազդ Արքեպիսկո-
պոս Սիւրմէեանի հատորին՝ հրատարակուած Ս. 
Ղազարի Մխիթարեան տպարանէն 1948-ին, որ 
կը բովանդակէր թիւ 1-140 ձեռագիրները։ Նորայր 
եպիսկոպոսի Բ հատորը կը ցուցակագրէր թիւ 
141-240 ձեռագիրները։ Յաջորդ հատոր մը 1960-
ին կ՛ընդգրկէր 560 յաւելեալ ձեռագիրներ եւս 
լրացնելով 700 գրչագիրներու ցուցակագրութիւնները։
Նորայր Եպիսկոպոս Վազգէն Ա. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսէն գնահատուեցաւ 
եւ 1973ին արքեպիսկոպոսութեան բարձրացաւ։ Ձեռագրատան տեսչութիւնը 
վարեց 43 տարիներ խղճամիտ եւ բազմարդիւն կերպով, «Ցուցակներու» 11 
յաջորդական հատորներու հրատարակութեամբ, նախ 3000 եւ ապա 1000 
մնացեալ ձեռագիր մատեանները նկարագրելով բոլոր հատորներուն մէջ, 
անմնացորդ աշխատութեամբ եւ անհատնում համբերութեամբ։ Իսկական 
գիտնականի յաւերժական արդիւնքը յանձնելով գալիք սերունդներուն Նորայր 
Արքեպիսկոպոս Պողարեան կը հանդիսանայ գլուխը 20-րդ դարու հայ բանա-
սիրութեան։       
 
Հատոր Բ
Գաղափար մը տուած ըլլալու համար կատարուած աշխատանքի մասին, նախ 
կը նշեմ 1953-ի իր Բ հատորին մէջ պարունակուած 100 ձեռագիրներէն մի 
քանի նմոյշներ, եւ ապա՝ 1971-ին հրատարակած իր Ե մեծադիր հատորէն։ 
Ասոնցմէ առաջինը սրբազան հեղինակը յատուկ մակագրութեամբ տողերս 
գրողին նուիրած էր երբ Արզումանեան իր առաջին այցելութեամբ Երուսաղէմ 
կ՛այցելէր 1955-ի Սուրբ Ծնունդին։ Յիշեալ հարիւր ձեռագիրներուն մէջ աչքառու 
կը դառնային հայ պատմիչներու բնագիրներէն ոմանք, շարք մը մեկնութիւններ, 
ճառընտիրներ, Դատաստանագիրքի տարբերակներ, եւ Եւսեբիոս Կեսարացիի 
Պատմութիւն Եկեղեցւոյ գիրքին թարգմանութիւնը։
Յատկանշական է որ անոնցմէ թիւ 230 Ժողովածոյ Պատմական Գրոց ձեռագիրը 
Երուսաղէմի Ս. Փրկիչ Վանքին մէջ ԺԷրդ դարուն գրուած ձեռագիր մըն է որ կը 
պարունակէ Ագաթանգեղոսի, Մովսէս Խորենացիի, Փաւստոս Բիւզանդի, եւ 
Եւսեբիոսի բնագիրները։ Իսկ թիւ 216 ձեռագիրը՝ Գրիգոր Տաթեւացիի Հարց-
մանց Գիրքը կը պարունակէ, գրուած Կ. Պոլիս 1666 թուին։ Նոյն հատորին մէջ 
կ՛երեւի թիւ 173 հին Ճառընտիրը՝ գրուած Արջըրայ գիւղին մէջ 1512 թուականին։ 
Մխիթար Գօշի Դատաստանագիրքէն օրինակ մը, գրուած Ստամպօլ 1772-ին, 
եւ Ժ դարու հայ պատմիչ Թովմա Արծրունիի Պատմութիւն Տանն Արծրունեաց 
պատմագրութենէն տարբերակ մը, լրիւ բովանդակութեամբ 225 էջերով, 
կաշեկազմ որուն գրութեան վայրն ու թուականը կը պակսին։
 
Հատոր Ե
1971 թուին հրատարակուած Ցուցակին հինգերորդ հատորի 604 էջերուն 
մէջ Նորայր Արքեպիսկոպոս արձանագրած է մինչեւ թիւ 1700 ձեռագիրը, 
ցուցակագրելով 335 մատեաններ, ընդ որս 80 շարականներ, 81 ժողովածուներ, 
եւ 3 Աւետարաններ, 85 մանրանկարներու նմանահանութիւններով։ Բանասէր 
Յարութիւն Քիւրտեան որ գրախօսած է այս հատորը, կ՛ըսէ թէ «ձեռագիրները 
մեծ մասամբ 18րդ դարէն են, եւ թիւ 1620ը՝ շարական մըն է Սարգիս Պիծակէ, 
ոսկեզօծ։ Չորս Պիծակեան ձեռագիրներ կան այս հատորին մէջ»։  Բանասէր 
Վազգէն Համազասպեանի վկայութեամբ «Ձեռագրերի սոյն 11 հատորները 
վստահելի նիւթ են պարունակում հայերէնի պատմական հնչիւնաբանութեան, 
պատմական բառագիտութեան եւ քերականական կառուցուածքի պատմական 
հետազօտութեան համար»։
 
Պողարեան Սրբազանի Այլ Երկերը
Առանձին արժէքաւոր գիրքերու հեղինակ եղած է նաեւ Նորայր Արքեպիսկո-
պոս։ Յովհաննէս Թլկուրանցիի Տաղագիրքը 1958, Հայ Գրողներ Ե-ԺԷ դար, 
1971, Գրիգոր Ակներցիի Թաթարաց Պատմութիւնը 1974, Կնիք Հաւատոյ 
հատորին քննական վերահրատարակութիւնը 1974, Կանոնագիտութիւն  եւ կրօ-
նագիտութիւն 1992, Վանատուր   եւ Հայ Եկեղեցւոյ Հաւատոյ Հանգանակները 
1993, Գրիգոր Նարեկացիի Ներբողները 1995, Գիրք Թղթոց՝ ձեռագիրներու 
համեմատութեամբ 1994 զոր իրագործեց իր վերջին օրերուն խնդրանքովը 
Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարք Թորգոմ Արքեպիսկոպոս Մանուկեանի։
Իր պետական այցելութեամբ Երուսաղէմ գտնուած օրերուն Հայաստանի 
Հանրապետութեան Նախագահ Լեւոն Տէր Պետրոսեան 1995 նոյեմբեր 6ին, 
վանք այցելելով յատուկ կերպով կ՛այցելէր ծերունի Նորայր Արքեպիսկոպոսին 
եւ անոր Աջը կը համբուրէր, ըսելով «Սրբազան Հայր, գալ Երուսաղէմ եւ Նորայր 
Սրբազանը, բանասիրութեան հսկան, գործընկերս չտեսնել ի՛նչպէս կարելի է»։
Երուսաղէմի Հայոց Վանքի դարաւոր պատմութեան մէջ Նորայր Արքեպիսկոպոս 
Պողարեան կը մնայ առանձինն, կողքին Եղիշէ Պատրիարք Դուրեանի շնորհա-
լի եւ պատկառելի անձին, եւ Թորգոմ Գուշակեան Պատրիարքի խոհուն եւ 
իմաստուն առաջնորդութեան, երկուքէն այլապէս աւելի արդիւնաւոր իր 
կատարելագործած աննախընթաց աշխատանքով։ Հայ Եկեղեցին եւ ազգը 
անտարակոյս շատ բան կը պարտին Նորայր Սրբազան Հօր, իսկ ինք իր 
արգասիքը կը պարտի իր մտաւորականի տաղանդին, գիտնականի միտքին ու 
կամքին, իր երկարակեաց առողջութեանը, եւ անընդմէջ վանքին մէջ իր կեանքի 
երկար տարիներու աղօթանուէր եւ աշխատունակ բնակութեանը։
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Կեանքը Հայրենիքին Նուիրած Սպաների Կեանքը 
Նոր Ձեւաչափով Կը Ներկայացուի. 
Արցախում Լոյս Է Տեսել «Պատիւ Ունեմ» Թերթին Առաջին Համարը

Զրոյցը վարեց՝ ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ

Փետրուարի  17-ին, Արցախում լոյս է տեսել «ԱՀ խորհրդային սպաների 
միութիւն» Հասարակական կազմակերպութեան երկլեզուՙ «Պատիւ 
ունեմ»- «Честь имею» թերթի անդրանիկ համարը: Պարբերականը 

տպագրուած է Ստեփանակերտի «Դիզակ պլյուս» հրատարակչութիւնում 
առայժմ 1 մամուլ ծաւալով եւ 250 օրինակ տպաքանակով։ Նոյն օրը տեղի 
ունեցաւ պարբերական գինեձօն հիմնադիրների մասնակցութեամբ: 
Թերթի ստեղծման պատմութեան, առաքելութեան, նպատակների մասին 
զրուցեցինք թերթի գլխաւոր խմբագիր Միքայէլ Հաճեանի հետ: 

- Պարոն Հաճեան, նախ շնորհաւորում եմ թերթի ստեղծման կապակ-
ցութեամբ եւ մաղթում սկսած գործում բազում յաղթանակներ: Կը 
պատմէ՞ք, ինչպէս առաջացաւ թերթի ստեղծման գաղափարը: Ո՞րն է 
նպատակն ու առաքելութիւնը: 
- Ճիշդն ասած ինձ համար անսպասելի էր այդ առաջարկութիւնը (թերթի 
խմբագիրը լինելը-խմբ.): Ինձ դիմեցին «ԱՀ խորհրդային սպաների միութիւն» 
հասարակական կազմակերպութեան ղեկավարներըՙ Հենրիխ Մովսիսեա-
նի գլխաւորութեամբ: Առաջարկեցին ստեղծել կազմակերպութեան թերթ: 
Քննարկեցինք ու յանգեցինք թերթը ստեղծելու եզրակացութեանը: Թերթի 
ստեղծման նպատակն ու խորհուրդը կայանում է հետեւեալում. Ինչ-որ տեղ 
մոռացութեան են մատնուած խորհրդային ժամանակաշրջանի այն սպաները, 
ովքեր հայրենիքի համար մարտնչել են ու անցել փառաւոր մարտական ուղի, 
մեծ ծառայութիւններ են մատուցել հայրենիքին: Անհրաժեշտ է ներկայացնել 
նրանց անցած մարտական ուղին, կեանքը, գործունութիւնը: Ու խօսքը ոչ 
միայն հայ, նաեւ այլազգի հերոսների մասին է լինելու, ովքեր Հայաստանի ու 
Արցախի համար մեծ աւանդ են ներդրել: Պէտք է լուսաբանել նրանց կեանքը 
յանուն նոր սերունդների: 
Նկատի ունենալով, որ այդ սպաները, զօրավարները արդէն կենսաթոշակի 
անցած են, ունեն կենցաղային խնդիրներ, անհրաժեշտ է վեր հանել դա ու 
ներկայացնել հանրութեան ու իշխանութիւնների ուշադրութեանը: Աջակից լինել 
դրանց լուծմանը: Բացի այդ, հիմնադիրները ցանկանում են, որպէսզի մենք մեր 
ընթերցողներին ներկայացնենք աշխարհի տարբեր երկրների զինուած ուժերում 
ծառայած անուանի հայ սպաների, զօրավարների մասին: Մենք հայերս, պէտք 
է իմանանք ովքեր ենք մենք, որտեղից ենք գալիս: Հիմնական գաղափարը 
դա է: Խորհրդային ժամանակաշրջանի շատ սպաներ մեծ աւանդ են ներդրել 
Արցախեան ազատագրական պայքարում: Այսօր էլ, չնայած որ կենսաթոշակի 
են անցել, միեւնոյն է, պատրաստ են դարձեալ իրենց գիտելիքներով ու հարուստ 
փորձով ծառայել հայրենիքին, Արցախի պաշտպանութեանը: Իրենք պատրաստ 
են իրենց փորձն ու գիտելիքները յանձնել նոր սերունդներին, նպաստել մատաղ 
սերնդի ռազմահայրենասիրական ոգու դաստիարակմանը: 

- Հայերէնի կողքին թերթը լինելու է միայն ռուսերէ՞ն, թէ ծրագրաւորւում 
է նաեւ անգլերէն լեզուով թողարկել: 
- Այս պահին միայն ռուսերէն լեզուով է լինելու, բացի հայերէնից, որովհետեւ 
ծրագրաւորում ենք այն Ռուսաստան եւ այլ միութենական հանրապետութիւններ 
եւս ուղարկել: Այսինքն  այն երկրներն, որտեղ ունենք հայկական համայնք ու 
որտեղ շատերը չեն տիրապետում մայրենի լեզուին: Չփորփրելով հին վէրքերը, 
պէտք է ասեմ, որ մեծ թիւ են կազմում մեր այն հայրենակիցները, ովքեր չեն 
տիրապետում հայերէն լեզուին: Շատ ցանկալի է, որ նրանք թէկուզ օտար լեզուով 
իմանան, թէ ինչ է կատարւում հայրենիքում: Իմանան, թէ մենք ի՞նչ սպաներ 

ունենք, ի՞նչ ռազմարուեստ ու զօրավարներ: Ես իհարկէ, չեմ բացառում, որ 
թերթը կը դառնայ եռալեզուՙ կ՛աւելանայ նաեւ անգլերէնը: Բայց դա ֆինանսի 
հետ է կապուած: Քանի որ թերթը իր առջեւ նպատակ է դրել անդրադառնալ 
աշխարհի բոլոր երկրների զինուած ուժերում ծառայող հայ զօրավարների ու 
սպաների կեանքին, ապա ցանկալի է, որ անգլերէն լեզուն եւս լինի: 

- Թերթի տպագրման ծախսերը ինչպէ՞ս էք հոգում: 
- Առայժմ թերթը մէկ մամուլ ծաւալով է հրատարակուել, որը շատ քիչ է: 
Միջոցները դեռեւս բաւարար չեն, բայց կազմակերպութիւնը յուսով է, որ 
առաջիկայում հնարաւոր կը լինի թէ՛ պետութեան միջոցով, թէ՛ անհատ բարե-
րարների նուիրատուութիւնի միջոցով ընդլայնել թերթի ծաւալը: Մենք յոյս 
ունենք, որ առաջիկայում կկարողանանք ստեղծել թերթի համար էլեկտրոնային 
էջ: Ժամանակակից տեղեկատուական դարաշրջանում թղթային տարբերակը 
միշտ չէ, որ արդիւնաւէտ է գործում: Մինչ կայքի ստեղծումը, որոշ լրատուական 
կայքերի հետ գործընկերային պայմանաւորուածութիւն ենք ձեռք բերելՙ նրանց 
կայքերում հրապարակել մեր թերթի նիւթերը: 

- «Պատիւ ունեմ»-ը ի՞նչ յաճախականութեամբ է լոյս տեսնելու: 
- Հնարաւոր է մեր օրերում դա ծիծաղելի հնչի, բայց առայժմ մենք ունենք 4 
համար տպագրելու հնարադրութիւն: Տեսնենք, թէ ինչպէ՞ս ենք ֆինանսական 
միջոցները  բաշխելու: Հնարաւոր է ամիսը մէկ անգամ, կամ երկու ամիսը մէկ 
անգամ: Բայց, սա պարզապէս մեկնարկ է: Մենք յուսով ենք, որ անհրաժեշտ 
միջոցներ կը գտնենք, որպէսզի թերթը դառնայ կայուն ամսաթերթ, ապա ինչու 
ոչ, շաբաթաթերթ: 

- Հաշուի առնելով ֆինանսական սուղ միջոցները, խմբագրակազմ որպէս 
այդպիսին կա՞յ: 
- Լսե՞լ էքՙ մէկ ծաղկով գարուն չի գայ կամ կը գայ (ժպտում է): Առայժմ ես 
միայնակ եմ: Քանի որ թերթի լոյս ընծայման պարբերականութիւնը յաճախակի 
չի լինելու, ես միայնակ եմ: Առաջիկայում հնարաւոր է, որ խմբագրակազմ լինի: 
Բայց հիմա խմբագրակազմը ես եմ: 

- Թերթի առաջին համարի բովանդակութեան մասին կը խօսէ՞ք: Ովքե՞ր 
են անդրանիկ համարի հերոսները: 
- Նշեմ, որ թերթում տարբեր ոճային նիւթեր են լինելուՙ յօդուածներ, ակնարկներ, 
դիմանկարներ, հարցազրոյցներ: Առաջին համարում մենք ներկայացրել ենք 
ծագումով արցախցի հայ գրող, հիմա ՌԴ-ում բնակուող Լեւոն Հաճեանի բաց 
նամակը Ազրպէյճանի նախագահինՙ կապուած Գարեգին Նժդեհի արձա-
նի վերաբերեալ Պաքու բարձրացրած աղմուկի հետ: Թերթում հրապարա-
կել ենք արցախեան ազատամարտի լաւագոյն հրամանատարներից մէկիՙ 
Արկադի Թադեւոսեանի (Գոմանտոս) մասին դիմանկար: Հարցազրոյց ենք 
հրապարակել Արցախի ներկայիս Պաշտպանութեան նախարարի հետ, որտեղ 
նա ամփոփում է 2019 թուականի արդիւնքները: Հիմնական նիւթերը դրանք 
են: Հետագայում աւելի հանգամանալի, հասկացական ու մանրամասն են 
լինելու հրապարակումները: Նաեւ նշեմ, որ թերթում պատմելու ենք ապրիլեան 
պատերազմի մեր հերոսների մասին: Դա կը լինի թերթի բովանդակութեան 
տրամաբանական շարունակութիւնը: 

- Դուք Ձեր խօսքում նշեցիք, որ ակնկալում էք պետութեան կողմից եւս 
աջակցութիւն թերթի հրատարակման գործում: Առաջին համարի լոյս 
ընծայման գործում որեւէ աջակցութիւն եղե՞լ է պետութեան կողմից 
կամ թերթի վերաբերեալ արձագանգ կա՞յ: 
- Պետական համակարգում մեծ թուով նախկին սպաներ են աշխատում: 
Սկսած նախագահից մինչեւ ներքեւի օղակներ: Առայժմ որեւէ հաստատուն 
տեղեկութիւն չեմ կարող ասել, որ անպայման կ՛աջակցեն մեզ կամ ոչ: Մենք 
դիմելու ենք, ներկայացնելու ենք մեր ծրագիրը: Թերթն արդէն ուղարկել ենք 
պետական մարմիններին, թող ծանօթանան, իմանան թերթի մասին: Կար-
ծում եմ, ըստ երեւոյթին, կը լինեն հանդիպումներ, կը խօսենք: Բայց մեր 
հիմնական յոյսը բարերարների վրայ է: Ռուսաստանում յայտնի բարերարներ 
կան, գործարարներ, որոնցից մի քանիսն արդէն խոստացել են աջակցել: Մեզ 
առաջարկել են առաջին համարը թողարկել, որից յետոյ կը քննարկենք, կը 
զրուցենք: Դա արդէն յուսադրող է: 

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

Մեր Գաղափարն Ու Գործը

Ը.- ՌԱՄԿԱՎԱՐԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱ-
ՐԱԿԱՆԸ
Քաղաքական, ընկերային ու 
տնտեսական ռամկավարութեան 
սկզբունքները, որոնք կը կազմէին 
ծրագիրը 1908-ին հիմնուած Հայ 
Սահմանադրական Ռամկավար կու-
սակցութեան՝ աւելի ընդլայնուած ու 
խորացուած՝ որդեգրուեցան Ռամ-
կավար Ազատական Կուսակցու-
թեան կողմէ, իբրեւ ուղեցոյց ու 
դաւանանք: Հակառակ մեր գաղա-
փարական հակառակորդներու 
անբարեխիղճ խեղաթիւրումներուն 
ու անոպայ ուրացումներուն, 
թէ Ռ.Ա.Կ.ը «անսկզբունք» ու 
«անծրագիր» հոսանք մըն է՝ մեր 
կազմակերպութիւնը հանդիսացաւ, 
ու կը մնա’յ, առաջին ու միակ ռամ-
կավարական կուսակցութիւնը 
հայ ազգային կեանքին մէջ: Եւ 
միայն կոյր այլամերժութիւնն ու 
քարացած տգիտութիւնը կրնան 
յանկերգեր՝ թէ Ռամկավարութիւնը, 
ձերբազատ դրամագլուխի քայ-
քայիչ կապանքներէն ու նուիրուած 
ժողովուրդներու ազատութեան, 
տնտեսական ապահովութեան ու 
երջանկութեան՝ չունի սկզբունք ու 
գաղափարական: Ինչպէս, միայն 
անմիտ աղանդամոլ մը կրնար հռչա-
կել, թէ Քրիստոնէութիւնը զո’ւրկ է 
կրօնքի մը էական յատկանիշներէն:
Բացարձակ, անժխտելի ճշմարտու-
թիւնը կը մնայ, թէ Ռամկավարութիւնը, 
իր անեղծ ու անխարդախ նկարագ-
րով՝ ամենէն ազնիւ ու կատարեալ 
կառավարական դրութիւնը կը 
հանդիսանայ, մարդկային ընկերու-
թեան առաւելագոյն ազատութիւն 
ու բարօրութիւն ապահովելու հնա-
րաւորութեամբ: անիկա կը հայ-
թայթէ գաղափարական ամենէն 
պայծառ ճանապարհը, ուրկէ 
ազգեր, նուազագոյն աղէտներով ու 
անկումներով՝ դէպի բարգաւաճում 
ու յառաջդիմութիւն կրնան մագլցիլ, 
եւ ուրկէ, բանաւոր մարդ էակը, 
իր նիւթական կարիքներուն, իր 
իմացական ձգտումներուն, իր 
ոգեկան տենչերուն լիացումը կրնայ 
հետապնդել: Որ Ռամկավարութիւնը 
աշխարհի ամենէն հզօր, տարերային 
ու պայթուցիկ գաղափարականն է՝ 
անվիճելի իրողութիւն է, նոյն իսկ անոր 
ոխերիմ թշնամիներէն ընդունուած: 
Երէկուան արիւնոտ բռնակալներն ու 
արքայական շուայտ իշխանաւորները, 
որոնք իրենց ժողովուրդներու ստրկու-
թեան, կեղեքուող թշուառութեան 
ու անսահման տառապանքին վրայ 
կը յաւերժացնէին իրենց մականն 
ու ապականութիւնը՝ այսօր Ռամ-
կավարութեան ախոյեաններ  են դար-
ձեր եւ անոր ծիրանիով կը փորձեն 
քօղարկել իրենց բռնապետութեանց 
չարագործ էութիւնը: 
Սակայն միայն անուղղայ բռնա-
ւորներուն ու տիտղոսաւոր յելու-
զակներուն ապաստանիլը չէ Ռամ-
կավարութեան դիմակին ետեւ, 
որ անոր ուժին ու հմայքին գերա-
զանցութիւնը կ’ապացուցանէ: Կայ 
տակաւին ցաւագին իրողութիւնը 
բովանդակ մարդկութեան երկու 

վիթխարի, հակամարտ բանակ-
ներու բաժանումին: Ժողովուրդներ 
ճեղքուած, վերածուած են համաշ-
խարհային թշնամի ահարկու 
ճակատներու, որոնք կը պայքարին 
բուռն մրցակցութեամբ, կը բախին 
իրարու տնտեսական ու քաղաքական 
անարիւն ճակատամարտերով, կամ կu 
զարնուին զինական պոռթկումներով: 
Մահացու թշնամութեան ու բնաջնջիչ 
պատերազմի խելագար ջատագովներ 
կան, որոնք կը պատգամեն թէ այդ 
երկու դրութիւնները միաժամանակ 
չեն կրնար գոյութիւն ունենալ նոյն 
աշխարհին մէջ, եւ որպէս զի վերապրի 
մէկը՝ անհրաժեշտ է, որ անմիջա-
պէս ոչնչացնէ միւսը: Բայց բոլոր այդ 
քրէական մարտակոչներուն, բոլոր 
փոխադարձ ամբաստանութիւններուն 
ու անհաշտ բանակռիւներուն մէջ 
կարելի չէ թաղել այն բացայայտ 
ճշմարտութիւնը՝ թէ երկո’ւ կող-
մերն ալ իրենք զիրենք հաւատա-
րիմ ախոյանները կը յայտարարեն 
ռամկավարութեան, մէկ կողմը շեշ-
տելով գերակշիռ նշանակութիւնը 
քաղաքային ազատութեանց. Միւս 
կողմը՝ տնտեսական ապահովութեան:
Ի’նչ այլազան մեկնաբանութեանց 
ալ ենթարկուին երկու կողմերու 
հաւաստումները՝ անոնք մէկ հիմնա-
կան իրողութիւն կը հաստատեն,- 
անվիճելի գերազանցութիւնը ռամ-
կավարական գաղափարականին, 
իբրեւ սկզբունքային ուղեցոյց ու ճամ-
բայ՝ ժողովուրդներու բոլոր խաւե-
րուն համար իրագործելու քաղաքա-
յին լայնագոյն ազատութիւններ, 
ընկերային անբռնաբարելի արդա-
րութիւն ու տնտեսական հաւա-
սար ապահովութիւն: Եւ այս երեք 
պահանջներուն բաւարարումը նոյն-
քան կենսական է, մարդ արարածին 
բարօրութիւնն ու երջանկութիւնը 
երաշխաւորելու համար:
Ռամկավար Ազատական Կուսակ-
ցութիւնը առաջին հայ քաղաքական 
կազմակերպութիւնը հանդիսացաւ 
մեր ազգային իրականութեան մէջ, 
որ որդեգրեց ռամկավարական 
գաղափարականը իր բարձրագոյն, 
իր ամբողջական էութեամբը եւ 
զայն քարոզեց, զայն կիրարկեց 
ու ամրացուց հայ ժողովուրդի 
ըմբռնողութեան եւ առօրեայ կազ-
մակերպական գործունէութեան 
մէջ: Դիւրին է, հարկաւ, հռետորային 
զգացական արտայայտութիւններով 
ներբողել հայոց «ժողովրդավարա-
կան» աւանդութիւնները, որոնք 
անհիմն ու վարկածային են առնուազն: 
Հայ թագաւորները, իշխաններն ու 
աւատապետները այնքան բացարձակ 
էին իրենց ինքնակալութեան մէջ՝ 
որքան ուրիշ ազգերու արքաներն ու 
նախարարները: Եւ նախորդ սերունդի 
յիշողութեան մէջ դառնօրէն թարմ 
է պատկերը արիւնալի կռիւներուն՝ 
որոնցմով յաճախ կը խափանուէին 
ազգային ու կուսակցական ժողովնե-
րը եւ կը խեղդուէին տարակարծիք 
ձայները քանի մը տասնամեակ առաջ:
Ճիշտէ, Թրքահայոց Սահմանադրու-
թիւնը որոշ իրաւունքներ երաշխա-
ւորեր էր քուէատուներու համար, 

եկեղեցական ու վարչական 
գործունէութեան յղացումին ու 
առաջնորդութեան մէջ: Սակայն 
մենատիրութեան ու փառքի մոլուց-
քէն բռնուած կուսակցութիւն մը, 
ապերասան օրինազանցութեամբ, 
ոտնահարեց ամէն իրաւունք ու օրէնք: 
Եւ տասնամեակներով՝ հայ ազգային, 
եկեղեցական ու կազմակերպա-
կան կեանքին մէջ սանձարձակ 
օրէն տիրապետեցին բռնութիւնը, 
խարազանը, դաշոյնն ու հրազէնը, իբրեւ 
միջոցներ գաղափարական պայքարի: 
Տեսակէտներու ազատ բախումին, 
համոզումներու անկաշկանդ արտա-
յայտումին ու մեծամասնութեան 
կամքի տիրապետութեան փոխա-
րէն՝ կ’իշխէին հատուածական մոլե-
ռանդութիւնն ու մենակալութեան 
այլամերժ կի’րքը, խափանումի, 
ահաբեկչութեան ու ոճիրի զէնքերով:
Եւ Ռամկ. Ազատ. Կուսակցութիւնը, 
այդ բիրտ, վայրի ու արիւնալի կերպե-
րուն հակադրեց ռամկավարական 
սկզբունքներու խաղաղ, բարերար 
ու ազնուացնող զօրութիւնը: Այդ 
գաղափարականին վճռական դերը 
գաղութահայ ազգային կեանքին 
մէջ ու արտաքին ճակատին վրայ՝ 
անժխտելի վկայութիւնը կուտայ 
զայն որդեգրողներու քաղաքական 
իմաստութեան ու բարոյական 
աննուաճելի կորովին:
Ներկայ օրերուն՝ սփիւռքի բոլոր 
հայ կազմակերպութիւններն ու 
միութիւնները,- քաղաքական 
թէ ընկերային, եկեղեցական թէ 
բարեսիրական, մշակութային թէ 
հայրենակցական՝ իւրացուցեր են 
ռամկավարական սկզբունքներն ու 
վարչակերպերը իրենց հանրային 
գործունէութեան ու ներքին կանո-
նագրութեանց մէջ: Տեղական պարզ 
անդամական ժողովներէն մինչեւ 
ընդհանուր համագումարները՝ 
հիմա’ կը լսեն անհատին ազատօ-
րէն արտայայտած կարծիքները. 
Կ’ունկնդրեն գաղափարներու անկաշ-
կանդ բախումին. Կը վկայեն տար-
բեր, հակոտնեայ համոզումներու 
բաղդատութենէն առաջ լաւագոյն 
տեսակէտներու բիւրեղացումին: Եւ 
շարքային անդամը, միջին քաղաքացին 
իր քուէով կ’ընտրէ ու կը վճռէ ո’չ միայն 
հետապնդուելիք նպատակը՝ այլ նաեւ 
զայն իրագործելու ուղին ու միջոցները:
Ամէնքը կ’ընդունին հիմա, թէ ամենէն 
քաղաքակիրթ ու ազնիւ դրութիւնն 
է ասիկա, որ իրենց կարծիքներուն 
արտայայտութեան բացարձակ 
ազատութիւնը կ’ապահովէ: անոնք 
հպարտ ու յանդուգն ինքնավստա-
հութեամբ կը հռչակեն իրենց 
անբռնաբարելի իրաւունքները եւ 
յաճախ ինքնաբաւ մարտակոչեր 
կ’ուղղեն որեւէ մէկուն, որ կը փորձէ՜ 
զանոնք խլել իրենցմէ: Գաղափարի, 
դաւանանքի ու խօսքի ազատութեան 
ըմբռնումին այդ ընդհանրացումն 
ու խորացումը մեր գաղութահայ 
զանգուածներուն ու հասարակա-
կան գործիչներուն մէջ՝ ճշմարտա-
պէս հզօրագոյն ազդակներէն մէկը 
հանդիսացաւ արտասահմանի կազ-
մակերպական կենսունակութեան, 

ազգային նկարագրի պահպանումին, 
հայրենասիրական շարժումներու 
արդիւնաւորման ու մշակութային 
զարգացման: Բայց կը մոռնան անոնք, 
թէ այդ անփոխարինելի իրաւունք-
ները իրենց չբաշխուեցան հէքեաթ-
ներու բարի ոգիներէն, այլ շահուեցան 
դառն, յարատեւ, երբեմն արիւնալի 
պայքարներու շնորհիւ:
Որովհետեւ պատկերը եղերակօ-
րէն մռայլ էր քանի մը տասնա-
մեակ առաջ: Խորհրդաւորութեան 
գաղտնիքը եւ առաջնորդներու 
հմայքն ու տիրապետութիւնը՝ 
քաղաքական, եկեղեցական ու 
ազգային ուրիշ ասպարէզներու 
վրայ վճռական մասնակցութենէ 
զրկեր էին ժողովրդային խաւերը, 
որոնք կրաւորական հետեւողներ 
դարձեր էին: Կուսակցութիւններ՝ 
հրապարակային ժողովներ սարքելու 
համար, պարտաւոր էին զինեալ 
պահակախումբեր ունենալ, որ իրենց 
բեմը, այսինքն՝ խօսի ազատութիւնը 
պաշտպանէր հակառակորդ հոսանքի 
մը խափանարար  յարձակումներուն 
դէմ: Անկուսակցական գրագէտ մը, 
կամ հասարակական գործիչ մը, եթէ 
յանդգնէր հրապարակով քննադատել 
ազգավնաս արարք մը՝ կը դիմագրա-
ւէր սպառնալիքը յանցագործներու 
խարազանին, կամ դաշոյնին, կամ 
հրազէնին: Կամայական բռնութիւնն 
ու ոճրապարտ ահաբեկչութիւնը 
որդեգրուած կանոններն ու կերպերն 
էին մենակալութեան, փառքի ու 
«փող»ի տենչէն վարակուած քաղա-
քական ղեկավարներու:
Եւ Ռամկ. Ազատական Կուսակցու-
թիւնը վճռեց արմատապէս 
յեղաշրջել այդ ախտաւոր, այլասե-
րիչ ու մահացու գոյավիճակը: 
Անոր վարիչները կը նախատեսէին 
իրենց ստանձնած առաքելութեան 
ահարկու խոչնդոտներն ու դաժան 
փորձութիւնները: Հաւատարմու-
թիւն ուխտելով իրենց կուսակցու-
թեան ընդհանուր ծրագրին՝ անոնք 
կ’ընդունէին ռամկավարական 
սկզբունքները իբրեւ վարուելակերպի 
ու գործունէութեան ուղեցոյց ու 
դաւանանք:
Որոշուած էին չդիմել «ակն ընդ ական»ի 
վայրենաբարոյ օրէնքին: Վճարած 
էին, որ գաղութահայութիւնը չվերա-
ծուի քաղաքային ահաբեկչութեանց 
մրցադաշտի մը, խռովարար անիշ-
խանութեան արշակաւանի մը. 
Որովհետեւ այդպիսի ողբերգական 
կացութիւն մը չքմեղանք պիտի 
հայթայթէր հիւրընկալ երկիրներու 
իշխանութեանց՝ ազդուօրէն միջա-
մըտելու գաղութահայ համայնքային 
կեանքին ու գործունէութեան դերն 
ու նշանակութիւնը, իբրեւ ազգա-
յին, քաղաքական ու եկեղեցական 
գործօն, Հայաստանի ու Հայ ժողո-
վուրդին ներկայ ուռճացման ու 
ապահովութեան, ինչպէս նաեւ 
ապագայ զօրացման համար:
Ռամկավար Ազատականներու այս 
գերազանցօրէն ազգասիրական 
ու հեռահասօրէն իմաստուն 
վարքագիծը մեկնաբանուեցաւ 
չարանենգ խեղաթիւրումով մեր 
հակառակորդներուն կողմէ,- անոնք, 
ծիծաղելի, սնամէջ ամբարտաւա-
նութեամբ սկսան յանկերգել, թէ 
«Ռամկավարները կը վախնա՜ն»: 
Անհեթեթ ու անմիտ այս վերագրումը 
քրէական մտայնութիւն մը կը մատնէ՝ 
որ բանաւոր մարդ էակը կը շփոթէ 
գիշակեր գազաններու հետ: 
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Գռեկհային յոխորտանքով՝ ան կը ճչայ, 
թէ գաւազանն ու զէնքը կրողը,- այսինքն 
բռնութեան ու ոճիրի վատոգի գործի-
քը քա՜ջ մարդ մըն է. Իսկ անոր դէմ՝ իր 
մտքին ու հոգիին ուժերով պայքարողը՝ 
երկչո՜տ մըն է: Սակայն իրապէս՝ ո՞վ 
է իսկական հերոսը: Ա՞ն, որ հրազէնի 
ապաւինած «անվա՜խօրէն» կ’երթայ 
առիւծին դէմ. Թէ՝ ա’ն, որ փայտեայ 
աթոռ մը ձախ ձեռքին եւ աջին մտրակ 
մը շաչելով՝ գազանը զսպելու կը 
յանդգնի: Ո՞վ է ճշմարիտ քաջը. Ա՜ն է, 
որ դաշոյն մը յափշտակելով կը վազէ 
իր համոզումները իբրեւ սխալ մերժող 
եւ իր գործերը որպէս վնասակար 
դատապարտող հակառակորդին 
վրայ. Թէ՝ ա’ն, որ կը խորշի ոճիրէն, 
իբրեւ մարդկային ստորնագոյն արար-
քէն՝ եւ բանականութեան լոյսով ու 
ճշմարտութեան ուժով կը նախընտրէ 
դիմագրաւել իր ընդդիմադիրը:
Մեր որդեգրած ռամկավարական 
դաւանանքը ուրիշ հեռահաս նշա-
նակութիւն մը ունեցաւ գաղու-
թահայութեան համար: Այդ գաղա-
փարականը կենսական դեր կատա-
րեց արտասահմանի հայութեան 
հաւաքական ինքնապահպանումն ու 
գործունէութիւնը ապահովելուն մէջ: 
Հայաստանի խորհրդայնացումով՝ 
հայ ժողովուրդի մայր զանգուա-
ծին գոյատեւումն ու զարգացումը 
կ’երաշխաւորուէր Սովետ Միու-
թեան եղբայրական հանրապե-
տութեանց հովանիով: Անոնս 
վարչական ու տնտեսական սերտ 
համագործակցութեան շնորհիւ՝ 

մեր հայրենիքը հրաշալի վերելքով 
մը կը յառաջդիմէր, եւ անոր բնակ-
չութիւնը, դարաւոր թշնամիներու 
մահացու սպառնալիքէն փրկուած՝ 
կը բարգաւաճէր, կը բազմանար 
եւ ազգային ու մշակութային շքեղ 
վերածնունդ մը կը կերտէր:
Բայց այն իրողութիւնը, որ Հայաս-
տան անդամ էր Սովետ Միու-
թեան՝ անխուսափելիօրէն բախ-
տորոշ անդրադարձում պիտի 
ունենար հայկական սփիւռքի գոյա-
վիճակին վրայ: Եւ հայկական հոծ 
գաղութներ հիւրընկալող երկիր-
ները, ռամկավարական կամ աւա-
տապետական՝ բացայայտ, յաճախ 
բուռն հակամարտութեան մէջ գտնուեր 
են Սովետ Միութեան հանդէպ, անոր 
ծնունդէն մինչեւ ներկայ «ցուրտ 
պատերազմ»ի ճգնաժամային օրերը: 
Բովանդակ մարդկութեան համար 
ցաւագին, աղէտալի կացութիւն մըն էր 
ատիկա, որ բացառիկ խստութեամբ կը 
ճնշէր մասնաւորապէս գաղութահա-
յութիւնը, զայն պարտադրելով դաժան 
երկընտրանքի մը:
Արտասահմանի հայ զանգուածները 
կրնային դիւրա’ւ գործիք դառնալ 
հիւրընկալ պետութեանց քաղա-
քականութեան եւ հակասովետ, 
ուրեմն նաեւ հակահայաստանեան 
խաչակրութեանց զինակից հանդի-
սանալ, ընկերային ու տնտեսական 
նշանակելի առաւելութիւններ շահելով: 
Բայց Ռամկ. Ազատ. Կուսակցութիւնը, 
իր ջերմ հայրեսիրութեան, հայոց 
ապագային հանդէպ իր անսասան 
հաւատքին ու իր դաւանած ռամ-
կավարական սկզբունքներուն 

անխորտակելի ամբարտակը կանգ-
նեցուց ազգուրացութեան գաղու-
թահայութեան գահավիճակումը 
դաւաճանութեան խորխորատէն վար:
Իսկ անոնք, որ զգացական հասկնա-
լի խանդավառութեան մը դրդումէն 
դէպի ծայրայեղ ձախ գաղափարներ 
կը մղուէին՝ ի վիճակին չէին սփիւռ-
քի հայ համայնքներուն ընծայելու 
անհրաժեշտ պաշտպանութիւնը՝ քանի 
որ իրենք իսկ, գրեթէ միշտ կասկածելի 
ու յաճախ հալածական տեղական 
իշխանութիւններէն՝ կարօտ էին 
պաշտպանութեան: Այս գոյավիճակը, 
դժբախտ ու եղերական՝ կը  ստեղծուէր 
հայկական բաղձանքներէն կամ 
հնարաւորութիւններէն գերիվեր, 
անհասանելի պայմաններէ: Եւ 
ան ահաւոր սպառնալիքով մը կը 
կախուէր արտասահմանի հայու-
թեան ֆիզիքական ապահովութեան, 
տնտեսական բարօրութեան ու ազգա-
յին դիմագծի պահպանման տեն-
չանքին ու ճիգերուն վրայ:
Ռամկավար ազատական կուսակ-
ցութեան որդեգրած տեմոկրատիկ 
ծրագիրը եւ անոր համոզումով փարումը 
ռամկավարական գաղափարականին՝ 
ամենէն հզօր ու վճռական ազդակը 
հանդիսացաւ, որ գաղութահայութիւնը 
պաշտպանեց ներքին դրուժաննե-
րու դաւադիր յարձակումներուն եւ 
օտար կառավարութեանց քայքա-
յիչ ճնշումներուն դէմ: Դաւանելով 
ու կիրարկելով տեմոկրատիկ սկըզ-
բունքները եւ յարգանք ու հաւա-
տարմութիւն ջատագովելով մեզ հիւր-
ընկալող երկիրներու օրէնքներուն 
ու բարձրագոյն շահերուն հանդէպ՝ 

Ռամկ. Ազատականներ կրցան Ռամ-
կապետական «իշխանութեանց 
խստահութիւնն ու համարումը 
շահիլ հայ փոքրամասնութեանց 
համար, որով կ’ապահովուէր մեր 
գաղութներուն ազատ ու բարերար 
գործունէութիւնը ազգային, եկե-
ղեցական, բարեսիրական ու մշա-
կութային մարզերուն վրայ:
Դարձեալ, ազգութեան ու հայրենի-
քի գաղափարական ու նիւթական 
էութեանց խոր ըմբռնումով՝ Ռամկ. 
Ազատականներ անվարան, յանդուգն 
հաւատարմութեամբ կառչեցան 
վերածնած Հայաստանի փրկարար 
իրողութեան: Հայկական պետութեան 
վերականգնումի օրերուն, միջազգա-
յին խուճապի ու սարսափի մթնոլոր-
տին տակ իսկ, Ռամկ. Ազատական-
ներ կը յայտնաբերէին քաղաքա-
կան թափանցող իմաստութեան 
երաշխիքին ու անոր դարաւոր 
գտումներու իրականացման խարիս-
խը: Ուրիշները խրտչեցնող կամ ահա-
բեկող վարչաձեւի տարազին մէջ՝ 
Ռամկավար Ազատականներ մարմինը 
եւ դարձան անկաշառելի ախոյանները 
այդ կորիզի զօրացումին:
Եւ Ռամկ. Ազատ. Կուսակցութիւնն 
է, որ կը մնայ հզօր, անխորտակե-
լի պատուարը այդ ազգադաւ ու 
հայրենադրուժ հոսանքին դէմ, 
ճարտարօրէն հաւասարակշռուած 
իր քաղաքականութեամբը, որ հաշ-
տեցուցեր է հիւրընկալ պետու-
թեանց հանդէպ գաղութահայոց 
հաւատարմութիւնը՝ իրենց սէրին 
ու նուիրումին հետ, հանդէպ ազա-
տագրուած մայր Հայաստանին: Եւ 
արտասահմանի հայութեան ներկայ 
յարաբերաբար բարւոք կացութիւնն ու 
յանդուգն դիմադարձութիւնը ազգու-
րաց խմբակին խռովարարական ու 
մատնչական սանձարձակութեանց՝ 
պերճախօս վկան է Ռամկավարան-
ներու գաղափարին ու գործին վճռա-
կան յաղթութեան:

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

Մեր Գաղափարն Ու Գործը

Գաղափարական

Սկիզբը Էջ 01

Սկիզբը Էջ 01

Սկիզբը Էջ 01

Լուրեր Աշխարհէն

Հայամէտ Թուրք Գործիչ Քաւալա 840 Օրեր Բանտարկուելէ 
Ետք Ազատ Արձակուեցաւ, Ապա Դարձեալ Ձերբակալուեցաւ

Քաւալա 2013-ի ամրան մասնակցած 
էր «Կեզի» զբօսայգիին մէջ տեղի ունե-
ցած  հակակառավարական ցոյցե-
րուն եւ բանտարկուած էր Դեկտեմբեր 
2017-ին, որմէ ետք բազմաթիւ թրքա-
կան եւ միջազգային իրաւապաշտ-
պան կազմակերպութիւններ բողոքած 

էին անոր բանտարկութեան դէմ՝ 
պահանջելով, որ վերջ տրուի անոր 
ապօրինի բանտարկութեան։
Քաւալա անակնկալօրէն ազատ արձա-
կուեցաւ, 840 օրեր բանտարկուելէ 
ետք, սակայն, միայն քանի մը ժամ 
ետք, Պոլսոյ դատախազութիւնը որո-
շեց դարձեալ ձերբակալել Քաւալան, 
ոտնակոխելով դատարանին որոշումը։

Նախագահեր Սահակեան Եւ Սարգսեան Շնորհաւորական 
Ուղերձ Յղած Են Արցախի Վերածնունդի Օրուան Առթիւ

Ատիկա պայքար էր, որուն համար 
ոտքի ելած էր համայն հայութիւնը` 
Ղարաբաղի, մայր Հայաստանի եւ 
սփիւռքի մէջ:
Այդ օրը դարձաւ մեր ժողովրդի 
սխրանքի, վճռականութեան ու ազա-
տասիրութեան, մեր համազգային 
միասնականութեան խորհրդանիշը...»:
Հայաստանի Հանրապետու-թեան 
նախագահ Արմէն Սարգսեան 
նոյն առիթով յղած ուղերձին մէջ 
ըսած. «Արցախեան շարժումը, 
որը կայծակնային արագութեամբ 
տարածուեցաւ Հայաստանի մէջ 
եւ արձագանգեց ողջ հայութեան 
մէջ` ուր ալ ըլլան անոնք լինէին, 
Արցախի անկախութեան եւ բուն 
իսկ Հայաստանի անկախութեան 
նախերգանքն էր: Շուտով այն 

դարձաւ փարոս, դէպի ուր ուղղուեցին 
Խորհրդային Միութեան ազատու-
թիւն ու ժողովրդավարութիւն տենչող 
ժողովրդական լայն զանգուածներու 
հայեացքները:
«...Աշխարհը մշտական ու շարունա-
կական փոփոխութեան մէջ է, եւ 
Արցախը այդ աշխարհի մաս կը 
կազմէ: 32 տարի առաջ արցախեան 
շարժումը իւրովի կրցաւ շարժել 
անշարժէլի թուացեալ անիւը, կրցաւ 
մտածողութիւն փոխել, կրցաւ ընդլայ-
նել ազատութեան ու արդարութեան 
սահմանները եւ այդ ամէնուն շնորհիւ 
ձեւաւորել պետութիւն` հերոսական 
ժողովուրդով:
«Արցախը վաստակած է եւ ունի 
ազատ եւ անկախ ապրելու, աշխարհի 
քարտէզին` պատմականօրէն իրեն 
պատկանող հայրենիքը հզօրացնելու 
իրաւունքը։»

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

ՀՀ ԱԳՆ ղեկավարը վերահաստա-
տած է Հայաստանի լիակատար 

աջակցութիւնը եւ յանձնառութիւնը 
Փախստականներու համաշխարհա-
յին պայմանագրին: Երկուստէք 
ընդգծուած է այս նոր ձեւաչափի 

ԱԳ Նախարարը Վերահաստատած է Սուրիոյ Մէջ 
Մարդասիրական Առաքելութիւնը Շարունակելու 
ՀՀ Պատրաստակամութիւնը

կարեւոր նշանակութիւնը փախստա-
կաններու խնդիրներու ուղենշման 
եւ անոնց լուծման ուղղուած համա-
գործակցութեան խթանման գործին 
մէջ:
Անդրադառնալով Մերձաւոր Արեւելքի 
մէջ ընթացող զարգացումներուն եւ 
Սուրիոյ մարդասիրական իրավի-
ճակին՝ ԱԳ նախարարը նշած է, 
որ պայմանաւորուած մերձաւորա-
րեւելեան տարածաշրջանին մէջ ունե-
ցած պատմական ներկայութեամբ եւ 
ներգրաւուածութեամբ՝  Հայաստա-
նը մշտապէս ուշադրութեամբ կը 
հետեւի տարածաշրջանին մէջ 
տեղի ունեցող գործընթացներուն: 
Արտաքին գործոց նախարարը 

վերահաստատած է Հայաստանի 
պատրաստակամութիւնը՝ շարու-
նակելու Սուրիոյ մէջ մարդա-
սիրական առաքելութեան իրակա-
նացումը՝ աջակցելու Սուրիոյ 
բարեկամ ժողովուրդին իր առջեւ 
ծառացած մարտահրաւէրներու եւ 
մտահոգութիւններու հասցէագրման 
գործին:
Նախարար Մնացականեան իր 
զրուցակցին ներկայացուցած է սու-
րիահայերու կարիքներուն արձա-
գանգելու եւ Հայաստանի մէջ կեցու-
թեան բարելաւման ուղղութեամբ ՀՀ 
կողմէ ձեռնարկուող շարունակական 
քայլերը:
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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
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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 the World

Former Egyptian President Hosni Mubarak 
Dies

Former President of Egypt Hosni 
Mubarak has died in Cairo hospital 

at the age of 92 on February 25, reports 
BBC.
Mubarak spent three decades in office 
before a popular uprising swept Egypt.
He was found guilty of complicity in the 
killing of protesters during the revolution. 
That conviction was overturned and he 
was freed in March 2017.

News from Armenia & Artsakh

Artsakh’s Security and Status Are Priority 
–Says FM Mnatsakanyan at UN Human 
Rights Council Session

PM Pashinyan Reaffirms Armenia Should 
Have Export-oriented Economy

Israel’s Ambassador to Armenia Salutes Armenia 
Preparing Opening Embassy in Tel-Aviv

It’s Time for Constitutional Court to 
Accomplish its Objectives as an Institution 
– PM Pashinyan

“Yes” campaign of Constitutional changes 
launches fundraising with participation of 
PM Pashinyan

Armenia remains fully committed 
to the peaceful resolution of the 

Nagorno-Karabakh conflict within the 
internationally mandated format of the 
OSCE Minsk Group Co-chairmanship 
and underlines the priority of security 
and status for Nagorno-Karabakh. The 
people of Nagorno-Karabakh have the 
right to freely determine their political 

Prime Minister of Armenia Nikol 
Pashinyan reaffirms Armenia should 

have export-oriented economy, record-
ing that the export of goods and services 
rose by 10.3% in 2019, ARMENPRESS 
reports the PM wrote on his Facebook 
page.
“Dear compatriots, I think you remember 
when assuming the post of the Prime 
Minister, I announced my vision that 
Armenia should become a high-tech 
and industrial country that should have 
an export-oriented economy”, the PM 
wrote, presenting the following results 
of 2019.
1. Manufacturing has increased by 
12%, becoming the leading economic 
branch with a share of 12.1% in the 

Ambassador of Israel to Armenia 
and Moldova Eli Belozerkowski 

welcomed Armenia preparing opening 
embassy in Tel-Aviv, ARMENPRESS 
reports he said in an interview with TPS.
“We welcome the rise in Israeli-Armenian 
relations and we welcome the expected 
arrival of Ambassador Armen Smbatyan 
in the coming weeks, as well as the 
preparations for opening a permanent 
embassy in Israel. It should be noted 
that last January, Armenian President 
Armen Sarkissian, who attended the 
main event for the liberation of the 
Auschwitz Extermination Camp held 
at Yad Vashem, visited Israel with 
President Reuven Rivlin and Knesset 
Speaker Yuli Edelstein and lectures in 

According to Prime Minister of 
Armenia Nikol Pashinyan, it’s time 

for the Constitutional Court to accom-
plish its objectives as an institution, 
ARMENPRESS reports Pashinyan said 
on February 25, during the fundraising 
organized by “Yes” campaign of the 
Constitutional changes.
“We need institutions for making Armenia 
a powerful, vibrant and sovereign state. 
In May 2018 we recorded the victory 
of the key institution – the citizen. In 
the 2nd stage the institution of election 
was restored in Armenia, because we 
irreversibly closed the era of election 
frauds. In the next stage we re-formed 
the National Assembly and the next 
institution to be re-formed was the 
Government. We have already clearly 

“Yes” campaign of Constitutional 
changes has launched fundraising. 
ARMENPRESS reports PM Pashinyan 
also participates in the fundraising.
The referendum will take place on April 
5. The changes are about suspending 
the powers of the Chairman of the 
Constitutional Court Hrayr Tovmasyan 
and 6 members of the Court.

status without limitations, and freely pur-
sue their economic, social and cultural 
development by virtue of the right to 
self-determination. This is at the core of 
the peaceful resolution, Foreign Minister 
of Armenia Zohrab Mnatsakanyan 
announced in his speech at the 43rd 
Session of the United Nations Human 
Rights Council.

GDP. Nikol Pashinyan emphasized that 
mining is not included here, this is only 
manufacturing.
2. Armenia’s exports of goods and ser-
vices rose by 10.3% in 2019.
3. Tourism has increased by 14.7%, 
which made accommodation and food 
services the most rapidly developing 
economic branch that recorded 27.2% 
growth against 2018.

several places in the country, including 
the Technion and the Technological 
Institute in Holon”, the Ambassador said.
President of Armenia Armen Sarkissian 
signed today a respective decree on 
making changes in his March 31, 2018 
decree according to which Armen 
Smbatyan was appointed Ambassador 
to Israel, but his residence was in 
Yerevan. According to today’s decree, 
the residence of the Ambassador is 
being transported to Tel Aviv.
In September 2019 the Armenian gov-
ernment approved the decision to open 
an Embassy in Israel.
The diplomatic relations between 
Armenia and Israel were established 
in April 1992.

outlined the path for the accomplishment 
of the judicial system and now it’s time 
for the Constitutional Court to accom-
plish its objectives as an institution”, 
Pashinyan said.
The referendum will take place on April 
5. The changes are about suspending 
the powers of the Chairman of the 
Constitutional Court Hrayr Tovmasyan 
and 6 members of the Court.
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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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News from Armenia & Artsakh

Former President Serge Sargsyan Goes on 
Trial

Armenia to Airlift 65 Nationals from Iran 
Amid Coronavirus Outbreak

The trial of former President Serge 
Sargsyan started on February 25 at a 
Yerevan court presided by Judge Vahe 
Misakyan.
Supporters of the former president gath-
ered outside the courthouse.
The former president was charged with 
embezzlement in December 2019 and 
a court imposed a signature bond as 

bail.   Former agriculture minister Sergo 
Karapetyan, businessman Barsegh 
Beglaryan and several others are also 
charged in the same case. Sargsyan 
is suspected in abuse of power and 
embezzlement of nearly half a billion 
drams during his tenure as president 
through the businessman. Sargsyan 
denies wrongdoing.

65 Armenian nationals will be airlifted out 
of coronavirus-hit Iran on a special flight, 
foreign ministry official Arsen Avagyan 
told ARMENPRESS.
“65 nationals of the Republic of Armenia 
have applied to the Embassy of Armenia 
in Iran. A special flight is planned for 

February 26 to repatriate the Armenian 
citizens,” he said.
Earlier Armenia announced a partial 
shutdown of its border with Iran as the 
Islamic Republic reported novel coro-
navirus cases.

Foreign Minister of Armenia Zohrab 
Mnatsakanyan met on February 25 with 
United Nations High Commissioner for 
Refugees Filippo Grandi in Geneva, on 
the sidelines of the 43rd session of the 
UN Human Rights Council, the MFA told 
Armenpress.
The Armenian FM thanked Filippo Grandi 
for his activity and stated that Armenia 
highly values the High Commissioner’s 
role in the implementation of programs 
for ensuring the needs of refugees and 
internally displaced people.
FM Mnatsakanyan reaffirmed Armenia’s 
full support and commitment to the 
Global Compact on Refugees.
Touching upon the ongoing develop-

ments in the Middle East and the human-
itarian situation in Syria, the Armenian 
FM said Armenia is closely following 
the processes taking place in the region 
conditioned by its historic presence and 
involvement in the Middle East region. 
He reaffirmed Armenia’s readiness to 
continue its humanitarian mission in 
Syria to assist the Syrian people on 
addressing their challenges and con-
cerns.
The minister introduced the UN 
High Commissioner for Refugees on 
Armenia’s constant actions on respond-
ing to the needs of Syrian-Armenians 
and improving the living conditions in 
Armenia.

Armenian and Russian FMs discuss bilateral 
agenda in Geneva

Foreign Minister Reaffirms Armenia’s 
Readiness to Continue Humanitarian 
Mission in Syria

Armenian foreign minister Zohrab 
Mnatsakanyan met with foreign minis-
ter of Russia Sergey Lavrov in Geneva 
on the sidelines of the 43rd session of 
the UN Human Rights Council, the MFA 
told Armenpress.
During the meeting the two FMs dis-
cussed a broad range of issues relating 
to the bilateral and multilateral agenda 

of the Armenian-Russian allied relations.
They also exchanged views on the 
ongoing regional and international 
issues, including the developments in 
the Middle East.
The Armenian and Russian foreign 
ministers touched upon the Nagorno 
Karabakh peace process at the meeting.
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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.
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ning and in-
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“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
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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.
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Two Directions
This year Great Lent begins on Monday 
February 24, and behooves on us to 
clarify the balance between the formal 
confession and its effective promise 
in lucrative action to be taken by the 
believer. Not only he goes through the 
formal Confession, but in return also 
makes a firm resolution and prom-
ise in action to honor the forgiveness 
offered by God, namely not to repeat 
sinful deeds as much as humanly pos-
sible. The healing therefore becomes 
a gradual progress in two directions, 
one from above and the other from the 
recipient addressed to God Almighty.  
The process is not and should not be 
a passive one, if we want fruitful and 
permanent results from the God-given 
absolution. A subjective understanding 
is just as essential, otherwise to depend 
only on the divine pronouncement, 
“May God grants you forgiveness” with 
no follow-up with action to justify, will 
reduce the Sacrament of Absolution to 
formality and habit.
We all hear the sins listed in those nine 
stanzas of the confession form each 
Sunday. Not only those numerous and 
applicable sins named there are feasi-
ble, but hopefully believers do confess 
them sincerely from the heart and mind, 
realizing that it is not occasional, nor 
reasonable to leave all the weight on 
God and sit back and feel comforted. 
Dutiful believers have to help them-
selves as they assist God’s immense 
care and love for mankind, in truly 
eliminating sinful behavior by way of a 
strong will and determination, as also by 
getting involved in charitable activities. 
One should not take advantage of the 
divine favor thinking that one has the 

chance for a next confession. There is 
no bargain, nor is there an easy way out. 
There is a “price” to pay since man was 
created by God “according to His image” 
that tells us there is a spark of light 
directly from the Creator God that will 
help us return the human “assistance” 
to the divine creation by way of the “free 
will” and courage God has given us in 
the first place. This responding process, 
our firm promise, is no less than helping 
ourselves following the initial divine 
absolution.

Confession
Hearing sins read in the nine verses 
of the confession form, the confessor 
by all means promises silently not to 
repeat them, lies, gossips, slanders, 
curses, theft, and “all such sins”. He 
will understand that “returning to God” 
is a process totally his own, especially 
during Lent when certain foods and 
enjoyment in social life are limited to 
the minimum by his own resolution. The 
“divine image” must be re-established 
in us and strengthen us to promise 
actions beyond the formal confession, 
with the assurance that both, confession 
and promise complement each other 
effectively. Obviously, the confessor and 
only him becomes the subject of those 
sins, committed or not, as much as they 
are listed in the first person singular, for 
each individual personally.
The response “I have sinned against 
God” must be a conviction rather than 
a statement, imminent with the assur-
ance not to fall again. On the contrary, 
hearing the absolution on behalf of God 
repeated by the priest should not by 
any means suggest “an opportunity” 
for the next confession. There can be 

no bargain with God thinking “today I 
will not sin, but not sure for tomorrow.” 
Theological and philosophical theories 
sound instructive and academic, not 
for the average believer however, who 
needs simply the Gospel of Christ to 
find real peace.

Parables and Miracles
The simple messages of the Lord in His 
parables and miracles are accessible 
to the Christian believer, such as the 
parables of the Pharisee and the tax 
collector, and the prodigal son, and 
many others, where the fall is corrected 
by a return after a sincere self-exam-
ination. While praying, the Pharisee 
praised himself only to degrade him-
self, not even to remain where he was, 
but adding more sins as detected by 
Jesus, while the tax collector realized 
his sinfulness fully and asked only for 
God’s forgiveness. The parable of the 
prodigal son is more striking, a return 
after wasting his father’s money, and the 
welcoming reception by the same father, 
with open arms and great joy, who saw 
him leave his house and now returning 
with repeated requests of forgiveness.
The same in the miracles that Jesus per-
formed, all of them conditioned first and 
foremost by a genuine faith, followed by 
the forgiveness of sins before the actual 
miracle took place. The paralytic man 
asked to be healed, and Jesus forgave 
his sins first, and then told him to get 
up and take his mattress and walk. Or, 
the deaf and the speechless man who 
approached him in faith and asked if he 
can be healed. He was healed after his 
sins were forgiven, was able to speak 
correctly, and above all to acknowledge 
the Person who healed him. These and 
many others contain ample messages 
and responsibilities for today’s society, 
individually and collectively.

St. Nersess the Graceful
Especially in his 24-verse daily prayer 
known as “I confess with faith,” our 
12th century great theologian and hym-
nologist St. Nersess the Graceful has 
implicated quite often the requirement 
of actions taken by the individual as 
follow-up to the confession of his sins. 
Asking God for his “holy awe” the 
believer commits himself to be most 
cautious as to what he hears, what 
he sees, where he goes, and what he 
says, instead of leading himself astray 
to ways of iniquity. Or, naming Jesus 
as the “wisdom of the Father,” he puts 
himself before God asking wisdom to 
speak, think, and work “all the time,” and 
stay away from evil thoughts, words and 

deeds, thus confirming the principle of 
confession and its prayerful response 
with a firm promise. In another verse 
St. Nersess moves the believer closer 
to God who says “may my conscience 
and physical sins be forgiven,” not letting 
everything on God and shun responsi-
bility, but praying that “I may stay away 
from every bad habits and get closer to 
God with good habits,” requiring strong 
will and determination for lucrative labor 
as a response to the divine absolution 
of sins.  
In his touching hymn known as 
“Daradzyal” (“spreading the arms and 
the feet on the Cross”),         St. Nersess 
alludes the entire hymn to personal 
efforts, claiming that our hands and feet 
are “replacing” those of our Lord on the 
Cross, especially our “walking feet” as 
he says, thus maintaining responsibility 
to work and walk according to His ways. 
Next, the Saint specifies that the Church 
is the functioning Body of Christ on earth 
“in place” of the Cross, and the faithful 
are performing actively and paying the 
“price” of their sinful lives sincerely and 
vicariously from “the blood and water 
issued from the side of the Lord”, the 
blood for the Communion Cup, and the 
water for Baptism in the Font, the two 
essential Sacraments of the Church.

The Church Breviary
This is the book that contains the seven 
daily services, the Mid-night, Morning, 
Mid-day, Evening, Sunrise, Peace, 
and Rest services. In all of them we 
read those canonical psalms, prayers, 
hymns, litanies and hymns, geared 
toward the basic relationship between 
God and men through the Most Holy 
Trinity. They suggest commitments such 
as “we ask Thee, O Lord, that the daily 
labors of Thy servants may be accept-
able by Thy divinity as just and God-
pleasing works”. In another prayer, the 
worshipper asks God to accept his daily 
labors “not as worthless, but worthy to 
reach His divinity.” In all, the Church 
and Christ through the Holy Spirit are 
asked for their actions to be accepted 
against their sins as remedies, not to 
be denied by the Heavenly Father. This 
becomes another source to confirm the 
reciprocal effectiveness of repentance 
as response and promise to evaluate 
the remission of our sins.
In conclusion this is to remind our faithful 
to take advantage of the season and 
participate in the Holy Liturgy performed 
behind the closed curtain, followed by 
the Sunrise Service, as well as the 
evening Peace and Rest Services on 
the fasting days. 

Great Lent 2020
Confessing and Promising
Return to God In Action
Theological approach to the Great Lent and to repentance theoretically is true but inadequate; so are philosophical 
speculations, since both are beyond the understanding of the average believer. He needs first and foremost the 
Gospel of Christ.  Father Zaven Arzoumanian, Phd

Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը
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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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Community News

On February 9th, 2020, the Armenian 
Sisters Academy celebrated its 35 year 
anniversary. The gala ceremony was 
held at the Metropol Banquet Hall, 
entertained by Tigran Asatryan’s beau-
tiful songs. 
The Hall was full of special guests, bene-
factors, alumni, parents, and friends. 
Among the guests were His Excellency 
Most Reverend Mikael Mouradian’s 
representative Most Reverend Father 
Barsegh Baghdasarian, Mother 
Aroudiag  Sajonian, Superior General of 

The parish priest and parish coun-
cil of St. Gregory Armenian Church 
of Pasadena, joyfully announce to 
the greater Armenian community of 
Southern California, that well-known 
benefactor Haroutyoon Ayvazian has 
made a generous $300,000 contribution 
to our parish in loving memory of his late 
father, Krikor Ayvazian. 
Mr. Ayvazian, greatly respected in the 
community, was born in Baghdad, Iraq 
and immigrated with his parents to the 
U.S., settling in Pasadena in 1968. After 

Thirty Five Years of Faith and Academic Excellence

Benefactor Haroutyoon Ayvazian Donates $300,000 
To Pasadena St. Gregory Armenian Church 

Knights & Daughters of Vartan Announce 105th Anniversary 
of Armenian Genocide in Times Square, New York

the Armenian Sisters of the Immaculate 
Conception, Senator Antony Portantino,  
Glendale  City’s Mayor Ara Najarian, 
Mayor Pro Tem City of Gardena Art 
Kaskanian, Crescenta Valley Town 
Council President Harry Leon, Director of 
Public Safety and Special Assignments 
of  the 5th Council District, the City 
of Los Angeles Greg Martayan and 
ASA’s benefactor and friend Mr. Harout 
Bronozian. 
The ceremony started with prayer and 
national anthems. After Most Rev. Fr. 

graduating from Pasadena City College, 
he attended U.C.L.A., where he gradu-
ated with a degree in Biology. Entering 
the business world, he has made his 
career in real estate development. 
Demonstrating his unlimited passion for 
Armenian causes, Mr. Ayvazian has self-
lessly given to ANCA (Armenian National 
Committee of America), All Armenia 
Fund, Armenia’s Orphan and Disabled 
Fund and the Armenian Patriarchate of 
Jerusalem, among others. 
Part of Mr. Ayvazian’s donation will be 

The 105th anniver-
sary of the Armenian 
Genocide will take 
place at the center 
of the universe in 
Times Square, New 
York, on Sunday, 
April 26, 2020 from 
2:00 pm - 4:00 pm. 

Join thousands in solidarity alongside 
noted politicians, academics and artists 
to honor the victims of the Armenian 
Genocide while advancing the fight 
towards global recognition. Special 
accolades will be given to the U.S. 
Congress and Senate for standing on 
the right side of history and approv-
ing measures formally recognizing the 
Armenian Genocide.

The USC Shoah Foundation offers a 
selection of Armenian Genocide survivor 
testimonials that shed light on the first 
genocide of the 20th century. These 
stories are meant to be shared and 
understood in order to avoid another 
cycle of hatred, racism and intolerance 
in the world we live in. 
Select a testimonial available from 
http://sfi.usc.edu/collections/armenian 
or another primary source that inspires 
you. Reflect on this piece of history, its 
meaning to you and how it can impact 
your thinking in the future. Convey 
your reflections in the form of an essay, 
poem, short film or visual art piece. Each 
student may enter a maximum of one 
submission in each category:
Writing
An essay or a poem of no more than 
500 words
Double-spaced

Barsegh blessed the tables, the honored 
guests shared their thoughts and cor-
dial wishes. Congressman Adam Schiff 
couldn’t be present, but he sent his video 
message with his best wishes. From the 
class of 2000, Dr. Raffi Kotoyan spoke 
on behalf of the alumni.
Armenian Sisters Academy honored 
the teachers who dedicated their lives 
for the Academy more than 20 years; 
among them was Sister Aguiline, mem-
ber of the Armenian Sisters of the 
Immaculate Conception.  

We wish that the Armenian Sisters 
Academy continues its dedication to 
the Armenian community keeping alive 
the language and culture, along with 
religion.  May God bless the Academy!

used to embellish the sanctuary’s altar 
area with a fresco of the resurrection 
of Christ, by European-trained artist 
Shant Giragosian. Additionally, in sweet 
memory of Krikor Ayvazian, a mosaic of 
the Vision of Krikor Loosavoreech will be 
added to the entrance of the sanctuary. 
Importantly, an endowment in the name 
of Haroutyoon Ayvazian will be created, 
the interest of which, in perpetuity will 
be used to invest in our parish youth. 
We invite the Pasadena community to 
rejoice with us in congratulating and 

While over a century has passed since 
the first genocide of the 20th century that 
claimed the lives of 1.5 million Armenian 
martyrs by the Young Turk Party of 
the Ottoman Empire, the Armenian 
Diaspora continues its unyielding efforts 
to remember, to honor and to educate 
the world about this catastrophic event 
in history -- a piece of history that goes 
unrecognized to this day by the Turkish 
government.
Cultural aspects of the program will be 
presented by members of the Armenian 
homeland as well as the Diaspora. 
Students from the Sipan Armenian 
School of Paramus, NJ, will sing the 
Armenian and American anthems. The 
commemoration will be led by the mas-
ters of ceremonies Armen McOmber, 

Font 12 pt.
Accepted file formats: .doc, .docx, .pdf
Visual Art
A digitally created image, digital pho-
tograph or photograph of an original 
art piece. 
Accepted file formats: .jpeg, .bmp
Film
Running time no longer than 5 minutes 
Accepted file formats: .mp4, .mpeg, 
.mov
Keep in mind this is not a research 
paper but your own original words and 
thoughts. Your essay will be judged on 
its originality, clarity, historical accuracy 
and understanding of the essay contest 
theme. All submissions should include 
the primary source link and/or name. 
Contest:
High School and college students are 
invited to participate in an essay con-
test as part of the 105th Anniversary 

Esq. and Nvair Beyerian.
In conjunction with the Times Square 
Commemoration, the Knights & 
Daughters of Vartan sponsor an annu-
al global essay contest and Young 
Professionals event, 100 Years & 
Beyond, for the New York metro area. 

Commemoration of the Armenian 
Genocide that will be held in
New York City’s Times Square (43rd 
St & Broadway) on Sunday, April 26, 
2020 from 2-4 pm. The essay contest 
is sponsored by Knights & Daughters of 
Vartan (www.kofv.org) an international 
Armenian fraternal organization head-
quartered in the U.S.
Deadline:
Sunday, April 5, 2020
Please email submissions to apri24nyc@
gmail.com. 
Prize:
The 1st, 2nd, and 3rd place winners 
chosen by the judges will be awarded 
$300, $200 and $100 respectively and 
announced at Times Square and in the 
media.
About the Armenian Genocide 
Commemoration in Times Square:
Founded in 1985 by the late Sam 

sponsored by the Knights of Vartan 
and Daughters of Vartan, a national 
fraternal organization, and co-sponsored 
by the Armenian General Benevolent 
Union, Armenian Assembly of America, 
Armenian National Committee of 
America, Armenian Democratic Liberal 
Party, Armenian Missionary Association 
of America, the Armenian Bar Association 
and the Armenian Council of America; 
participating organizations include the 
Diocese of the Armenian Church, Prelacy 
of the Armenian Church, Armenian 
Missionary Association of America, 
Armenian Missionary Association, 
Armenian Evangelical Union, Armenian 
Catholic Eparchy, and several national 
Armenian youth organizations.

Azadian, a former Brooklyn, New York 
resident, who
lost four siblings during the Armenian 
Genocide, the Armenian Genocide 
Commemoration at Times Square has 
honored the 1.5+ million Armenian lives 
lost during the horrific events of the 
1915 Genocide of the Armenians by the 
Young Turk Government of the Ottoman 
Empire. This internationally-recog-
nized annual event draws thousands 
of Armenians and non-Armenian par-
ticipants to commemorate the solemn 
occasion. The event features speeches 
and tributes delivered by prominent 
political figures and civic leaders, offi-
cials of the Knights and Daughters 
of Vartan, representatives of major 
Armenian-American organizations, and 
distinguished scholars and educators 
as well as high-ranking Armenian and 
non-Armenian clergy.

thanking Mr. Ayvazian for his kind con-
sideration of the ministry of our parish 
and for the future of the Armenian com-
munity in Southern California.

Knights & Daughters of Vartan Announce Essay Contest Winners in Conjunction with Times Square Commemoration

The annual Armenian Genocide 
Commemoration in Times Square is 
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Հայ Քոյրերու Վարժարանը Փետրուար 
9ին մեծ հանդիսութեամբ տօնեց իր 
երեսունհինգ ամեակը Մեթրոպոլ  
սրահին մէջ, համեմուած՝  Տիգրան 
Ասատրեանի ուրախ երգերով։ Սրահը 
լեցուն էր պաշտօնական հիւրերով, 
բարերարներով, բարեկամներով, 
ծնողներով եւ նախկին սաներով։ 
Պատուական հիւրերն էին Կաթո-
ղիկէ թեմի առաջնորդ Միքայէլ Եպս. 
Մուրատեանի ներկայացուցիչ՝ 
Գերյարգելի Բարսեղ Ծ.Վ. Պաղ-
տասարեանը, Մեծարոյ Մեծաւորու-
հի Մայր Արուսեակ Սաճոնեանը՝ 
ընդհանուր Մեծաւորուհի Անա-
րատ Յղութեան Հայ Քոյրերու Միա-
բանութեան, Սենաթըր՝ Անթոնի 
Փորտանտինօ, Կլենտէյլի Քաղա-
քապետ՝ Արա Նաճարեանը, Կար-
տենայի քաղաքապետ՝ Արթ Կաս-
կանեանը, Քրեսենթա Հովիտի 
Քաղաքային Խորհրդի նախագահ՝ 
Հերրի Լիոն, Լոս Անճըլըսի Հինգե-

451 թուականին Հայոց աշխարհը 
արդէն 150 տարեկան էր, որպէս քրիս-
տոնեայ երկիր եւ ահա արդէն սուրը 

րորդ Աւագանու շրջանի Հանրային 
Անվտանգութեան եւ Յատուկ Առա-
ջադրանքներու տնօրէն՝ Կրէկ Մար-
թայեան, Հայ Քոյրերու Վարժարանի 
բարեկամ եւ բարերար՝ Պրն. Յարութ 
Պրոնոզեանը։ 
Հանդիսութիւնը սկսաւ աղօթքով 
եւ զոյգ քայլերգերով, ապա Գեր-
յարգելի Հայր Բարսեղը սեղանը եւ 
սեղանակիցները օրհնելէն ետք, 
յարգարժան հիւրերը իրենց սրտի 
խօսքը եւ բարեմաղթութիւնները 
յղեցին Վարժարանիս  տնօրէնութեան։  
ԱՄՆ  ի  Կոնգրեսի անդամ Ադամ Շիֆը  
իր  մաղթանքը յղած էր  տեսանիւթով։  
Շրջանաւարտներու կողմէն սրտի 
խօսք ուղղեց 2000 թուականի շրջանա-
ւարտ Բժիշկ Րաֆֆի Քոթոյեանը։
Վարժարանս ստացաւ զանազան 
վկայագրութիւններ պաշտօնական 
անձերէն եւ պատուեց շարք մը 
ուսուցիչներ եւ աշխատողներ՝ 
իրենց քսանէն աւելի տարիներու  

գլխին կախուած էր։ Պարսից արքայ՝ 
Յազկերտը իր հրամանը ղրկած էր, 
կամ ապրիլ որպէս կրակապաշտ կամ 

երկարամեայ նուիրումին համար, 
որոնց մէջ էր նաեւ Հայ Քոյերու 
Միաբանութեան անդամ Քոյր Ակիւլի-
նէն։ 

մեռնիլ որպէս քրիստոնեայ։
Վարդան Մամիկոնեան եւ իր հետե-
ւորդները յանձն առին մեռնիլ, քան 
ուրանալ Քրիստոսը։ Վարդան Մամի-
կոնեանի խօսքն էր՝ ̔ ՙՄահ ո՛չ իմացեալ 
մահ է, մահ իմացեալ անմահութիւն՚՚։ 
Եւ գիտնալով թէ ինչպէս կրնայ վերջա-
նալ անհաւասար թիւով պատերազմը, 
ՙՙՎասն կրօնից, վասն հայրենեաց՚՚ 
կանչելով գնաց դէպի մահ։ Իր հետ 
1036 քաջեր եւս նահատակուեցան այդ 
օրը Աւարայրի դաշտի վրայ։ 
ՙՙՄահ իմացեալ անմահութիւն ՚՚ է 
ըսած էր Մամիկոնեան հսկան, եւ 
անմահ մնաց իրենց յիշատակը դարեր։ 
Այսօր ալ 16 դար յետոյ դեռ կը յիշենք 
հաւատքի եւ հայրենիքի մեր նահա-
տակները։ 
Հայ Քոյրերու Վարժարանի սաները 
մանկապարտէզէն մինչեւ 6րդ դասա-
րան՝ երգերով, արտասանութիւններով 
յիշատակեցին Վարդանանց տօնը, 
իսկ 7-8րդ դասարանները ՙՙԱւարայ-
րի արծիւը՚՚ ներկայացուցին։ Մեծ 
ոգեւորութեամբ եւ գիտակցութեամբ 
ապրեցան եւ ապրեցուցին 451թուա-
կանի օրերը. Յազկերտի պալատէն 

Կը մաղթենք որ Վարժարանս 
շարունակէ իր Աստուածահաճոյ 
առաքելութիւնը՝ կրօնի եւ հայապահ-
պանման։

մինչեւ Աւարայրի դաշտը։ Հրաշալի 
ներկայացուցին Յազկերտի զայրոյ-
թը հայերուն հանդէպ, փափկասուն 
տիկնանց ապրումները, Շուշանի-
կի եւ իր ընկերուհիներու խոստու-
մը՝ միանալ բանակին եւ սփոփել 
զինուորները, մեռնիլ իրենց հետ 
յանուն հայրենիքի, ապա Աւարայ-
րի դաշտը, յանկարծական լռութիւնը 
զինուորներու մահէն ետք, աշակեր-
տուհիներէն մէկը շատ յուզիչ երգեց 
ՙՙԼռեց՚՚ը, իսկ Մամիկոնեան Տիկինը 
քայլելով դիերու մէջէն կը փնտռել 
էր Վարդան։ Այս յուզիչ տեսարանով 
աւարտեցին ներկայացումը։ 
Սրահը լեցուն էր ծնողներով, բարե-
կամներով եւ բարերարներով։ Ամէն-
քը յուզուած էին եւ խանդավառ։ 
Հիւրերէն Դոկտոր Գարայեանը, 
Տիկին Նաճարեանը եւ Դոկտոր 
Նաճարեանը իրենց սրտի խօսքը 
ուղղեցին Վարժարանիս սաներուն 
եւ ուսուցչական կազմին։ Հիւրերու 
մէջ ներկայ էր նաեւ Վարժարանիս 
բարերար Պարոն Յարութ Պրոնո-
զեանը։  

Երեսունհինգ Տարիներու Հաւատքի Վկայութիւն Եւ 
Ակադեմական Նուաճումներ

***** 
Աւարայրի Արծիւը

ՀԲԸՄիութեան «Հայ Կին»ի 
Կազմակերպած Համաժողովը 
Մարտի 21ին, Փասատինա

Ֆրեզնոյի Համալսարանի 
Հայագիտական Ամպիոնի 
Ճաշկերոյթը

Հայկական Բարեգործական Ընդ-
հանուր Միութեան Հայ Կին կազմա-
կերպութիւնը կարեւոր յայտագիր մը 
պատրաստած է՝  նուիրուած հայ կին 
լրագրողներու։ Կիները պիտի խօսին 
իրենց փորձառութեան եւ աշխա-
տանքին մասին նաեւ կեանքին մէջ 
իրենց բացած նոր ճանապարհներու  
եւ իրենց բերած նպաստին մասին։
Ճաշկերոյթը տեղի պիտի ունենայ 
Շաբաթ օր, Մարտ  21ին, ՀԲԸ 

Ֆրեզնոյի Համալսարանի Հայագի-
տական Ամպիոնի տարեկան ճաշ-
կերոյթը տեղի պիտի ունենայ Կիրա-
կի, Մարտի 22ին, Փորթ Ուաշինկթըն 
Ակումբին մէջ, 10272 N. Millbrook, 
Ֆրեզնօ:
Գնահատանքի պիտի արժանանան 

Միութեան Վաչէ եւ Թամար Մանու-
կեան Կեդրոնին մէջ, 2495 E. Mountain 
St. Pasadena, CA.
Արձանագրութիւնները պիտի սկսին 
առաւօտեան ժամը 9ին, իսկ համա-
ժողովը  ժամը 10ին, եւ պիտի աւարտի 
ժսմը  2ին։ 
Կէսօրուան ճաշ պիտի սպասարկուի։
Մասնակիցներն են հանրաճանաչ  
լրագրողուհիներ – Սթեֆանի Պուրու-
ճեան, Սարին Հապէշեան, Սարա 
Խոճոյեան եւ Լիզա Օհաննէսեան։ 
Օրուան ղեկավարն է Էլինա Աբովեան։
Տոմսերու գիներն են $30,   եւ  $10՝ 
ուսանողներուն համար (ճաշագինը 
նեռարեալ)։ Տոմսերը ապահովելու 
համար հեռաձայնեցէք (818) 731-5459 
թիւին։ 

Լիոն Փիթըրզ Հիմնարկը եւ Առնոլտ 
եւ Տայանա Ղազարեանները՝ Հայկ 
եւ Իզապէլ Պէրպէրեաններու Հայա-
գիտական Ամպիոնի հիմնադրութեան 
30ամեակի առիթով։ 
Երեկոն պիտի սկսի ժամը 5ին։ Տոմ-
սերու գինն է $50.00:
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Հաղորդագրութիւն

Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Շաբաթօրեայ Վարժարանը Տօնեց Դրնդէզը*

Արեւմտեան Թեմի Հոգեւորականաց Ժողովը

Սրբազան Հօր Պատգամը Հոգեւորականաց Ժողովին

«Երթայ Ձմեռը, գայ Գարունը, երթայ 
Հինը, գայ Նորը, երթայ Չարը ու 
գայ՝ Բարին... Թող զարնէ տհոլը 
ու փչէ զուռնան»: Տնօրէն Նորայր 
Տատուրեանի այս խօսքերով սկսաւ 

Փասատենա քաղաքի Ս. Գրիգոր 
Լուսաւորիչ շաբաթօրեայ վար-
ժարանի Դրնդէզի աւանդական 
խարոյկահանդէսը:
15 Փետրուար Շաբաթ օր տրա-
մադրութիւնը տօնական էր շաբա-
թօրեայ վարժարանի մէջ: Բակի մէջ թէ’ 
աշակերտներու եւ թէ՝ ծնողներու մէջ 
կար գարնանամուտի այս զուարճան-
քի ժպտադէմ ակնկալութիւն: Տօնա-
կատարութեան մասնակցութիւն 
բերած էին նաեւ բազմաթիւ մեծ 
հայրեր ու մեծ մայրեր:

Ապա բոցավառեցաւ հանդէսը երբ 
սկսաւ հնչել ազգային երգերու աշխոյժ 
եւ մեծաձայն երաժշտութիւնը, շնոր-

հիւ հայրենի երեք երաժիշտներու: 
Ու անմիջապէս տաքարիւն աշա-
կերտներու առաջին խումբ մը, աւելի 
համարձակները, սկսան կրակին 
վրայէն թռչիլ: Աւելի փոքրիկները, ո’չ 
նուազ խիզախ, ուսուցչուհիներու 

ձեռքէն բռնած վայելեցին նոյն «վտան-
գաւոր» հաճոյքը: Ապա ամբողջ դպրո-
ցը պարեց լոյսի, յոյսի եւ սիրոյ մեծ 
շուրջպարը:
* Տեառնդառաջի տօնը: Նաեւ՝ Տրնտես, 
Տէրնտաս:

Աւանդոյթ դարձած սովորոյթով՝ 
Սրբոց Ղեւոնդեանց Տօնի առիթով 
հրաւիրուեց ԱՄՆ Արեւմտեան թեմի 
2020 թուականի հոգեւորակա-
նաց առաջին ժողովը։ Այս տարի 
Փետրուարի 18-ին այն տեղի ունեցաւ 
Սբ. Ղեւոնդեանց առաջնորդանիստ 
Մայր Տաճարում, նախագահութեամբ 

Առաջնորդ Սրբազան հօր՝ Տ. Յովնան 
Արք. Տէրտէրեանի։
Առաւօտեան տեղի ունեցաւ ժամեր-
գութիւն, որից յետոյ Սրբազան Հօր 
աղօթքով եւ շնորհաւորական խօս-
քով՝ նուիրուած Սբ. Ղեւոնդեանց 
քահանայից տօնին, Արմէն Համբար 
սրահում սկսուեց հոգեւորականաց 

ժողովը։ Շնորհաւորելով եւ իր բարե-
մաղթութիւնները յղելով Ս. Ղեւոնդեանց 
քահանայից Տօնի առիթով՝ Սրբա-
զան Հայրը ի մասնաւորի կարեւորեց 
միմեանց նկատմամբ հոգածութիւն 
դրսեւորելու, հովուուական կեան-
քի մէջ առաւելագոյնը ներդնելու 
կարողութիւնը՝ ասելով. «Բոլորս 

անխտիր մեր առօրեայ կեանքին մէջ 
բազում փորձութիւններու առջեւ կը 
կանգնինք։ Բոլորին կը յաղթենք, երբ 
մեր հաւատքը կեանքին կը կոչենք 
գործնապէս կենտրոնացած ըլլալով 
մեր հոգեւոր առաքելութեան վրայ 
եւ ի մասնաւորի իրար նկատմամբ 
ցուցաբերած յարգանքով ու սիրով»։

Ժողովի սկզբնաւորութեան Սրբազան 
հայրը մանրամասն ներկայացրեց 20 
կէտից բաղկացած այն կարեւոր 
ծրագրերը, որոնց կեանքին կոչումով 
նոր թափ եւ զարգացում կ’ապրի 
իւրաքանչիւր եկեղեցի՝ լոյս սփռելով 
թեմական կեանքին վրայ։ Դրանցից 
էին՝ Reclim-ի կազմակերպումը, 
որ այս տարի նուիրուած է Ս. 
Էջմիածնին (այն մանրամասնեց 
Տ. Վազգէն Քհնյ. Մովսիսեանը), 
թեմական կեանքի կազմակերպումը 
վերազինելու նոր թուային ծրագրեր 
ներդնելու քայլերը, որ ներկայացրեց 
Առաջնորդարանի Վարիչ-տնօրէն 
Յարութ Մարգարեանը, նոյեմբե-
րին Ս. Էջմիածնում անցկացուելիք 
Ազգային-եկեղեցական ժողովին 
ընդառաջ կազմակերպական եւ 

պատգամաւորների ընտրութեան 
հարցերը։ Տիրան Աւագեանը խօսեց 
թեմի եկեղեցիների տարեկան անդա-
մական ժողովների կազմակերպման 
հարցերի մասին։ Hye camp-ի գոր-
ծունէու-թիւնը ներկայացրեց Տ. Գրի-
գոր Քհնյ. Զաքարեանը։ Առաջնորդ 
Սրբազան հայրը կարեւորեց այլ կէտեր 
եւս, յատկապէս խօսելով Ս. Էջմիած-
նի Մայր Տաճարի վերանորոգու-
թեան նուիրահաւաքի կազմակերպ-
ման մասին, որի յանձնաժողովի 
ատենապետն է Յովնան Արք.-ը եւ 
վերջին շրջանում է՛լ աւելի յաճախա-
կանութեամբ է այցելում Հայց. եկե-
ղեցւոյ տարբեր թեմեր նուիրահաւաքի 
առաքելութեամբ։
Ժողովի երկրորդ մասին, որ նուիր-
ւած էր Մաղաքիա Արք. Օրմանե-

անի մահուան 100-ամեակին, կազ-
մակերպուեց գիտաժողով՝ եւս մէկ 
անգամ ոգեկոչելու երջանկայիշատակ 
պատրիարք-գիտնականի վաստակը։ 
Թեմի հոգեւորականների զեկոյցնե-
րով եւ մասնակցութեամբ անցած 
դասախօսութիւնների շարքը 
լաւագոյն առիթն էր իւրաքանչիւր 
հոգեւորականի համար՝ վերստին 
հաղորդակցուելու Պատրիարք Սրբա-
զան Հօր հոգեւոր ու գիտական, 
եկեղեցական ու ազգային վաստակին, 
նորոգելու իրենց հաւատքն ու կոչումը 
այդ ժառանգութեան լոյսի ներքոյ։ 
Գիտաժողովի զոյգ նիստերին ելոյթ 
ունեցան Հոգշ. Տ. Տաճատ Ծ. Վրդ. 
Եարտըմեանը, որ ներկայացրեց 
«Օրմանեանի դարձը դէպի մայր 
եկեղեցի» զեկոյցը, Արժն. Տ. Վազ-

գէն Քհնյ. Բոյաջեանը՝ «Օրմանեանի 
անտիպ արխիւները Հայաստանի 
մէջ», Արժ. Տ. Զաքարիա Քհնյ. Սարի-
բեկեանը՝ «Օրմանեան մտքի եւ 
գրիչի մարդը եւ գրաւոր վաստակը»։
Երեկոյեան Սբ. Ղեւոնդեանց առաջ-
նորդանիստ Մայր Տաճարի մէջ 
մատուցուեց Ս. Պատարագ, պատա-
րագիչն ու հոգեւոր պատգամը 
փոխանցողն էր՝ Արժն. Տ. Տաթեւ 
Աւ. Քհնյ. Յարութիւնեանը։ ԱՄՆ 
Արեւմտեան թեմի 2020 թուականի 
հոգեւորականաց առաջին ժողովն 
աւարտեց իր աշխատանքը՝ ստաց-
ւած պատգամները կեանքի կոչե-
լու, յառաջիկայ երկուշաբթի Մեծ 
պահքին նախապատրաստուելու 
մտքերով։

Դիւան Առաջնորդարանի
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Լուսինէ Սահակեան. - Համշէնը եւ Համշէնցին 
Վերջերս, Յունուար ամսի վերջա-
ւորութեան Երեւանից Ամերիկայի 
Միացեալ Նահանգներ էր այցելել 
Երեւանի Պետական համալսարա-
նի թուրքագիտութեան ամբիոնի 
դոցենտ եւ ԵՊՀ Հայագիտական 
հետազօտութիւնների ամբիոնի հայ-
օսմանական առնչութիւնների բաժ-նի 
վարիչ Լուսինէ Սահակեանը: 

Նա չափազանց հետաքրքիր ու խիստ 
արդիական թեմաներով հանդէս 
եկաւ Գլենդելի «Ապրիլ» գրատանը, 
Փասատինայի Թէքէեան Մշակու-
թային Միութիւնում եւ Գլենդելի 
Իրանահայերի միութիւնում, ինչպէս 
նաեւ Ֆիլատելֆիայի եւ Նիւ Եորքի 
հայ համայնքներում: Լուսինէ Սահա-
կեանը նախկինում եւս նման առա-
քելութեամբ մեզանում հանդէս է 
եկել դասախօսութիւններով, եւ 
ամէն անգամ նա մեր հանրութեան 
համար ու, առհասարակ, զանազան 
գիտական շրջանակներում ներկա-
յացրել հայոց պատմութեան կարե-
ւոր հիմնահարցերին նուիրուած իր 
գիտական ուսումնասիրութիւնների 
արդիւնքները: Մասնաւորապէս, նրա 
գիտական հետաքրքրութիւնների 
ծիրում են Արեւմտեան Հայաստանի 
ժողովրդագրութիւնն ու տեղանուն-
ների թուրքացման քաղաքականու-
թիւնը Օսմանեան կայսրութիւնում 
եւ հանրապետական Թուրքիայում, 
Օսմանեան իշխանութիւնների 
վարած հարկային եւ էթնիկական 
քաղաքականութիւնը, ինչպէս նաեւ 
համշէնահայերի պատմութիւնը եւ 
իսլամացումը լուսաբանող ուսում-
նասիրութիւնները:
Այս անգամ, դոկտոր Սահակեանը 
Միացեալ Նահանգներ էր եկել՝ բարե-
րար Վարուժ Կիւրեղեանի հրաւէրով, 
որը նաեւ հովանաւորներից մէկն է 
Սահակեանի այս նոր մենագրութեան՝ 

«Համշէնը հայկական ձեռագրերում»: 
Հարկ է նշել, որ այս գիրքը բացառիկ 
ներդրում է հայոց Համշէն գաւառի 
պատմութեան ամբողջացման 
գործում: Հայերէն եւ օսմաներէն 
աղբիւրագիտական լայն հենքի վրայ 
գրուած այս աշխատութիւնը (364 
էջ, 130 գունաւոր ներդիր, Համշէն 
գաւառի քարտէզ) նուիրուած է XIII-
XVII դարերուն Համշէնի գաւառում եւ 
հոգեւոր այլ կենտրոններում համշէնցի 
գրիչների ընդօրինակած ձեռագրերի 
յիշատակարանների քննութեանը: Այս 
աղբիւրներում տեղ գտած արժէքա-
ւոր փաստերն ու վկայութիւնները 
հնարաւորութիւն են ընձեռում 
վերականգնելու՝ XIII-XVII դարերում 
հայոց Համշէն գաւառի քաղաքական, 
հայկական իշխանութեան, հոգեւոր-
մշակութային կեանքի, բնակչութեան 
զբաղմունքի, լեզուական վիճակի, 
ժողովրդական հաւատալիքների 
համապարփակ համայնապատկերը:
Լուսինէ Սահակեանը դասախօսու-
թիւնների ընթացքում ցուցադրեց նաեւ 
հատուածներ Համշէնի գաւառում 
նկարահանած իր իր վաւերագրական 
ֆիլմից՝ «Համշէնը անցեալի եւ 
ներկայի խաչմերուկներում», որը 
2013 թուականին Հոլիուտում արժ-
անացել է Արմին Վեկների անուան 
գլխաւոր «Մարդասիրական» մրցա-
նակին՝ «ճշմարտութիւնը տեսնե-
լու եւ այն ասելու քաջութեան 
համար». անդրադարձաւ նաեւ 
համշէնահայութեան իսլամացմանը 
եւ ներկայիս թուրք ազգայնական 
շրջանակների՝ այս հարցերի շուրջ 
ունեցած շահարկումներին:
Ֆիլատելֆիայում եւ Նիւ Եորքում 
Սահակեանի միջոցառումների կազ-
մակերպչական աշխատանքները 
ստանձնել էին մեր հայրենակից՝ 
տէր եւ տիկին Ասպետ եւ Նայիրի 
Բալանեանները եւ ՀՕՄ-ի Անի եւ 
Արտեմիս մասնաճիւղերը, Համազ-
գայինը, Նիւ Եորքում՝ Ս. Գրիգոր 
Լուսաւորիչ եկեղեցու հոգեւոր հովիւ 
Տէր Մեսրոպ քաանայ Լաքիսեանը:
Գլենդելի «Ապրիլ» գրատանը Լուսինէ 
Սահակեանի գրքի շնորհանդէսին 
բանախօսութեամբ հանդէս եկաւ 
դոկտ. Հրաչ Մարտիրոսեան, որը 
արժեւորեց նրա մենագրութիւնը, իսկ 
Սահակեանի անձն ու գործունէու-
թիւնը ներկայացրեց Յարութ Պրոնո-
զեանը:
Առանձնակի մեծ շուքով դասախօ-
սութիւններն անցան Փասատինայի 
»Թէքէեան Մշակ. Միութիւնում եւ 
Գլենդելի Իրանահայերի միութիւնում: 
Բազմամարդ այդ սրահներում դոկ-
տոր Սահակեանը մաքրամաքուր 
հայերէնով ներկաներին տեղափո-
խեց հայոց Համշէն աշխարհ, որոնք 

ականջալուր եղան չափազանց 
հետաքրքրական եւ նոր փաստերի 
ու պատմութիւնների: Միջոցառում-
ներին ներկայ էին նաեւ մեր հոգեւոր 
հովիւները՝ Վերապատուելի Սերոբ 
Մկրտչեանը, Հայր Եղիա Իսայեանը, 
Հայր Պօղոս Պալթայեանը եւ Հայր 
Արտակ Դեմիրճեանը, Լոս Անջելե-
սում ՀՀ հիւպատոս դոկտ. Արմէն 
Բայբուրդեանը: Իսկ պատուար-
ժան բանախօսներ եւ յայտնի մտա-
ւորականներ Վաչէ Բրուտեանը, 
պրոֆ. Օշին Քէշիշեանը, դոկտ. 
Կարպիս Տէր Եղիայեանը բարձր 
գնահատեցին Լուսինէ Սահակեանի 
այս ուսումնասիրութիւնը՝ ընդգծե-
լով նրա գիտական արժէքն ու 
կարեւորութիւնը հայագիտութեան 
համար:
Դասախօսին ներկայացրեցին Պր. 
Գէորգ Քէօշկէրեանը եւ Յարութ Տէր 
Դաւիթեանը: Ներկաներին բարի 
գալուստ մաղթեցին Մայտա Քիւրէ-
ճեանը եւ Թոմիկ Ալեքսանեանը:

Իրանահայերի միութեան դասա-
խօսութեան ընթացքում Մաշտոց 
գոլէճի տնօրինութիւնը թուրքա-
գէտ Լուսինէ Սահակեանին արժա-
նացրեց Հայոց պատմութեան 
պատուաւոր պրոֆեսորի կոչման՝ 
Համշէնի պատմութեան, մշակոյթի, 
լեզուի, բանահիւսութեան ուսումնա-
սիրութեան մէջ մեծ ներդրում ունե-
նալու համար: Լոս Անջելեսում այս 
անմոռանալի միջոցառումների կազ-
մակերպման գործում ջանք չխնա-
յեց »Արարատ« Հիմնադրամի անդամ 
Ֆրեդրիկ Վարդանեանը: Որպէս 
կազմակերպիչներ հանդէս եկան 
նաեւ Լոս Անջելեսում գործող տասը 
միութիւնների ներկայացուցիչներ: Սա 
ակնյայտ վկայութիւն է առ այն, թէ 
ինչքն ազգանուէր է հայաստանեան 
մեր մասնագէտի գործունէութիւնը, 
որի շուրջը սիրով միաւորուեցին մեր 
միութիւնները:
Լուսինէ Սահակեանն այստեղ 
գտնուած ժամանակ այցելեց առաջ-
նորդ՝ Բարձր. Տ. Մուշեղ Արք. 
Մարտիրոսեանին: Հանդիպմանը 
ներկայ էին Համազգայինի Արեւմը-
տեան Ամերիկայի Շրջանային վար-
չութեան ատենապետուհի տիկ. 
Քնար Գորթոշեան եւ «Արարատ» 
Հիմնադրամի վարչութեան անդամ 
Ֆրեդրիկ Վարդանեան, որի ընթացքում 
տեղի ունեցաւ շատ հետաքրքրական 
զրոյց եւ արդիւնաւէտ քննարկումներ 
հետագայ համատեղ ծրագրերի 
իրականացման ուղղութեամբ:
Վերոյիշեալ ձեռնարկին մասնակցող 
կազմակերպութիւններն են՝ Ամերի-
կահայ Ընտանեկան Միութիւնը, 
«Արարատ» Հիմնադրամը, Հայկական 
Բարեգործական Ընդհ. Միութեան 
Փասատինա-Գլենդել մասնաճիւղե-
րը, Իրանահայ Միութիւնը, Կարիքա-
ւոր Քրիստոնեայ Հիմնադրամը, 
Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշա-
կութային Միութիւնը, Մաշտոց Գոլէճը, 
Նոր Սերունդ Մշակթ. Միութիւնը, 
Պոլսահայ Միութիւնը եւ Թէքէեան 
Մշակթ. Միութիւնը:

                                        
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉ 

ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ ԿՈՂՄԻՑ

Ուիլիըմ Սարոյեանի Աշխարհը Սան 
Ֆրանսիսքոյի Մէջ, Ապրիլ 16ին 
Ուիլիըմ Սարոյեանի ջրաներկերէն, 
գծանկարներէն, ձեռագիրներէն, 
նամակներէն եւ այլ աշխատանքնե-
րէն նմոյշներու հաւաքածոյ մը ցու-
ցադրութեան պիտի դրուի Ապրիլ 
16ին Սան Ֆրանսիսքոյի Կրապհորն 
Հիմնարկին սրահներուն մէջ, 1802 
Hays Street, The Presidio, San 
Francisco.
Ցուցադրութիւնը պիտի շարունակուի 

մինչեւ Յունիսի 22ը։
Այս առիթով լոյս տեսած է նաեւ 
Սարոյեանի եւ իր զարմիկին Արչի 
Մինասեանի միչեւ 1929-1981 ընթաց-
քին գրուած պատմական կարե-
ւորութիւն ունեցող նամակներուն 
ամբողջական հաւաքածոն։
Մանրամասնութիւններու համար 
այցելել www.foreversaroyan.com կայ-
քէջը։
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Լիբանան

«Վարդանանց Տօն»ի Ոգեկոչում
Կեանքը Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանին Մէջ

Սուրիա

ՀՀ Մարդասիրական Խումբի Օժանդակութիւնը Հալէպի Ազգ. 
Պատսպարանի Սաներուն 

համազգային մեծ խանդավառու-
թեամբ կը նշեն Սրբոց Վարդանանց 
տօնը, որպէս հայրենապաշտու-
թեան, Աստուածպաշտութեան եւ հայ 
քրիստոնէական ոգիի պատմական 
յաղթանակին: Ան իր խօսքը շարու-
նակեց ըսելով, թէ  Վարդանանց 
հերոսութիւնը մեզի համար միայն 
պատմութիւն կամ յիշողութիւն չէ, այլ 
պայքարի կենդանի խորհրդանիշ է: 
Արդի ժամանակներուն բազմաբնոյթ 
մարտահրաւէրներ եւ խնդիրներ 
կը սպառնան մեր ժողովուրդին 
թէ՛ հայրենիքի, թէ՛ սփիւռքի մէջ:  
Այսօր կարիքը ունինք Վարդա-
նանց ոգիին,  ազգի միասնութիւնն 
ու միաբանութիւնը ամրապնդելու 
համար: Վերջապէս ան իր խօսքը 
եզրափակեց ըսելով. «Կ’ուխտենք, 
վերանորոգել մեր հաւատքի կեանքը, 
մեր ծառայողական առաքելութիւնն 
ու մեր ազգային նկարագիրը՝ կեանքի 
գնով պայքարելու հաւատքի ու 
հայութեան պահպանման համար»:
Փաթիլ Փափազեան (Նախ. Ե.) եւ  
Ալին Գէորգեան (Միջն. Ա.) ներկայա-
ցան Վահան Թէքէեանի «Խորհուրդ 
Վարդանանց» ասմունքով, որմէ ետք 
Նախ. Բ. եւ Նախ Գ. դասարանի 
աշակերտները բեմահարթակ բարձ-
րացան ու իրենց քաղցրահնչիւն 
ձայնով ներկայացան «Հիմի՞ էլ 
Լռենք» խմբերգով: Իսկ Նախ. Գ. 
դասարանի աշակերտները հանդէս 
եկան «Վարդանանք» ներկայացու-
մով: Անոնց միացան վարժարանիս 

Հայ եկեղեցւոյ եւ ազգային տօներու 
շարքին Վարդանանց տօնը ունի իր 
իւրայատուկ տեղն ու կարեւորութիւնը, 
որովհետեւ իրարայաջորդ սերունդ-
ներ կը յիշեն, թէ 451 թուականին 
հայ ժողովուրդը իր իշխանական եւ 
հոգեւորական  աւագանիով, զինուոր-
ներով եւ քաջարի ժողովուրդով 
միացեալ բռունցք դարձաւ  եւ դէմ 
դրաւ քրիստոնէական եւ ազգային 
դիմագիծին սպառնացող մեծ վտանգի 
մը, կեանքի գնով պայքարեցաւ ու 
նահատակուեցաւ վասն կրօնքի ու 
վասն հայրենեաց:
Հայրենիքի ու կրօնքի պաշտպա-
նութեան համար մարտիրոսացած 
հերոսներուն յիշատակը պանծացնելու 
համար, Չորեքշաբթի 19 Փետրուար, 
2020-ին, վարժարանիս Յակոբ 
Պարսամեան սրահէն ներս տեղի 
ունեցաւ «Վարդանանց» տօնա-կատա-
րութիւնը, ներկայութեամբ օրուան 
հիւր բանախօս՝ Հոգեշնորհ Տէր Օշին 
վարդապետ Չուալերթանեանի,  վար-
ժարանիս հոգաբարձութեան փոխ 
ատենապետ՝ Տիար Պերճ Արապեանի, 
տնօրէնութեան, ծնողներու եւ ներ-
կաներու:
Յայտագիրը սկսաւ Լիբանանի, Հայաս-
տանի եւ վարժարանիս քայլերգներու 
յոտնկայս ունկնդրութեամբ, որմէ ետք 
Միջն. Գ. դասարանէն՝ Գէորգ Գէորգ 
իր բացման խօսքին մէջ անդրադար-
ձաւ, թէ իւրաքանչիւր տարի, Հայաս-
տանեայց Առաքելական Սուրբ 
Եկեղեցին եւ համայն հայութիւնը, 

Կարս պարախումբի աշակերտնե-
րը (Նախ. Ե.-էն Միջն. Գ.), որոնք 
թնդացուցին սրահը ներկայացնելով  
«Սարդարապատ» պարը: Իսկ նախ. 
Ա. դասարանի աշակերտները իրենց 
քաղցրանուագ ձայնով երգեցին «Իմ 
Հայրենեաց Հոգի Վարդան» եւ «Մենք 
Քաջ Վարդանի Տոհմէն Ենք» երգերը:
Վերջապէս վարժարանիս Հայ Գրա-
կանութեան եւ Հայոց Պատմութեան 
դասատու՝ պարոն Աւետիս Տիպան 
ներկայացնելով Հոգեշնորհ Տէր Օշին 
վարդապետ Չուալերթանեանը  զայն  
բեմ հրաւիրեց, որպէսզի փոխանցէ 
օրուան պատգամը: Հայր սուրբը 
նախ շնորհակալութիւն յայտնեց 
վարժարանիս հոգաբարձութեան 
եւ տնօրէնութեան  այս հրաւէրին  
եւ գեղեցիկ առիթը ընծայելուն,  
Վարդանանց տօնին առիթով  հայ-
կական վարժարանի մը մէջ ներկայ 
գտնուելու եւ յիշելու նախկին օրերը, 
երբ ինք եւս պատանի հասակին  
ազգասիրական եւ հայրենասիրական 
շունչով՝ բեմէն երգած էր Վարդանան-
ցի նուիրուած երգեր: Ապա ան 
պատրաստած ըլլալով հարցումներու 
շարք մը, հաճելի մթնոլորտի մը 
մէջ աշակերտներէն քաղեց իրենց 
ունեցած գիտելիքները Վարդանանցի 

վերաբերեալ: Ան նաեւ անդրադարձաւ 
Վարդան Մամիկոնեանի եւ Ղեւոնդ 
Երէցի կատարած դերին  հայապահ-
պանման եւ ազգապահպանման  
մասին ու խօսքը շարունակեց 
ըսելով.«Վարդանանք զոհուեցան 
հայրենիքի ու հաւատքի համար, 
այսօր մեր ալ պարտականութիւնն է 
կառչած մնալ մեր հզօր հաւատքին: 
Ան իր խօսքը եզրափակեց ըսելով, 
թէ մեր հաւատքը կը պարտինք նախ 
Աստուծոյ, ապա Վարդանանց ոգիին: 
Պէտք է ամուր պահպանենք մեր 
հաւատքն ու մեր լեզուն:
Յայտագիրը իր աւարտին հասնե-
լով վարժարանիս  տնօրէնուհի՝ Տիկ. 
Կալինա Նաճարեան բեմ բարձրա-
ցաւ շնորհակալութիւն յայտնելով 
հայր սուրբին, ինչպէս նաեւ յայտագրի 
պատասխանատու ուսուցիչներուն, 
ապա բեմ հրաւիրեց  Տիար Պերճ 
Արապեանը, որպէսզի յուշանուէրով 
մը պատուէ հայր սուրբը:
Միշտ կը յիշենք Քաջն Վարդանն ու 
զինակիցները, որոնք եղան հայ ազգի 
պարծանքն ու մեր եկեղեցւոյ պսակը, 
որովհետեւ 451-ին իրենց արիւնը 
թափեցին մեր կրօնքին , մեր եկեղեցւոյ 
պայծառութեան եւ մեր ազգին համար:

Սուրիոյ մէջ մարդասիրական 
առաքելութիւն կատարող խումբի 
մասնագէտները Հալէպի Ազգային 
պատսպարանի սաներուն փոխան-
ցած են «Մի բուռ ժպիտ» խորագի-

րը կրող նախաձեռնութեան կողմէ 
հաւաքուած նուէրներուն մէկ մասը։ 
Այս մասին կը հաղորդէ «Գանձա-
սար»-ը՝ վկայակոչելով Մարդասիրա-
կան Ականազերծման եւ Փորձագիտա-

կան կեդրոնի տեղեկութիւնները։
Ըստ աղբիւրին՝ փոքրիկները ուրա-
խութեամբ ընդունած են նուէրները։
Ազգային պատսպարանի աշխա-
տակազմը երախտագիտութիւն 
յայտնած է Մարդասիրական ականա-

զերծման եւ փորձագիտական կեդրո-
նին ու ծրագիրի բոլոր մասնակից-
ներուն։ Նուիրատու կողմը տեղե-
կացուցած է, որ շուտով պիտի հասնի 
նաեւ նուէրներու երկրորդ բաժինը։

«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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Նախագահը Աւելի Քան 118 Երեխայի Գիրքեր Նուիրած է

Լեզուն Պահպանելը Ազգային Արժանապատւութեան Հարց Է. 
Փետրուար 21-ը Մայրենի Լեզուի Միջազգային Օրն Էր

Հայաստանի Մէջ Յունիս 13-ին Եարխուշտայի Փառատօն Պիտի 
Կազմակերպուի

Գիրք նուիրելու օրուան առիթով 
նախագահ Արմէն Սարգսեան գիրքեր 
նուիրած է տարբեր մարզերու աւելի 
քան 118 երեխայի:
Նշենք, որ Փետրուար 19-ին` 
բանաստեղծ Յովհաննէս Թումանեա-
նի ծննդեան օրը, Հայաստանի մէջ կը 
նշուի գիրք նուիրելու օրը:
Օրուան խորհուրդին համահունչ` 
Հանրապետութեան նախագահը 
այսօր Gmoji ելեկտրոնային հարթակի 
(բջջային յաւելուած) միջոցով գիր-
քեր նուիրած է տարբեր մարզերու 
աւելի քան 118 երեխաներու` Տաւու-
շի մարզի սահմանամերձ Չինարի 

գիտենք, որ շատ համայնքներու մէջ 
արեւմտահայերէնը երկրորդ լեզու է եւ 
ունի գործածութեան նեղ շրջանակ»,- 
նշած է կոմիտէի նախագահը:
Ըստ Գիւրջինեանի՝ արեւելահայերէ-
նի վիճակը անհամեմատ աւելի լաւ է, 
քանի որ անիկա Հայաստանի եւ Արցա-
խի Հանրապետութիւններու պետա-
կան լեզուն է եւ կը  վայելէ պետական 
հոգածութիւն: Անիկա պարտադիր է 
հանրային կեանքի բոլոր ոլորտներուն 
մէջ: «Արեւելահայերէնի խնդիրը այն է, 
որ Ռուսիոյ Դաշնութեան եւ նախկին 
խորհրդային հանրապետութիւննե-
րու մէջ կայ արեւելահայերէն խօսող-
ներու մեծ թիւ, որ հայերէն կրթութիւն 
չ՝ստանար, եւ քանի մը սերունդ յետոյ  
լուրջ խնդիր պիտի ունենանք հայերէնը 
պահպանելու առումով:
Մեր լեզուի ամենաապահով վիճակը 
հայրենի հողին վրայ է՝ ՀՀ-ի, 
Արցախի մէջ: Բարեբախտաբար, 
այդպիսի կղզեակ կայ Ջաւախքի մէջ, 
ուր միատարր հայ բնակչութիւն է, 
թէեւ այդտեղ ալ խնդիրներ կան»,- 
հաւաստիացուցած է Գիւրջինեան:
Անոր համոզումով՝ լեզուն պահպանելը 
միայն պետութեան խնդիրը չէ, ատի-
կա նաեւ ժողովուրդի, հանրութեան 
խնդիրն է: Եթէ ամէն մէկը որոշէ հասա-
րակական կայքերու մէջ գրութիւն 
ձգել հայերէն, պէտք է հասկնայ, որ 
հայերէն խօսքը անհրաժեշտ է գրել 
մեսրոպեան տառերով: «Ազգային 
խայտառակութիւն է, երբ հայերէն 
գրութիւնները լատինատառ կամ 
ռուսատառ կը գրենք: Պետութիւնը 
չի կրնար երթալ իւրաքանչիւրի տուն, 
բռնել մարդու ձեռքը ու ըսել, որ կարե-
լի չէ այդպէս: Լեզուն պահպանելը 
ազգային արժանապատւութեան 

եւ զբօսաշրջային տեղեկատուա-
կան տաղաւարներ, թանգարանցու-
ցասրահ, ինչպէս նաեւ՝ հայկական 
պարի սկզբնաւորման եւ պատմու-
թեան վերաբերող վարպետութեան 
դասեր:
Կը նախատեսուի նաեւ ունենալ Արա-
գածոտնի մարզի համայնքներու գօտի, 
ուր համայնքներու ներկայացուցիչ-
ները պիտի ներկայացնեն իրենց 
համայնքը, բնորոշ աւանդոյթները, 

համայնքի, Արարատի մարզի Սու-
րենաւան համայնքին մէջ բնակող 
Յովսէփեաններու բազմազաւակ 
ընտանիքին, Արմաւիրի մարզի 
Ակնաշէն համայնքին մէջ բնակուող 
Կարապետեան բազմազաւակ 
ընտանիքի երեխաներուն, որոնց 
այցելած էր անցած տարուան 
Դեկտեմբերին, «Շալէ Գիւմրի»-ի 
կեդրոնի շահառու երեխաներուն, 
որոնց հանդիպած էր Գիւմրի իր 
այցի ընթացքին, ինչպէս նաեւ Հայ 
օգնութեան ֆոնտի երեխաներու 
աջակցութեան կեդրոնին:

եւ կրթուածութեան հարց է: Եթէ 
մարդը հեռուստատեսութեամբ, 
ամպիոնէն կը խօսի հանրութեան հետ, 
պէտք է ընտրէ գրական հայերէնը 
իբրեւ հաղորդակցութեան միջոց: 
Պետութիւնը կը հռչակէ հայերէնը իբրեւ 
պետական լեզու, բայց իւրաքանչիւրս 
ընելիք ունի այդ ոլորտէն ներս: Ամէն 
մէկը իր տեղը պէտք է պաշտպան 
կանգնի հայոց լեզուին, այլապէս մենք 
չենք կրնար ապահովել հայերէնի 
լիարժէք գործածութիւնը ամէնուրեք»,- 
եզրափակած է Դաւիթ Գիւրջինեան:
Նշենք, որ Մայրենի լեզուի միջազ-
գային օրը կը յաւերժացնէ այն 
քաղաքական պայքարը, որ 
մղուած է մօտ վաթսուն տարի 
առաջ պենկալերենը առանձին 
լեզու ճանչնալու համար: 1952-
ին Տաքայի մէջ ոստիկաններու 
կրակոցներէն սպաննուեցան 
խումբ մը երիտասարդներ, որոնք 
կը բողոքէին կառավարութեան 
դէմ՝ ուրտուն միակ պետական 
լեզու ճանաչելու որոշման դէմ:
Ի յիշատակ այդ պայքարին` 1999-էն 
ի վեր UNESCO-ն կը նշէ մայրենի 
լեզուի միջազգային օրը, իսկ 2008 
թուականը հռչակած է լեզուներու 
միջազգային օրը: Ի յիշատակ 
բենգալացիներու պայքարին՝ 
Սիտնիի 
Էշֆիլտ զբօսայգիին մէջ կանգ-
նեցուած է «Պահպանէ մայր 
լեզո՛ւդ» յուշարձանը: 
Հայոց այբուբենին նուիրուած 
յուշարձաններ կան ՀՀ Արագա-
ծոտնի մարզին մէջ՝ Բիւրականի 
ճանապարհին եւ Օշական գիւղի 
մէջ։

Թարգմ.՝ ԵՌԱԳՈՅՆ

մշակոյթը եւ խոհանոցը:

«Լեզուն ազգի հոգին է. կենդանի 
է այդ հոգին, կենդանի է ազգը, 
կենսունակ է առաջինը, ուրեմն 
կենսունակ է եւ երկրորդը»,- գրած 
է Վահան Տէրեան:
Հաշուի առնելով անցած դարա-
կիսուն մայրենի լեզուի իրա-
ւունքներուն դէմ շարք մը 
ընդվզումները`1999-ին UNESCO-ն 
Փետրուար 21-ը հռչակեց Մայրե-
նի լեզուի միջազգային օր՝ ի 
նպաստ լեզուներու իրաւունքնե-
րու ճանաչման եւ գործածութեան 
աջակցութեան:
Լեզուի կարեւորութեան եւ 
պահպանութեան մասին Armen-
press.am-ը զրուցած է Հայաս-
տանի եզուի կոմիտէի նախագահ 
Դաւիթ Գիւրջինեանի հետ: 
«Երբ որեւէ ազգ կը կորսնցնէ իր 
լեզուն, յետագային կը վերանայ 
պատմութեան թատերաբեմէն: 
Հայաստանի մէջ բնակչութեան ճնշող 
մեծամասնութեան մայրենի լեզուն 

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի մօտ 
տեղի ունեցած է խորհրդակցութիւն` 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
մէջ Եարխուշտայի փառատօն կազ-
մակերպելու վերաբերեալ. Այս մասին 
կը յայտնեն վարչապետի աշխա-
տակազմէն:
Վարչապետին ներկայացուած են 
փառատօնի կազմակերպման ուղղու-
թեամբ կատարուած աշխատանքները 
եւ նախաձեռնութեան բաղադրիչները:

հայերէնն է, ուստի Հայաստանի 
մէջ Մայրենի լեզուի միջազգային 
օրը կը նշենք իբրեւ Հայոց լեզուի՝ 
ՀՀ պետական լեզուի օր, ինչպէս 
նաեւ Հայաստանի ազգային փոքրա-
մասնութիւններու լեզուներու իրա-
ւունքներու պահպանութեան օր: Մեր 
երկրին մէջ կ՝ապրին եզտիներ, ռուսեր, 
յոյներ, ասորիներ եւ այլ ազգեր, որոնց 
լեզուները եւս պահպանութեան կարիք 
ունին»,- շեշտած է Գիւրջինեան:
Անոր խօսքով՝ ժամանակակից 
հայերէնը ունի երկու դրական 
դրսեւորում՝ արեւելահայերէն եւ 
արեւմտահայերէն, եւ մեր պատ-
մութեան դաժան ընթացքի հետե-
ւանքն է, որ արեւմտահայերէն 
խօսողները զրկուեցան իրենց բնօր-
րանին մէջ ապրելու իրաւունքէն. 
մեծ մասը բնաջնջուեցաւ, մէկ 
մասն ալ սփռուեցաւ աշխարհով 
մէկ: «Արեւմտահայերէնը այսօր 
վտանգուած լեզու կը համարուի: 
Եթէ անգամ չընդունինք ատիկա, լաւ 

Առաջարկ եղած է` փառատօնը կազ-
մակերպել Արագածոտնի մարզի 
Թալինի տարածաշրջանի Դաշտադէմ 
համայնքին մէջ, 2020-ի Յունիսի 
երկրորդ շաբաթ օրը:
Կը նախատեսուի փառատօնի ծիրէն 
ներս կազմակերպել եարխուշտա-
յի մրցոյթ, պիտի ըլլայ մրցութա-
յին պարահրապարակ, հայկական 
արուեստը եւ արհեստը ներկայացնող 
տաղաւարներ, լուսանկարահանման 
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Կեանքէն Հեռացաւ Ժողովրդական Արթիսթ Երուանդ Մանարեանը

Շուշիի Արուեստագիտական Համալսարանին Մէջ 
Մասնագիտական Գրադարան Հիմնադրուած է

Թուրքիոյ Մէջ Դանակագործներու Ընտանիքը Հայ Վարպետէն 
Սորված Գործը Կը Փոխանցէ Սերունդէ Սերունդ

Երեւանի Մէջ Պիտի Կայանայ 
FINTECH360 Միջազգային 
Համաժողովը

95 տարեկանին կեանքէն հեռացաւ ՀՀ 
ժողովրդական արթիսթ, հայ անուանի 
դերասան, բեմադրիչ, սենարիստ, 
Երեւանի պատուաւոր քաղաքացի 
Երուանդ Մանարեանը:
Երուանդ Մանարեան ծնած է 1924-
ին, Իրան: 1946-ին ներգաղթած է 
Հայաստան, ուսանած է Երեւանի 
գեղարուեստա-թատերական հիմնար-
կին մէջ, որուն բեմադրութեան բաժան-
մունքը աւարտած է 1952-ին:
Որպէս դերասան եւ բեմադրիչ 
աշխատած է Երեւանի Յ. Պարոնեանի 
անուան երաժշտական կոմեդիայի 

Շուշիի արուեստագիտական 
համալսարանի յատակագծային-
արուեստագիտական տարրալուծա-
րանին մէջ հիմնադրուած է մաս-
նագիտական գրադարան ռատիո-
ելեկտրոնային, թուային ելեկտրո-
նային եւ ելեկտրոարուեստագիտու-
թեան մասնագէտներու համար:
Ըստ Artsakhpress.am-ի` տարրալու-
ծարանի ղեկավար, ուժանիւթի 
ամպիոնի դասախօս Սամուէլ Բեկ-
թաշեան ըսած է, որ գրադարա-
նը ստեղծուած է իր անձնական, 
ռատիոելեկտրոնային ճարտարա-
գէտ Գագիկ Գրիգորեանի նուիրա-
բերած 70 կտոր գիրքերու, հանրա-
գիտարաններու, ձեռնարկներու, 
արդիւնաբերական եւ կենցաղային 
ելեկտրոնային գիրքերու հիման վրայ:
Ս. Բեկթաշեան նշած է, որ ռատիո-

Թուրքիոյ Սինոփ քաղաքին մէջ 
բնակող Տիրիջաններու ընտանիքը 

Երեւանի մէջ, Ապրիլ 28-30, պիտի 
իրականացուի FINTECH360 միջազ-
գային համաժողովը: Անիկա պիտի 
կայանայ ՀՀ Կեդրոնական դրամա-
տան, Unibank-ի եւ Unistream դրա-
մական փոխանցումներու համակար-
գի աջակցութեամբ: Այս մասին կը 
հաղորդէ Yerkir.am-ը։
Fintech360-ի ընթացքին դրամա-
տուներու, դրամական փոխանցում-
ներու եւ վճարային համակարգերու, 
IT ընկերութիւններու, սթարթափերու 
ղեկավարները պիտի քննարկեն թէ 
ինչպէս նոր ճարտարագիտութիւն-
ները պիտի օգնեն գործարարութեան 
առաջխաղացման ու զարգացման:

թատրոնին եւ Գ. Սունդուկեանի 
թատրոնին մէջ: 1957-1959 թուա-
կաններուն եղած է Յովհաննէս 
Թումանեանի անուան տիկնիկային 
թատրոնի գլխաւոր բեմադրիչ, 
1988 թուականէն` «Ագուլիս» տիկ-
նիկային թատրոն-աշխատանոցի 
գեղարուեստական ղեկավարը:
1959-1961 թուականներուն նոյն պաշ-
տօնը վարած է Գորիսի թատրոնին 
մէջ, 2007 թուականէն` Քիեւի տիկ-
նիկային հայկական թատրոնի հիմ-
նադիր-գեղարուեստական ղեկա-
վար: Այնուհետեւ աշխատած է Երե-

ելեկտրոնային, թուային ելեկտրոնային 
եւ ելեկտրոարուեստագիտութեան 
մասնագէտներու պատրաստման գոր-
ծին մէջ գրականութեան պակասը 
լուրջ խնդիր էր. այժմ հարցը լուծուած 
է:
«Առանց հարուստ գրադարանի, Շուշիի 
արուեստագիտական համալսարա-
նը չէր կրնար կազմակերպել ուժա-
նիւթի ամպիոնի աշխատանքը: Մենք՝ 
բնագէտներս, այսօր մասնագիտական 
գրականութեան համաշխարհային 
խնդիր ունինք: Եւ, բնականաբար, 
դժուարութիւններ կ՝առաջանային 
դասախօսներու համար, որովհետեւ 
աղբիւրներու, մասնագիտական գրա-
կանութեան պակաս կար: Կը կարծեմ, 
որ մասնագիտական գրադարանը 
պիտի դիւրացնէ մեր աշխատանքը»,- 
աւելցուցած է Ս. Բեկթաշեան:

սերունդէ սերունդ կը փոխանցէ եւ կը 
պահպանէ հայ վարպետէն սորված 
դանակ պատրաստելու արուեստը:
53 տարեկան Ճելիլ Տիրիջան արդէն 
շուրջ 45 տարիէ կը զբաղի դանա-
կագործութեամբ: Ան այդ արհեստը 
սորված է իր պապէն, իսկ պապն ալ 
իր հերթին` հայ վարպետէ մը:
«1942-ին մեր ընտանիքին փեսան՝ 
Մուզաֆեր Հիւներթաշը, աշխատելու 
նպատակով Պոլիս մեկնած էր: Այնտեղ 

Օրակարգի կարեւոր թեմաներն են՝
Ելեւմտական կազմակերպութիւն-
ներու յաճախորդներու վարքագծային 
յատկանիշները,
Ինչպէ՞ս բարձրացնել յաճախորդներու 
հաւատարմութիւնը սուր մրցակցային 
պայմաններու ժամանակ,
Big Data-ն ելեւմտական շուկայագի-
տութեան մէջ,
Արհեստական բանականութիւնը ինչ-
պէ՞ս կ՝օգնէ բարձրացնելու վտանգի 
կառավարման արդիւնաւէտութիւնը 
եւ նուազեցնելու ծախսերը,
Գերանվտանգութիւնը թուային 
դարաշրջանին,
RegTech եւ համապատասխանու-

ւանի փաստագրական ֆիլմերու 
աշխատանոցին եւ «Երեւան» կինո-
միաւորման մէջ: Եղած է Երեւանի 
պետական տիկնիկային թատրոնի 
գլխաւոր բեմադրիչներէն:
Նկարահանած է վաւերագրական 
եւ գեղարուեստական շարք մը 
ֆիլմեր, ինչպէս` «Հայկական ման-
րանկարչութիւն», «Միքայէլ Նալպան-
տեան», «Կառամատոյցի կրպակը», 
«Լոյս», «Դեղերի ծնունդը”, «Նորից 
եկաւ ամառը» եւ այլն: Խաղցած է 
նաեւ «Հարսնացուն Հիւսիսից», 
«Հարսնացուն Ջերմուկից»,«Տժվժիկ», 

«Մորգանի խնամին» եւ այլ յայտնի 
ֆիլմերուն մէջ:
Գրած է «Տժվժիկ», «Տէրն ու ծառան», 
«Սպիտակ ափեր» եւ այլ ֆիլմերու 
սենարները:

թեան վտանգներու արդիւնաւէտ 
կառավարում,
Կարգաւորում եւ նորարարական 
ճարտարագիտութիւնները ելեւմտա-
կան ոլորտէն ներս:
Քննարկումներն ու կլոր սեղանները 
համաժողովի մասնակիցներուն հնա-
րաւորութիւն պիտի տան փոխա-
նակուելու փորձով, ընդլայնելու գոր-
ծարար կապերու շրջանակը եւ ձեռք 
բերելու նոր գործընկերներ:
Fintech360-ը պիտի կայանայ 

Holiday Inn Yerevan Republic Square 
հիւրանոցի դահլիճին, ինչպէս նաեւ ՀՀ 
Կեդրոնական դրամատան Դիլիջանի 
ուսումնահետազօտական կեդրոնին 
մէջ:
Մասնակիցներուն կը սպասուի ոչ 
միայն յագեցած գործարարական օրա-
կարգ, այլեւ անմոռանալի մշակութա-
յին ծրագիր: Հայաստան այցը պիտի 
յիշուի Գեղարդ, Գառնի, Դիլիջան եւ 
Սեւանայ լիճ հետաքրքրաշարժ ճանա-
պարհորդութիւններով:

ան կ՛աշխատի հայ վարպետի մը մօտ: 
Աւելի ուշ պապս ու ընտանիքի այլ 
անդամներ ալ գացած են անոր քով: 
Մինչեւ 1959-ը այնտեղ դանակ սար-
քած են: 1959-ին պապս վերադարձած 
է Սինոփ, եւ այստեղ սկիզբ առած է 
դանակի արտադրութեան մեր պատ-
մութիւնը”,-կը պատմէ վարպետը:
Ան նշած է, որ առաջ միայն Սինոփին 
բնորոշ դանակներ կը սարքէին, հիմա 
նաեւ երեւակայութիւն կը ներդնեն 

գործին մէջ, մեծ խոհարարական 
դանակներ, որսորդական դանակներ 
կ՛արտադրեն:
Ճելիլ Տիրիջանի` 20 քմ տարածք 
զբաղեցնող արհեստանոցը կը գտնուի 
անմիջապէս իր տան կողքը: Ան կը 
պատմէ, որ օրական առաւելագոյնը 
5 դանակ կրնայ պատրաստել, իւրա-
քանչիւրը արժէ 25-էն 500 լիրա (4-էն 80 
տոլար)` կախուած դանակի տեսակէն:
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- Օլիմփիաքոս Փիրէոս (Յուն.) – Արսենալ (Անգ.) 0-1
- ԱԶ Ալքմաար (Հոլ.) – ԼԱՍՔ Լինց (Աւստ.) 1-1
- Վոլֆսպուրկ (Գեր.) – Մալմէօ ՖՖ (Շուէտ) 2-1
- Ռոմա (Իտալ.) – Կենթ (Պել.) 1-0
- Ռէյնճըրզ (Սկով.) – Սփորթինկ Պրակա (Փոր.) 3-2

êպանÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն

èէալ ØաïñÇïÇ äաñïáõÃÇõնը ºõ 
Üահանջը
Սպանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 25-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին 
մէջ, առաջատար «Ռէալ Մատրիտ»ը իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 13-րդ դիրքը 
գրաւող Վալենսիայի «Լեւանթէ»ին դէմ: Մրցումը ունէր հաւասարակշռուած 
ընթացք եւ «Ռէալ»ի որոշ առաւելութեամբ դիպուկ հարուածներու թիւին մէջ: 
Սակայն «Լեւանթէ»ն էր որ նշանակեց 79-րդ վայրկեանին Մորալէսի միջոցով եւ 
մոնթենեկրոցի Վուքշեվիչի փոխանցումով: Իսկ 2-րդ դիրքը գրաւող «Պարսելո-
նա»ն իր դաշտին վրայ յաղթեց 16-րդ դիրքը գրաւող «Էյպար»ին, Մեսսիի 14-րդ, 
37-րդ, 40-րդ, 87-րդ ու Արթուրի 89-րդ վայրկեաններուն նշանակած կոլերով 
եւ գրաւեց առաջատարի դիրքը: Ռաքիթիչ եւ Վիտալ կատարեցին մէկական 
փոխանցում: Այս հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Պարսելոնա  – Էյպար  5-0, - Սելթա Տէ Վիկօ  – Լեկանէս  1-0
- Ռէալ Սոսիետատ  – Վալենսիա  3-0
- Լեւանթէ  – Ռէալ Մատրիտ  1-0
- Խեթաֆէ  – Սեւիյա  0-3, - Աթլեթիքօ Մատրիտ  – Վիյարէալ 3-1
Դասաւորում.1)Պարսելոնա 55 կէտ +33, 2)Ռէալ Մատրիտ 53 կէտ +29, 3)Աթլեթիքօ 
Մատրիտ 43 կէտ +10, 4)Սեւիյա 43 կէտ +9:

ԱնգլÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն

ÈÇíըñփáõլÇ Դժáõաñ ՅաղÃանաÏը
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան Անգլիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 27-րդ 
հանգրուանի մրցումները: Այս հանգրուանի ամենահետաքրքրական մրցումին, 
3-րդ դիրքը գրաւող «Լեյսթըր Սիթի»ն իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 2-րդ դիրքը 
գրաւող «Մանչեսթըր Սիթի»ի դէմ: Հիւրերը ունէին տարածքային առաւելութիւն եւ 
80-րդ վայրկեանին, Կապրիէլ Խեսուս նշանակեց մրցումին միակ կոլը, Մահրէզի 
փոխանցումէն օգտուելով: 62-րդ վայրկեանին, Ակուերօ չէր կրցած նշանակել 
տուգանային հարուածէն: Իսկ երկրորդ մրցումին, 4-րդ դիրքը գրաւող «Չելսի»ն 
իր դաշտին վրայ կրցաւ յաղթել 5-րդ դիրքը գրաւող «Թոթընհէմ Հոցփըր»ին: 
Հաւասարակշռուած մրցումի 15-րդ եւ 48-րդ վայրկեաններուն, Ժիրու եւ Մարքոս 
Ալոնզօ նշանակեցին «Չելսի»ի կոլերը: Պարքլի կատարեց մէկ փոխանցում: 89-րդ 
վայրկեանին, «Չելսի»ի Ռուտիկըրը սխալմամբ նշանակեց իր դարպասին մէջ: 
Առաջատար «Լիվըրփուլ»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 18-րդ դիրքը գրաւող «Ուեսթ 
Հէմ Եունայթըտ»ին դէմ: Թէեւ «Լիվըրփուլ»ն էր տիրապետող կազմը, սակայն 
հիւրերը բաւական լաւ պաշտպանուեցան եւ վտանգաւոր մրցակից  մըն էին: 9-րդ 
վայրկեանին «Լիվըրփուլ»ի պելճիքացի Վիյնալտումը բացաւ մրցումին հաշիւը, 
Ալեքսանտր-Առնոլտի փոխանցումէն օգտուելով: Սակայն 12-րդ վայրկեանին 
Տիոփ եւ 54-րդ վայրկեանին Փապլօ Ֆորնալզ յառաջ մղեցին հիւրերը, Սնոտկրասի 
եւ Ռայսի փոխանցումներով: Միայն 68-րդ վայրկեանին, Մոհամմատ Սալահ 
նշանակեց հաւասարութեան կոլը, Ռոպըրթսընի փոխանցումով: Ապա 81-րդ 
վայրկեանին, Սատիօ Մանէ նշանակեց խումբին յաղթանակի կոլը, Ալեքսանտր-
Առնոլտի  փոխանցումով: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքը.
- Չելսի  – Թոթընհէմ Հոցփըր 2-1
- Շեֆիլտ Եուն. – Պրայթըն Էնտ Հով Ալպիըն  1-1
- Լեյսթըր Սիթի  – Մանչեսթըր Սիթի  0-1
- Մանչեսթըր Եուն.  – Ուաթֆըրտ 3-0
- Վուլվըրհեմփթըն Ուոնտըրըրզ  – Նորիչ Սիթի 3-0
- Արսենալ  – Էվըրթըն 3-2, - Լիվըրփուլ  – Ուեսթ Հէմ Եուն. 3-2
Դասաւորում.1)Լիվըրփոպլ 79 կէտ +47, 2)Մանչեսթըր Սիթի 57 կէտ +39, 3)
Լեյսթըր Սիթի 50 կէտ +27, 4)Չելսի 44 կէտ +8, 4)Մանչեսթըր Եուն. 41 կէտ +12:

Գ»ñÙանÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն

äաÛըñն, îáñÃÙáõնï ºõ ÈաÛփóÇÏ 
ՅաղÃաÏան
Գերմանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 23-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին մէ,  
Սարգիս Ադամեանի մաս կազմած 8-րդ դիրքը գրաւող «Հոֆընհայմ»ը իր դաշտէն 
դուրս հաւասարեցաւ 4-րդ դիրքը գրաւող «Պորուսիա Մէօնշընկլատպախ»ին 
հետ: Հայ մարզիկը չի մասնակցեցաւ այս մրցումին: Առաջատար «Պայըրն 
Միւնիխ»ը իր դաշտին վրայ դժուար յաղթանակ մը տարաւ 18-րդ դիրքը 
գրաւող «Փատըրպորն»ի նկատմամբ: Կնապրի 25-րդ, Լեվանտովսքի 70, 
88-րդ վայրկեաններուն նշանակեցին խումբին կոլերը: Այս հանգրուանին 
արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները:
- Պայըրն Միւնիխ – Փատըրպորն 3-2
- Պոր.Մէօնշընկլատպախ  – Հոֆընհայմ 1-1
- Վերտէր Պրեմըն  – Պորուսիա Տորթմունտ 0-2
- Շալքէ04 – ՌՊ Լայփցիկ 0-5

ՄԱՐԶԱԿԱՆ 
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ºõñáպաÛÇ Չ»ÙփÇընզ ÈÇÏ

äáñáõëÇա ºõ ԱÃլ»ÃÇքû ՅաղÃաÏան

Ձմեռնային դադարէն ետք վերսկսան Եւրոպայի Չեմփիընզ Լիկի մրցումները, 
վերջին 16 խումբերու հանգրուանի երթի մրցումներով: Առաջին մրցումին, 
Սպանիոյ «Աթլեթիքօ մատրիտ»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ Եւրոպայի ախոյեան 
«Լիվըրփուլ»ի դէմ: Թէեւ «Լիվըրփուլ» ունէր տարածքային առաւելութիւն, սակայն 
«Աթլեթիքօ»ի պաշտպանութիւնը գործեց անսխալ ձեւով: 4-րդ վայրկեանին 
Սաուլ նշանակեց մրցումին միակ կոլը: Դարձի մրցումին մէկ կոլը բաւարար 
պիտի չըլլայ «Լիվըրփուլ»ի հզօր յարձակումի օղակին դիմաց: 
Օրուան երկրորդ մրցումին, Գերմանիոյ «Պորուսիա Տորթմունտ»ը իր դաշտին վրայ 
մրցեցաւ Ֆրանսայի ախոյեան «Փարի Սէն Ժերմէն»ի դէմ: Հաւասարակշռուած 
մրցումին, երկու կազմերն ալ ունէին հաւասար կարելիութիւններ: Առաջին 
կիսախաղը աւարտեցաւ առանց կոլերու: Երկրորդ կիսախաղին, «Պորուսիա»ի 
նորվեկիացի ռմբարկու Էրլինկ Հաալանտ բեկում մտցուց եւ նշանակեց 69-րդ եւ 
77-րդ վայրկեաններուն: Ռէյնա կատարեց մէկ փոխանցում: Սակայն Նեյմարի 
75-րդ վայրկեանին նշանակած կոլը կրնայ ճակատագրական ըլլալ «Փարի Սէն 
Ժերմրն»ի համար, դարձի մրցումին: 
3-րդ մրցումին, Իտալիոյ Պերկամոյի «Աթալանթա»ն իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 
Սպանիոյ «Վալենսիա»ին դէմ: Հաւասարակշռուած մրցումին, «Աթալանթա»ի 
Հաթեպորը 16-րդ եւ 62-րդ, Իլիշիչ 42-րդ ու Ֆրէօլըր 57-րդ վայրկեաններուն 
նշանակեցին կոլերը: Կոմէզ կատարեց մէկ փոխանցում, իսկ Փաշալիչ կատարեց 
երկու փոխանցումներ: «Վալենսիա»ի միակ կոլը նշանակեց Չերիշեւը 66-րդ 
վայրկեանին: 
Օրուան երկրորդ մրցումին, Անգլիոյ «Թոթընհէմ Հոցփըր»ը իր դաշտին 
վրայ մրցեցաւ Գերմանիոյ «Լայփցիկ»ին դէմ: Հաւասարակշռուած մրցումին, 
երկու կազմերն ալ ունէին հաւասար կարելիութիւններ: Առաջին կիսախաղը 
աւարտեցաւ առանց կոլերու: Երկրորդ կիսախաղին սկիզբը, «Լայփցիկ» 
աշխուժացուց իր յառաջապահ օղակները եւ 58-րդ վայրկեանին, խումբի 
ռմբարկու Վերնըր նշանակեց կոլ մը տուգանային հարուածէն: «Հոցփըր»ի 
կալէսցի պաշտպան Տէյվիզ վար ձգած էր զայն: Մրցումի մնացեալ ժամանակին 
հաշիւի փոփոխութիւն տեղի չունեցաւ եւ «Հոցփըր» զիջեցաւ իր դաշտին վրայ: 
Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Պորուսիա Տորթմունտ (Գեր.) – Փարի Սէն Ժերմէն (Ֆր.) 2-1
- Աթլեթիքօ Մատրիտ (Սպ.) – Լիվըրփուլ (Անգ.) 1-0
- Աթալանթա (Իտալ.) – Վալենսիա (Սպ.) 4-1
- Թոթընհէմ Հոցփըր (Անգ.) – ՌՊ Լայփցիկ (Գեր.) 0-1

Æõñáբա ÈÇÏ

èáÙա ՅաղÃ»ó ØÇաÏ Îáլáí
Իւրոբա Լիկի վերջին 32 խումբերու 
հանգրուանի երթի մրցումներու ծիրին 
մէջ, «Ռոմա» իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 
Պելճիքայի «Կենթ»ին դէմ եւ յաղթեց 
Քարլ Փերէզի 13-րդ վայրկեանին 
նշանակած կոլով: Մխիթարեան դաշտ 
մտաւ 79-րդ վայրկեանին: Իսկ «Ման-
չեսթըր Եունայթըտ» իր դաշտէն դուրս 
հաւասարեցաւ Պելճիքայի ախոյեան 
«Քլէօպ Պրիւժ»ի հետ: 15-րդ վայրկեանին, 
Տենիս նշանակեց «Պրիւժ»ի կոլը, Մինիոլէի փոխանցումով: Մարսիալ 36-րդ 
վայրկեանին նշանակեց «Եունայթըտ»ի հաւասարութեան կոլը: Ստորեւ տեսնել 
արձանագրուած արդիւնքները.
- Սփորթինկ Լիզպոն (Փոր.) – Իսթամպուլ Պաշաքշեհիր (Թուր.) 3-1
- Խեթաֆէ (Սպ.) – Այաքս Ամսթերտամ (Հոլ.) 2-0
- Քէօպենհավըն (Դան.) – Սելթիք (Սկով.) 1-1
- ՍՖՐ Քլուժ (Ռում.) – Սեւիյա (Սպ.) 1-1
- Քլէօպ Պրիւժ (Պել.) – Մանչեսթըր Եուն. (Անգ.) 1-1
- Լուտոկորէց (Պուլ.) – Ինթէր Միլան (Իտալ.) 0-2
- Այնթրախթ Ֆրանք.(Գեր.) – Սալցպուրկ (Աւստ.) 4-1
- Շախտիոր Տոնեցք (Ուքր.) – Պենֆիքա (Փոր.) 2-1
- Վուլվըր.Ուոնտըրըրզ (Անգ.) – Էսփանիոլ (Սպ.) 4-0
- Պայէր Լեվերքուզըն (Գեր.) – Փորթօ (Փոր.) 2-1
- ԱՓՕԷԼ Նիկոսիա (Կիպ.) – Պազըլ (Զուից.) 0-3
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ՄԱՐԶԱԿԱՆ 
Սկիզբը Էջ 21 - ԼԱ Լէյքըրզ  – Պոսթըն Սելթիքս 114-112

Ամենալաւ նշանակողներ.Ա.Տէյվիս 32 կ 13 ռ 3 փ - Ճ.Թաթում 41 կ 5 ռ 2 փ
- Թորոնթօ Ռեփթըրզ  – Ինտիանա Փէյսըրզ  127-81
Արեւ.շրջանի դասաւորում.1)Պաքս 48 յաղթ – 8 պարտ, 2)Ռեփթըրզ 42-15, 3)
Սելթիքս 39-17, 4)Հիթ 36-20
Արեւմտ.շրջանի դասաւորում.1)Լէյքըրզ 43-12, 2)Նակէց 39-18, 3)Քլիփըրզ 37-19, 
4)Ռոքէց 36-20:

  äաëք»Ãպáլ
ºáõñáլÇÏ

Առաջաïաñն»ñը ՅաղÃ»óÇն
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան Եւրոպայի պասքեթպոլի ախոյեանութեան 
25-րդ հանգրուանի մրցումները: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդունքները.
- Ֆեներպահչէ  – Ռէալ Մատրիտ 65-94
- Արմանի Միլան – Խիմքի Մոսկուա 69-78
- Ցրվենա Զվեզտա  – ԲԿՄԱ Մոսկուա 81-86
- Պայըրն Միւնիխ – Անատոլու Էֆէս 63-88
- Փանաթինայքոս – Պարսելոնա 81-92
Դասաւորում.1)Անատոլու Էֆէս 22 յաղթ – 3 պարտ +243, 2)Ռէալ Մատրիտ 19-6  
+174,  3)Պարսելոնա 19-6 +155, 4)ԲԿՄԱ 17-8 +143:

  ԸÙբßաÙաñï
ºõñáպաÛÇ ԱխáÛ»անáõÃÇõն

Ալ»քëան»ան ºõ ՂաñÇպ»ան 
ԱխáÛ»անն»ñ
Իտալիոյ մայրաքաղաք Հռոմի մէջ աւար-
տեցան ըմբշամարտի յունահռոմէական ոճի 
Եւրոպայի ախոյեանութեան մրցումները: 
Հայաստանի հաւաքականը արձանագրեց 
հետեւեալ արդիւնքները.
-Յունահռոմէական ոճի 60 քկ.դասակար-
գին մէջ, Գէորգ Ղարիպեան աւարտական 
մրցումին յաղթեց թուրք ըմբիշ Քերէմ Քամա-
լին եւ շահեցաւ տիտղոսը:
-Յունահռոմէական ոճի 67 քկ.դասակարգին 
մէջ, Կարէն Ասլանեան յաղթանակ տարաւ 
պրոնզէ մետալի մրցումին: 
-Յունահռոմէական ոճի 97 քկ.դասակարգին մէջ, Արթուր Ալեքսանեան աւար-
տական մրցումին յաղթեց իտալացի Նիքոլոզ Կախելաղվիլիին 7-1 հաշիւով եւ 
5-րդ անգամ ըլլալով դարձաւ Եւրոպայի ախոյեան:
Այսպիսով, Հայաստանի հաւաքականը շահեցաւ երկու ոսկէ եւ երկու պրոնզէ 
մետալներ: Արթուր Ալեքսանեան եւ Կարապետ Չալեան ապահովեցին Թոքիոյի 
Ողիմպիական խաղերու ուղեգիր:
Իսկ ըմբշամարտի ազատ ոճի Եւրոպայի ախոյեանութեան մրցումներուն 
Հայաստանի հաւաքականը արձանագրեց հետեւեալ արդիւնքը.
-Ազատ ոճի 61 քկ.դասակարգին մէջ, Արսէն Յարութիւնեան 1/8-րդ աւարտական 
հանգրուանի մրցումին յաղթեց մակեդոնացի մարզիկի մը: 1/4-րդ աւարտականին 
յաղթեց ուքրանացի մարզիկի մը: Կիսաւարտական հանգրուանին ան զիջեցաւ 
ռուս ըմբիշի մը 6-7 հաշիւով: Պրոնզէ մետալի մրցումին ան յաղթեց յոյն մարզիկի 
մը եւ շահեցաւ պրոնզէ մետալը:
Այսպիսով, Հայաստանի ազատ ոճի ըմբշամարտի հաւաքականը շահեցաւ մէկ 
պրոնզէ մետալ:

  ՁÙ»ռնաÛÇ Øաñզաձ»õ»ñ

èէûÛզլանïÇ ՀÇնգ àëÏէ Ø»ïալն»ñը
Շաբաթավերջին աւարտեցան պիաթլոնի աշխարհի ախոյեանութեան մրցում-
ները: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
-6 +7,5 քմ.խառն դրօշարշաւ.1)Նորվեկիա 34:19,9 վյրկ. 2)Գերմանիա 17,6 երկվ.
ուշ, 3)Ֆրանսա 29,8 երկվ.ուշ:
-15 քմ.կիներ.1)Տ.Վիրըր-Իտալ.43:07,7 վյրկ. 2)Վ.Հինց-Գեր. 2,2 երկվ.ուշ, 3)
Մ.Ռէօյզլանտ-Նոր. 15,8 երկվ.ուշ:
-20 քմ.տղաք.1)Մ.Ֆուրքատ-Ֆր. 49:43,1 վյրկ. 2)Ե.Պէօ-Նոր. 57,0 երկվ.ուշ, 3)
Տ.Լանտըրթինկըր-Աւստ. 1:22,1 վյրկ.ուշ:
-4x7,5 քմ.դրօշարշաւ տղաք.1)Ֆրանսա 1:12:35,9 ժամ, 2)Նորվեկիա 21,5 երկվ.
ուշ, 3)Գերմանիա 36,2 երկվ.ուշ:
-4x6 քմ.դրօշարշաւ կիներ.1)Նորվեկիա 1:07:05,7 ժամ, 2)Գերմանիա 10,7 երկվ.
ուշ, 3)Ուքրանիա 18,4 երկվ.ուշ:
-15 քմ.ընդհանուր մրցում տղաք.1)Ե.Պէօ-Նոր. 38:09,5 վյրկ. 2)Ք.Մայէ-ֆր. 42,0 
երկվ.ուշ, 3)Է.Ժագլին-Ֆր. 55,0 երկվ.ուշ:
-12,5 քմ.ընդհանուր մրցում կիներ.1)Մ.Ռէօյզլանտ-Նոր. 39:14,0 վյրկ. 2)Տ.Վիրըր-
Իտալ. 20,7 երկվ.ուշ, 3)Հ.Էօպըրկ-Շուէտ 26,1 երկվ.ուշ:
Ընդհանուր դասաւորման առաջին դիրքը գրաւեց Նորվեկիան վեց ոսկէ 
մետալներով, Ֆրանսա երկրորդն էր երեք ոսկէ մետալներով, Իտալիա երրորդն 
էր երկու ոսկէ մետալներով, իսկ Ռուսիա չորրոդ, մէկ ոսկէ մետալով: Նորվեկիայի 
կին պիաթլոնիստ Մարթէ Ռէօյզլանտ շահեցաւ հինգ ոսկէ մետալներ:

ÆïալÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն

ØխÇÃաñ»ան ÎáլÇ ºõ ՓáխանóáõÙÇ 
Հ»ղÇնաÏ
Իտալիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 25-րդ 
հանգրուանի առաջին մրցումներուն արձա-
նագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Պրեշիա – Նափոլի 1-2, - Պոլոնիա  – 
Ուտինեզէ 1-1
- ՍՓԱԼ Ֆերրարա  – Եուվենթիւս 1-2
- Ֆիորենթինա – Միլան 1-1, - Ճենովա  – 
Լացիօ Ռոմա 2-3
- Ռոմա  – Լեչչէ 4-0
5-րդ դիրքը գրաւող «Ռոմա»ն իր դաշտին 
վրայ մրցեցաւ 16-րդ դիրքը գրաւող «Լեչչէ»ի դէմ եւ յաղթանակ տարաւ Իւնտէրի 
13-րդ, Մխիթարեանի 37-րդ, Ծեքոյի 69-րդ եւ Քոլարովի 80-րդ վայրկեաններուն 
նշանակած կոլերով: Մխիթարեան, Ծեքօ եւ Փերէզ կատարեցին փոխանցումները: 
Մխիթարեան մասնակցեցաւ ամբողջ մրցումին:

üñանëաÛÇ ԱխáÛ»անáõÃÇõն

ØաñëէÛ ԶÇջ»óաõ
Ֆրանսայի ֆութպոլի ախոյեանութեան 26-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին 
մէջ, առաջատար «Փարի Սէն Ժերմէն»ը իր դաշտին վրայ դժուարութեամբ 
յաղթեց 10-րդ դիրքը գրաւող «Պորտօ»ին: իսկ 2-րդ դիրքը գրաւող «Օլիմփիք 
Մարսէյ»ը իր դաշտին վրայ զիջեցաւ 12-րդ դիրքը գրաւող «Նանթ»ին: Ստորեւ 
տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Մէց – Օլիմփիք Լիոնէ 0-2
- Օլիմփիք Մարսէյ  – Նանթ 1-3
- Անժէ  – Մոնփելիէ 1-0, - Լիլ  – Թուլուզ 3-0
- Փարի Սէն Ժերմէն  – Պորտօ 4-3
Դասաւորում.1)Փարի Սէն Ժերմէն 65 կէտ +47, 2)Օլիմփիք Մարսէյ 52 կէտ +11, 
3)Ռէն 44 կէտ +7, 9)Մոնփելիէ 37 կէտ +3:

ՀáլանïաÛÇ ԱխáÛ»անáõÃÇõն

ԱÛաքë Îñ»ó Æñ 4-ñդ äաñïáõÃÇõնը
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան Հոլանտայի ֆութպոլի ախոյեանութեան 24-րդ 
հանգրուանի մրցումները: Այս հանգրուանի ամենահետաքրքրական մրցումին, 
9-րդ դիրքը գրաւող Ալմելոյի «Հերաքլէս»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ առաջատար 
Ամսթերտամի «Այաքս»ին դէմ եւ յաղթեց Տեսսըրզի 77-րդ վայրկեանին նշանակած 
կոլով: 

ÎÇպñáëÇ ԲաժաÏ

Ղազաñ»անÇ ԱԷÈ-ը Հաëաõ 
ÎÇëաõաñïաÏան
Կիպրոսի ֆութպոլի բաժակի քառորդ աւարտական հանգրուանի դարձի 
մրցումին, Գէորգ Ղազարեանի մաս կազմած Լիմասոլի «ԱԷԼ»ը իր դաշտէն դուրս 
հաւասարեցաւ Լառնաքայի «ԱԷՔ»ին հետ եւ դուրս ձգեց զայն օտար դաշտի 
վրայ նշանակած կոլով: Ղազարեան մնաց պահեստայիններու նստարանին վրայ: 
Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքը.
- ԱԷՔ Լառնաքա  – ԱԷԼ Լիմասոլ 1-1, երլ.0-0

  ՃաïñաÏ
ՔñաÏ»ñû èÇզáñÃÇ Øñóաßաñք

ՂաñÇպ»ան Շահ»óաõ îÇïղáëը
Նորվեկիոյ «Քրակերօ Ռիզորթ» ճատրակի միջազգային մրցաշարքին տիտղոսը 
շահեցաւ Հայաստանի պատանի ներկայացուցիչ Մամիկոն Ղարիպեանը: Ինը 
հանգրուան ետք, ան տանելով 6 յաղթանակ եւ 3 հաւասարութիւն, 7,5 կէտով 
գրաւեց առաջին դիրքը: Ան ամբողջացուց նաեւ մեծ վարպետի տիտղոսին 
համար պահանջուած կէտերու թիւը:

  äաëք»Ãպáլ
Էն äÇ ԷÛ-Ç ԱխáÛ»անáõÃÇõն

ÈէÛքըñզ ՅաղÃ»ó ê»լÃÇքëÇն
ԱՄՆ-ի արհեստավարժ պասքեթպոլի ախոյեանութեան վերջին մրցումներուն 
արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- ԼԱ Քլիփըրզ  – Սաքրամենթօ Քինկզ  103-112
- Միլուոքի Պաքս  – Ֆիլատելֆիա 76րզ  119-98
- Եութա Ճազ  – Հիւսթըն Ռոքէց  110-120
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Հայաստանը Իրանի Հետ Երկու Շաբաթով Կը 
Դադրեցնէ Ցամաքային Հաղորդակցութիւնը

Երիտասարդ Միաբաններու Դէպի Վատիկան 
Ճանաչողական Այցելութիւնը Հասաւ Իր 
Աւարտին

Ատրպէյճանի Կրակոցէն Հայ Զինուոր Մը 
Վիրաւորուած է

Սահմանադրական Հանրաքուէի «Այո»ի Եւ «Ոչ»ի 
Քարոզչութեան Կողմերը Ճշդուեցան

Թուրքիոյ եւ Իրանի Սահմանին Տեղի Ունեցած 
Երկրաշարժը Զգացած Են Նաեւ Հայաստանի Մէջ

Քորոնա ժահրի կանխարգիլման 
յանձնաժողովի նիստին որոշում 
առնուած է երկու շաբաթով  դադ-
րեցնել Իրանի հետ ցամաքային 
հաղորդակցութիւնը։ Այս մասին 
ֆէյսպուքի իր էջին վրայ գրած է ՀՀ 
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը։
Նիստին որոշուած է.
1. Երկու շաբաթով դադրեցնել 
ցամաքային հաղորդակցութիւնը 
Իրանի Իսլամական Հանրապետու-
թեան հետ:
2. Օդային հաղորդակցութեան նկատ-
մամբ կիրառել ոչ ամբողջական 
սահմանափակումներ:
3. Իրանի Իսլամական Հանրապե-
տութեան հետ բեռնափոխադրում-
ները իրականացնել առանց սահ-
մանափակումներու, կիրառելով 
վարորդներու նկատմամբ յատուկ 
հսկողութիւն։
4. Որեւէ սահմանափակում չկիրառել 
Հայաստանի Հանրապետութեան 

Կաթողիկէ եւ Արեւելեան Ուղղափառ 
եկեղեցիներու Աստուածաբանական 
երկխօսութեան ծիրին մէջ կազ-
մակերպուած՝ երիտասարդ միա-
բաններու դէպի Վատիկան ճանա-
չողական այցելութիւնը հասաւ 
իր աւարտին։ Միշաբաթեայ ծրա-
գիրը գործադրուեցաւ արդիւնա-
ւէտութեամբ՝ Հայաստանեայց 
Առաքելական Եկեղեցիէն հոգեւո-
րականներու մասնակցութեամբ։ 
Այսպէս, աշխատանքին մասնակ-
ցեցան Ամենայն Հայոց Կաթողի-
կոսութեան եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Կաթողիկոսութեան կողմէ երիտա-
սարդ եկեղեցականներով։ Ինչպէս 
հաղորդած էինք, յաջորդ տարի 
դարձեալ պիտի կազմակերպուի 
նման ձեւաչափով ճանաչողական 
այցելութիւն մը՝ այս անգամ դէպի 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին։
Այս անդրանիկ ճանաչողական 
այցելութեան եզրափակիչ փուլին, 
Վատիկանի Առաքելական պալատի 
երդիքին տակ ծրագրի մասնակիցները 
հիւրընկալուեցան Ֆրանսիսքոս Ա. 
Սրբազան Քահանայապետին կողմէ, 
որու կողքին էին քարտինալներ։ Այս 
մասին կը հաղորդէ «Ժամանակ»ը: 
Ներկայ էր նաեւ Արեւմտեան Եւրո-
պայի Հայրապետական պատուի-
րակ եւ Վատիկանի մօտ Հայց. 

Փետրուար 23-ին Իրան-Թուրքիա 
սահմանային գօտիին Սալմաս քաղա-
քէն 30 քմ. արեւմուտք, Երեւանի 
ժամանակով ժամը 20:00-ին` 5.9 
ուժգնութեամբ երկրաշարժ եղած է:
ՀՀ արտակարգ իրավիճակներու 
նախարարութենէն կը յայտնեն, որ 
երկրաշարժը զգացած են Երեւանի 
մէջ` 3-4, Արարատի, Սիւնիքի եւ Վայոց 
Ձորի մարզերուն մէջ 4 աստիճան 

Փետրուար 17-ին ընթացք առաւ 
Սահմանադրական դատարանի հան-
րաքուէին քարոզարշաւը, որ պիտի 
շարունակուի մինչեւ Ապրիլ 3։
Կեդրոնական ընտրական յանձ-
նաժողովը հրապարակեց սահմա-
նադրութեան փոփոխութիւններու 
հանրաքուէի «Այո» քարոզչութեան 
կողմ պատգամաւորներուն ցանկը, 
որուն մէջ ներառուած են 44 պատ-
գամաւորներ, իսկ քարոզչութեան 
լիազօր ներկայացուցիչն է Ազգային 

Փետրուար 23-ին ատրպէյճանա-
կան զինուած ուժերու ստորաբա-
ժանումները կրակ բացած են ՀՀ 
ԶՈՒ ստորաբաժանումներու մար-
տական դիրքերու ուղղութեամբ, որու 
հետեւանքով հայ զինուոր մը վիրա-
ւորուած է: Այդ մասին ֆէյսպուքի իր 
էջին վրայ յայտնած է ՊՆ խօսնակ 
Արծրուն Յովհաննիսեան:
«Վիրաւորումը թեթեւ է, անոր 
կեանքին վտանգ չի սպառնար: Հայ-
կական Զինուած ուժերու ստորա-
բաժանումներու պատասխան կրակէն 
ետք ադրբեջանական կրակը դադրած 
է»,- կը գրէ Յովհաննիսեան:

եւ Իրանի Իսլամական Հանրապե-
տութեան քաղաքացիներու` հայրենիք 
վերադառնալու համար:
5. Երկու շաբաթուան ընթացքին 
բարեկամ Իրանի Իսլամական Հան-
րապետութեան կառավարութեան 
հետ ըլլալ սերտ հաղորդակցութեան 
մէջ, ամբողջացնել տեղեկութիւնները 
Իրանի մէջ Քորոնա ժահրի տարած-
ման ծաւալներու վերաբերեալ` յետա-
գայ ընելիքները ճշգրտելու համար:
6. Կառավարութիւնը քիչ անց հեռա-
կայ նիստով պիտի կայացնէ համա-
պատասխան որոշումը, որ ուժի մէջ կը 
մտնէ հրապարակման պահէն:
Հարկ կը համարեմ արձանագրել, որ 
Հայաստանի մէջ Քորոնա ժահրով 
վարակուած չկայ եւ յոյս ունիմ` 
չունենանք: Հայաստանը ունի բոլոր 
անհրաժեշտ տեխնիկական եւ մաս-
նագիտական աղբիւրները Քորո-
նա վարակի ճշգրիտ ախտորոշման 
համար:

Առաքելական Եկեղեցւոյ պաշտօ-
նական ներկայացուցիչ Տ. Խաժակ 
Արք. Պարսամեան, որ յղացած էր 
այս ձեւաչափով հանդիպման 
մը գաղափարը եւ այցելութեան 
օրերուն միշտ ուղեկցեցաւ հայ 
եկեղեցականներուն։ Հանդիպման 
ժամանակ Սրբազան Պապը ջերմ 
վերաբերմունք ցոյց տուաւ երիտա-
սարդ միաբաններուն նկատմամբ՝ 
փոխանցելով իր օրհնութիւնները։ 
Սրբազան Պապը յոյս յայտնեց, թէ 
ծրագրի իւրաքանչիւր մասնակից 
կարողացած է Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ 
եւ Հռոմ քաղաքի մէջ ապրիլ դրա-
կան փորձառութիւն մը եւ ինքզինք 
զգացած՝ ո՛չ թէ որպէս հիւր, այլեւ՝ 
եղբայր։ «Երբ զանազան երկիրներու 
քրիստոնեաներս իրարու կ՚այցելենք, 
մէկզմէկու հանդիպելով Տիրոջ սիրոյ 
մէջ, շնորհքը ունինք փոխանակելու 
այդ պարգեւները», յայտնեց Սրբազան 
Պապը ու շեշտեց, որ երիտասարդ 
միաբաններու Հռոմ եւ Վատիկան 
այցելութիւնը առիթ մըն է խորաց-
նելու Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ ճանաչու-
մը եւ փոխադարձաբար՝ Կաթողիկէ 
Եկեղեցւոյ համար հնարաւորութիւն 
մըն է՝ ընկալելու համար Ս. Հոգւոյ 
այն պարգեւները, որոնք իրենց մէջ 
կը կրեն անոնք։

ուժգնութեամբ:
Փետրուար 23-ին առաւօտեան Իրա-
նի Սալմաս քաղաքէն 25 քմ. հարաւ-
արեւմուտք եւս մէկ երկրաշարժ 
արձանագրուած է` 5.8 աստիճան: 
Հաղորդուած է 9 զոհի եւ մօտ 75 
տուժածի մասին: Երկրաշարժը 
զգացուած էր նաեւ Երեւանի մէջ` 3-4, 
Արարատի եւ Սիւնիքի մարզերուն մէջ` 
3 աստիճան ուժգնութեամբ:

ժողովի «Իմ Քայլը» խմբակցութեան 
պատգամաւոր Վահագն Յովակիմեան:
Յանձնաժողովը սահմանադրական 
փոփոխութիւններու հանրաքուէին 
համար «Ոչ» քարոզչական կողմ 
արձանագրուելու դիմում ալ ստացաւ 
«Իրաւական ուղի» հասարակական 
կազմակերպութեան համահիմնադիր 
Ռուբէն Մելիքեանի կողմէ, որ պիտի 
ըլլայ այս կողմի լիազօր ներկայացու-
ցիչը։ Ցարդ այդ դիմումին տակ ստո-
րագրած են 61 քաղաքացիներ։
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«ՀԱՅԿ ՆԱԳԳԱՇԵԱՆ ԳՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔ» 
Հիմնադրամ

Սփիւռքահայ արձակագիր եւ հասարակական գործիչ Հայկ 
Նագգաշեանի ընտանիքը 2017 թուականին հիմնեց  «ՀԱՅԿ 
ՆԱԳԳԱՇԵԱՆ ԳՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔ» Հիմնադրամը,  արժեւորելու 
հայրենի թէ սփիւռքահայ գրողներու հայերէն նորատիպ  գրական-
գեղարուեստական երկերը:
 
Այս առիթով կազմուած եւ երրորդ տարին գործող վեցանդամ 
Գնահատիչ Յանձնախումբը մրցոյթի ներկայացուած նիւթերու 
ամփոփումը պիտի յայտարարէ 2020 Հոկտեմբերին` Հայ Մշակոյթի 
ամսուան փառաւոր հանդիսութեան օրերուն:

Հետաքրքրուած հեղինակներէն կը խնդրուի 2019-ին իրենց լոյս 
ընծայած գիրքերէն  3-ական օրինակ  մինչեւ 2020 թուականի Ապրիլ 
30-ը փոստով առաքել Տիկին Սօսի Նագգաշեանին եւ 3-ական օրինակ 
“Սփիւռք” Գիտաուսումնական Կենտրոն։ 
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Յայտարարութիւն

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

Ծանօթ. Նկատի ունենալ, որ տուեալ շաբթուայ մը 
թիւին մէջ լոյս ընծայելու համար, նիւթերը մեզի պէտք 
է հասած ըլլան, ոչ աւելի ուշ քան մեր թերթին հրա-
տարակութիւնը նախորդող Շաբաթ օր, Լոս Անճելըսի 
ժամով առաւօտեան ժամը 10:00: 


