
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթո-
ղիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի մէջ, 

Փետրուար 11-ին, հիւրընկալած է պաշտօնական 
այցով Հայաստան ժամանած Յորդանանի Հաշի-
մեան Թագաւորութեան թագաւոր Նորին Մեծութիւն 
Ապտալլահ Երկրորդ Ըպն ԱլՀուսէյն Ալ Հաշիմին: Այս 
մասին կը յայտնեն Մայր Աթոռի տեղեկատուական 
համակարգէն։

6 Փետրուարին, Հայաստանի Ազգային ժողո-
վը որոշեց Սահմանադրական դատարանի 

նախագահ Հրայր Թովմասեանի եւ Սահմա-
նադրական դատարանի անդամներուն պաշտօ-
նավարումը դադրեցնելու հարցը դնել համա-
ժողովրդական հանրաքուէի: Սահմանադրական 
փոփոխութիւններու նախագիծը հանրաքուէի դնե-
լու մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը 
ընդունուեցաւ 88 թեր եւ 15 դէմ քուէներով:
«Բարգաւաճ Հայաստան» խմբակցութիւնը յայ-
տարարեց, որ իր անդամները պիտի չմասնակցին 
քուէարկութեան, իսկ «Իմ Քայլը» խմբակցութիւնը 
յայտարարեց, որ թեր պիտի քուէարկէ նախագիծին:
Միւս կողմէ, «Արմէնփրէս»ի լրագրողին հետ ունե-
ցած զրոյցին ընթացքին, «Լուսաւոր Հայաստան» 
խմբակցութեան ղեկավար Էտմոն Մարուքեան 
յայտնեց, որ խմբակցութիւնը դէմ պիտի քուէարկէ 
սահմանադրական փոփոխութիւններու նախագիծը 
հանրաքուէի դնելու մասին Ազգային ժողովի որոշ-
ման նախագիծին:
Քուէարկութենէն առաջ ելոյթ ունեցաւ Հայաստանի 
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան՝ կարեւոր նկատե-
լով սահմանադրական փոփոխութիւնները։ Ան 
յայտնեց, որ Ազգային ժողովը պէտք է որոշում տայ 
սահմանադրական փոփոխութիւններու հարցը 
ժողովուրդին միջոցաւ լուծելու՝ համաժողովրդական 
հանրաքուէի ճամբով։
Ըստ Փաշինեանի՝ առաջարկուող փոփոխութեամբ 
պէտք է հին կարգով ընտրուած Սահմանադրա-

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահի 
նստավայրին մէջ տեղի ունեցած է պաշտօնա-

կան այցով Հայաստան ժամանած՝ Յորդանանի 
Հաշիմեան Թագաւորութեան թագաւոր, Նորին 
Արքայական Մեծութիւն Ապտալլահ Երկրորդ Ըպն 
ԱլՀուսյյն Ալ Հաշիմիի դիմաւորման պաշտօնա-
կան արարողութիւնը: Այս մասին յայտնեցին ՀՀ 
նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան 
հետ կապերու վարչութենէն:
Զինուորական նուագախումբին կատարումով 
հնչած են Յորդանանի Հաշիմեան Թագաւորութեան 
եւ Հայաստանի Հանրապետութեան պետական 
օրհներգերը:
Նախագահ Արմէն Սարգսեան եւ թագաւոր 
Ապտալլահ Երկրորդը պատուոյ պահակախում-
բի հրամանատարին ուղեկցութեամբ կատարած 
են զինուորական նուագախումբի եւ պատուոյ 
պահակախումբի ստուգայց։ Նախագահն ու թագա-
ւորը իրարու ներկայացուցած են երկու երկիր-
ներու պաշտօնական պատուիրակութիւններն ու 
ընդունած են պատուոյ պահակախումբին քայլերթը:

Ուշադրութեանս յանձնուեցան հմուտ բանասէր, 
գրասէր եւ հայոց լեզուի մաքրութեան խիստ 
նախանձախնդիր Յովսէփ Նալպանտեանի երեք 
հրատարակութիւնները...
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Լուրեր Աշխարհէն

Սահմանադրութեան Փոփոխութիւններուն Մասին Նախագիծը 
Պիտի Դրուի Հանրաքուէի

Նիկոլ Փաշինեան եւ Ապտալլահ 
Երկրորդը Քննարկած են 
Տնտեսական Կապերու Զարգացման 
Վերաբերող Հարցեր

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 
Հիւրընկալած է Յորդանանի 
Հաշիմեան Թագաւորութեան 
Թագաւորը

Փայլան Տեղեկութիւններ Կը 
Պահանջէ «Սանասարեան Տան» 
Վարձակալութեան Գաղտնի 
Մրցոյթին Մասին

ՀՀ Նախագահի Նստավայրին 
Մէջ Տեղի Ունեցած է Յորդանանի 
Թագաւորի Դիմաւորման 
Պաշտօնական Արարողութիւնը
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Բանասէր Յովսէփ Նալպանտեանի 
Նոր Հրատարակութիւնները

L.A. County D.A. Lacey Meets Armenian-
American Community Reps At Arca 

Roundtable Meeting

Տիկին Մայտա Քիւրեճեան Նորանշանակ 
Վարիչ Քարտուղարուհի 

ԹՄՄի Գալիֆորնիոյ Շրջանակին

ALTADENA, CA -- The Armenian Rights Council of 
America (ARCA) hosted Los Angeles County District 
Attorney Jackie Lacey in a meeting with a cross-section 
of Armenian-American community representatives on 
February 3, 2020...

Գոհունակութեամբ կը հաղորդենք որ այս տարուան 
սկիզբէն Թէքէեան Մշակութային Միութեան Միա-
ցեալ Նահանգներու եւ Գանատայի Կեդրոնական 
Վարչութիւնը Գալիֆորնիոյ հայահոծ գաղութէն 
ներս...

կան դատարանի բոլոր անդամներուն լիազօրու-
թիւնները դադրեցուին: Այս բանը տեղի կ՛ունենայ 
այն պարագային, եթէ հանրաքուէի ճշդուած օրը 
Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացիները 
երթան ընտրական տեղամասեր եւ «այո՛» ըսեն 
այդ փոփոխութիւններուն: Այդ պարագային Սահ-
մանադրական դատարանին մէջ պիտի շարու-
նակեն պաշտօնավարել երկու նորանշանակ դատա-
ւորները՝ դատաւորներու ընդհանուր ժողովին 
կողմէ առաջադրուած եւ Ազգային ժողովին կող-
մէ ընտրուած Արման Դիլանեան եւ նախագահին 
կողմէ առաջադրուած եւ Ազգային ժողովին կողմէ 
ընտրուած Վահէ Գրիգորեան:

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան կառավարու-
թեան տան մէջ հիւրընկալած է պաշտօնական 

այցով Հայաստան գտնուող Յորդանանի Հաշիմեան 
Թագաւորութեան թագաւոր, Նորին Արքայական 
Մեծութիւն Ապտալլահ Երկրորդ Ըպն ԱլՀուսէյն 
Ալ Հաշիմին: Այս մասին յայտնեցին ՀՀ վար-
չապետի աշխատակազմի տեղեկատւութեան եւ 
հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն:

Քրտամէտ Ժողովուրդներու ժողովրդավարական 
կուսակցութեան հայազգի երեսփոխան Կարօ 

Փայլան Թուրքիոյ մշակոյթի եւ զբօսաշրջութեան 
նախարար Մեհմետ Նուրի Էրսոյին նոր հարցա-
գիր ղրկեց «Սանասարեան տան» («Սանասարեան 
խան») վերաբերեալ եւ պահանջեց, որ լուսա-
բանութիւններ կատարուին այն մասին, թէ ի՛նչ 
հիմնաւորումներով է, որ այդ շէնքը 35 տարուան 
համար վարձու տրուած է եւ ինչո՛ւ այդ գծով մրցոյթը 
մամուլին համար փակ եղած է։
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ՌԱԿի Լուրեր

Սկիզբը Էջ 01

Շար. Էջ 08

Այցելութիւն Տէր Եւ Տիկ. Վաչէ Եւ Սօսի Սեմերճեաններուն

ՌԱԿ ԱՄՆի Արեւմտեան Շրջանի 
ներկայացուցիչներ այցելութիւն մը 
տուին վաստակաւոր մտաւորա-
կան եւ ազգային-հասարակական 
գործիչ Ընկ. Վաչէ Սեմերճեանին՝ 
իրենց բնակարանին մէջ, սոյն թուի 
Փետրուար 3-ին։
Աւելի քան երկու ժամ տեւած հան-
դիպման ընթացքին անդրադարձ եղաւ 
մեր կուսակցութեան գործունէու-
թեան վիճակին, «Նոր Օր»ի հետ 
առնչուող փոփոխութիւններուն  եւ 
ՌԱԿի 100 ամեակին գծով ընթացող 

նախապատրաստութիւններուն եւ 
ծրագիրներուն շուրջ։
Յարգանքի եւ երախտագիտութեան 
զգացումներով Վարչութիւնը գնա-
հատեց վեթերան ընկերոջ՝ Վաչէ 
Սեմերճեանի բազմամեայ գործու-
նէութիւնը կուսակցական, մշակու-
թային եւ Թէքէեան Մշակութային 
Միութեան ծիրերէն ներս։ Վարչու-
թիւնս անդամակցութեան անունով 
յաջողութիւն եւ առողջութիւն մաղ-
թեց Տէր եւ Տիկ. Վաչէ եւ Սօսի 
Սեմերճեաններուն։

Ձախէն, ընկերներ՝ Կ. Քիւփէլեան, Տոքթ. Ռ. Պալեան, Վաչէ Սեմերճեան, 
Գ. Գրիգորեան եւ Ա. Գասապեան

Խառն 
Ամուսնութիւններ

Վերջին տարիներուն աւելի եւ 
աւելի կ՛աճի երկու տարբեր 
ազգերու ներկայացուցիչներէն 
կազմուած ընտանիքներու թիւը 
եւ խառնածին երեխաներու ծնուն-
դը աշխարհի ամբողջ տարածքին։ 
Հարցը, բնականաբար, երկու 
երես ունի։ Համամարդկային 
իմաստով, մէկ կողմէն գովելի 
է, երբ ազգային կամ ցեղային 
տարբերութիւններու եւ  խտրա-
կանութիւններու հարցը կը 
թուլանայ եւ առաջնային դեր   
կ՛ունենայ սիրոյ հիման վրայ 
ընտրուած զոյքի մը  ընտանիք 
կազմելու գաղափարը, կամ ընդ-
հանրապէս ընտանիքի գաղա-
փարը, միւս կողմէն սակայն՝ 
եթէ հարցը դիտարկենք հայ 
ազգի եւ հայապահպանութեան 
տեսակէտէն, մեր մօտ խառն 
ամուսնութիւններու երեւոյթը 
թէեւ նոր չէ, բայց միշտ եղած 
է տարակարծութիւններու եւ 
խնդիրներու պատճառ։  Մեր 
կրօնին ու աւանդութիւններուն 
հաւատարիմ հայ ծնողները 
միշտ ալ չեն համակերպած, 
օրինակի համար,  օտարազգի 
հարս ունենալու պարագային 
հետ: Կին ընտրելու իրաւունքը 
տղամարդու մենաշնորհը եղած 
է  միշտ եւ այդ պատճառով 
օտարազգի փեսացուներ հազ-
ւադէպ յայտնուած են ատե-
նին: Հայ աղջիկը միշտ հնա-
զանդ ու կամակատար եղած 
է, եղած է հայ օջախի հայ 
պահապանը, իսկ օտարազգի  
հարս ունենալը կը նշանակէր 
վտանգել ազգային աւանդոյթ-
սովորութիւնները: Ժողովուր-
դի ենթագիտակցութեան 
մէջ, սովորոյթի իրաւունքով 
կը փոխանցուէր ազգապահ-
պանութեան բնազդը: Բնակա-
նաբար ալ՛ աւելի սուր էր 
վերաբերմունքը օտարազգի 
փեսայ ըլլալու պարագային, 
ուր ընտանիքը կը ձեւաւորուէր 
տղամարդուն ազգային եւ 
կրօնական պատկանելիութեան 
համեմատ։  Այս հարցին մէջ 
իր մեծագոյն դերը ունեցած է 
նաեւ եկեղեցիին դիրքորոշումը, 
որ չէր խրախուսէր  օտարազի 
կամ այլ հաւատք դաւանողի եւ 
Հայաստանեայց Առաքելական 
եկեղեցիի զաւակի մը ամուս-
նութիւնը, սակայն, խիստ անհը-
րաժեշտութեան պարագային 
ստիպուած կ՛օրհնէին այդ 
պսակը` պայմանով, որ զոյգը 
ըլլայ հայ եկեղեցուոյ զաւակ։ 
Հայ աԱռաքելական եկեղեցին, 
այլադաւաններու կամ այլազ-
գիներու հետ ամուսնութեան 
երեւոյթը հայ երիտասարդի 
կամ երիտասարդուհիի համար 
գերութիւն  համարած է: 
Սակայն պատմութեան մէջ քիչ 
չեն դէպքերը, երբ  միջնադարի 
հայ իշխաններն ու աւատապե-
տերը մերձամուսնական կապեր 
ստեղծած են ոչ միայն միմյանց, 
այլեւ օտարազգի մեծամեծնե-
րու հետ՝ աւելի յաճախ քաղա-
քական կամ շահադիտական 
նկատառումներով: Այս բանէն 
բացի անցեալ դարու վերջին 
տասնամեակներուն ընթացքին, 

սովետական աթեիստական ժամանա-
կաշրջանին հայ տղամարդիկ շատ 
յաճախ ռուս աղջիկ հարս կը վերց-
նէին։ Այսօր քիչ թիւ չեն կազմէր 
նաեւ հայ կնոջ եւ ռուս տղամարդու 
միութիւնը։ Նոյն է աւանդական Հայ 
Սփիւռքի պարագան, ուր ժամանա-
կը, միջավայրը եւ համարկումի 
խնդիրները առիթ հանդիսացած են 
խառն ամուսնութիւններու: Ընկե-
րահոգեբանական տեսանկիւնէն, 
խառն ամուսնութիւնները իրենց մէջ 
կը պարունակեն մեծածաւալ խնդիր-
ներ, սկսեալ տարբեր մշակոյթներու 
բախումէն մինչեւ զաւակներու դաս-
տիարակութեան ընթացքին ծագած 
խնդիրները։ Յատկապէս խնդիրը 
սուր կ՛ըլլայ, երբ զաւակին առջեւ կը 
ծառանայ ծնողներէն ոեւէ մէկուն 
մշակոյթի ընտրութիւնը։ 
Խառն ամուսնութիւնները իրենց մէջ 
կը պարունակեն վտանգ մը եւս: Փոքր 
ազգերու՝ մեծին հետ  միաձուլման 

վտանգը։ 
Կայ նաեւ մարդկային իրաւուն-
քի տեսանկիւնը: Իւրաքանչիւր 
անհատ ինքը կ՛ընտրէ ընտանիքի 
եւ երջանկութեան իր բանաձեւը, 
ընտանիք կազմելու, զաւակ դաս-
տիարակելու՝ իրեն համար ամե-
նաընդունելի եղանակը։ 
Վերջապէս պատասխանելով  այն 
հարցին,  թէ խառն ամուսնութիւնը 
խնդի՞ր է,  թէ՝ ոչ , իրար բախող եւ 
իրարամերժ կարծիքներ կը գոյա-
նան։ Անձնական տեսանկիւնէ 
այն ինչ, որ կրնայ  խնդիր չերե-
ւիլ,  հաւաքական գետնի վրայ եւ 
ազգապահպանութեան տեսակի-
ւնէն այս երեւոյթը անկասկած 
հսկայական խնդիր է մեր ժողո-
վուրդին, որպէս ազգ ապահով 
գոյերթին համար։ 

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ

Նիկոլ Փաշինեան եւ Ապտալլահ Երկրորդը Քննարկած 
են Տնտեսական Կապերու Զարգացման Վերաբերող 
Հարցեր

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Ողջունելով Յորդանանի թագաւորը՝ 
վարչապետը յատկապէս նշած է, թէ 
Յորդանանի հետ յարաբերութիւնները 
շատ կարեւոր են մեր երկրի համար, 
քանի որ  Միջին Արեւելքն ու Յոր-
դանանը՝ Հայաստանի համար՝ կը 
համարուի ռազմավարական գործ-
ընկերութեան ուղղութիւն: Վար-
չապետը ուրախութիւն յայտնած 
է երկու երկիրներուն միջեւ յարա-
բերութիւններու զարգացման 

համար, եւ նշած,- «Մենք արդէն 
յստակեցուցած ենք արդիւնքները, 
ունինք քանի մը առանձնայատուկ 
ուղղութիւն, որոնք երկկողմանի 
հետաքրքրութիւն կը ներկայացնեն: 
Ես նաեւ ուրախ եմ, որ Ձեր հետ եկած 
է գործարարներու պատուիրակու-
թիւն, եւ մենք կը պատրաստուինք 
ստորագրել յստակ փաստաթուղթ 
մեր յարաբերութիւնները առաւել 
լաւացնելու եւ առաւել արդիւնաւէտ 
դարձնելու համար»:
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հաւատը», «մայրական կաթի» հետ մեր հոգիին ու սիրտին մէջ կաթիլ առ 
կաթիլ լեցուող հայրենասիրութիւնը։
Մայրական թեմայով գրուած հարիւրաւոր բանաստեղծութիւններու 
համախմբումը շնորհակալ մեծ աշխատանք մըն է, զոր մեծ համբերութեամբ 
գլուխ հանած է կազմող-խմբագիրը։ Ահաւասիկ հատոր մը, որ պէտք է 
կեդրոնական զարդը ըլլայ իւրաքանչիւր հայ ընտանիքի գրադարանին, ամէն 
հայ դպրոցի իւրաքանչիւր դասարանին։ Դժբախտաբար այլեւս տարեդարձներու 
եւ այլ առիթներով գիրք նուիրելու գեղեցիկ ու դաստիարակիչ սովորութիւնը 
գրեթէ «նորոյթէ» դուրս մնացած է եւ զայն փոխարինուած է շաքար-շոքոլան, 
շորն ու ոսկեղէնը, այփատն ու մամոնան։ Ահա՛ւասիկ գիրք մը, որ առանց «վատ 
զգալու պէտք է նուիրենք տակաւին քիչ մը հայերէն կարդացող ու երթալով 
հայկական արմատներէն հեռացող մեր պարման-պարմանուհիներուն։ 
Երրորդ գրքոյկը բծախնդիր կերպով կատարուած հանրագիտարանային 
յատկանիշներով օժտուած փոքրիկ ժողովածու մըն է, ուր մանրամասնօրէն եւ 
բարեխղճօրէն ներկայացուած են վերջին 250 տարիներու հայ երաժիշտները, 
որոնք ապրած են հայկական պատմական հողերու վրայ կամ արտաշխարհի 
ոստաններու մէջ։ Այսպէս՝ Սայեաթ-Նովայէն Գուսան Հաւասի եւ Շերամ, Կարա-
Մուրզայէն եւ Տիգրան Չուխաճեան մինչեւ Ալէն Յովհաննէս եւ Շահան Արծրունի, 
Կոմիտասէն, Արամ Խաչատուրեանէն մինչեւ Կոնստանտին Օրբէլեան՝ 87 
երաժշտահաններ եւ երգահաններ, որոնք ամփոփ կերպով կը ներկայացուին 
հոս։ Կարելի չէ չհամաձայնիլ կազմողին հետ, որ կը գրէ իր «Յառաջաբան»ին 
մէջ. «Առանց երաժշտութեան ու երգի չեմ գիտեր կեանքը ինչի նման կ՚ըլլար։ 
Ես անձամբ առանց երաժշտութեան կեանքս  չեմ պատկերացներ»։
Այս երեք գիրքերն ալ ես, որպէս երկարամեայ մանկավարժ եւ ուսուցիչ, 
կ՚առաջարկեմ պնդելու պէս, որ իւրաքանչիւր հայ պապիկ եւ տատիկ նուիրէ 
իր թոռներուն եւ միասին ընթերցելով նպաստէ մատաղ սերունդին հայեցի 
դաստիարակութեան։
Ցանկութիւն մըն ալ կ՚ուզեմ յայտնել այս առթիւ։ Քանի որ դժբախտաբար 
աշխարհի այս մասերուն մէջ եւ առհասարակ այլուր, անգլերէնը եւ տեղական 
լեզուները դարձած են նոր սերունդներու առօրեայ լեզուն, պնդելու  պէս 
կ՚առաջարկեմ, որ գտնուին մարդիկ, որպէսզի վերոյիշեալ գիրքերուն անգլերէն 
տարբերակը դնեն մեր նոր սերունդին տրամադրութեան տակ եւ իջեցնել 
համացանց։

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Շար. Էջ 05

Գրախօսական

Բանասէր Յովսէփ Նալպանտեանի Նոր Հրատարակութիւնները
Դոկտ. ՄԻՆԱՍ ԳՈՃԱՅԵԱՆ

Ուշադրութեանս յանձնուեցան հմուտ բանասէր, գրասէր եւ հայոց լեզուի 
մաքրութեան խիստ նախանձախնդիր Յովսէփ Նալպանտեանի երեք 
հրատարակութիւնները՝ «Յուշարձան Մայրերուն» (Լոս Անճելըս-

Երեւան, 2019), «Զօրավար Անդրանիկ եւ Իր Պատերազմները» (Հեղինակ՝ Արսէն 
Մարմարեան, Երեւան, 2019) եւ «Հայ Երաժշտահաններ եւ Երգահաններ»ը։
Յովսէփ Նալպանտեան ոչ միայն ուսումնական ձեռնարկներու, աշակերտու-
թեան եւ առհասարակ լայն ընթերցողներուն համար առձեռն օգտակար 
գրքոյկներու հեղինակ է, այլեւ հրատարակիչ է, լրագրող եւ հրապարակագիր-
հրապարակախօս։ Անխոնջ պրպտող մըն է եւ հայոց լեզուի, յատկապէս 
արեւմտահայերէնի պահպանման եւ գոյատեւման անխոնջ նուիրեալ մը։
Ծնած է Հալէպ, տեղւոյն ՀԲԸՄիութեան Լազար Նաճարեան-Գալուստ Կիւլ-
պէնկեան վարժարանը աւարտելէ ետք բարձրագոյն ուսումը ստացած է Երեւանի 
Պետական Համալսարանի (այսուհետեւ՝ ԵՊՀ) հայկական բանասիրական 
բաժանմունքէն։ Եղած է տնօրէն Հալէպի «Մեսրոպեան Ազգ. Վարժարան»ի, 
ապա հաստատուած է Քալիֆորնիա։ Տարիներ դասաւանդած է հայերէն եւ 
Հայոց պատմութիւն առարկաները Փասատինայի Յովսէփեան վարժարանէն 
ներս  ինչպէս նաեւ Սահակ-Մեսրոպ եւ Հայ Քոյրերու վարժարաններէն ներս։ 
Այժմ կը դասաւանդէ Կլէնտէյլի (Քալիֆորնիա) Մաշտոց  Գոլէճի եւ Պեվրլի Հիլզ 
լեզուներու գոլէճէն ներս։ ԱՄՆ հաստատուելէն ետք հեղինակած, խմբագրած եւ 
կազմած է 25 հատոր գիրք (ընդամէնը 8237 էջ)։ 2005-ին, հիմնած է «Յովսէփ 
եւ Գարոլին Նալպանտեան» մատենաշարը։ Ան արժանացած է բազմաթիւ 
մրցանակներու եւ շքանշաններու։ Անխոնջ պրպտող մըն է եւ անպարտասուն 
բանասէր մը։
«Զօրավար Անդրանիկ եւ Իր Պատերազմները» գիրքը առաջին անգամ 
հրատարակուած է Արսէն Մարմարեան գրական ծածկանունով՝ երկու 
գրագէտներու կողմէ՝ Լեւոն Թիւթիւնճեան եւՎահան Թոթովենց, 1920թ. Պոլիս. 
երկուքն ալ եղած են. Անդրանիկի զինուոր, իսկ Վ. Թոթովենց Անդրանիկի 
հետ  Թիֆլիսի մէջ հրատարակած է «Հայաստան» պարբերականը։ Առաջին 
հրատարակութեան առաջին մասի սկիզբէն մինչեւ 264՝ պատրաստած է Լ. 
Թիւթիւնճեան, իսկ մնացեալ էջերը`Վ. Թոթովենց։
Գիրքին հրատարակիչ Յ. Նալպանտեան կը նշէ, թէ փոքր տարիքէն Անդրանիկի 
պատկերը կամ «Լեռներու արծիւը» խոր տպաւորութիւն է ձգած իր վրան, 
որուն որպէս արդիւնք կարգ մը յաւելուածներով, ծանօթագրութիւններով եւ 
աղբիւրներով լայն հասարակութեան ներկայացուցած է վերոյիշեալ գիրքը (այս 
տարի, Փետրուարին կը լրանայ Զօրավարի ծննդեան 155 ամեակը)։ Առաջին 
հրատարակութեան վրայ սոյն գիրքին մէջ աւելցուած են կարեւոր վկայութիւններ 
հայ գրողներէ, հասարակական, զինուորական եւ մշակոյթի գործիչներէ, որոնք 
կու գան աւելի ամբողջական դարձնելու ներկայացուող գիրքը։ 
Հատորին հրատարակութիւնը առիթ կու տայ լայն հասարակութեան մատչելի 
դարձնելու «սարերու արծիւ» սաւառնաթեւ թռչող ազգային հերոս Զօրավար 
Անդրանիկի առասպելական սխրագործութիւններու տէր եւ անսակարկ 
ՄԱՐՏԻԿԻՆ՝ Հայ Ֆետայիին կերպարը։  
Յաջորդ գիրքը՝ «Յուշարձան Մայրերուն»ը իւրայատուկ համախմբում մըն է մեր 
անձնազոհ մայրերուն նուիրուած բանաստեղծութիւններու։ Մօր կերպարը հայ 
գրականութեան բոլոր ժամանակներու երկայնքին եղած է գլխաւոր նիւթերէն 
մէկը, «հայրենիք», «սէր» եւ «մայր» գրաւած են հայ գրականութեան բարձրագոյն 
երեք սանդղակները։ «Մայր» հասկացութիւնը ներքին անքակտելի կապով 
առնչուած է միւս երկու թեմաներու հետ։ Հայ մատենագիրն ու բանաստեղծը 
մօր կերպարին մէջ տեսած են «մայր բնութիւնը», «մայր լեզուն», «մայրենի 

Փրոֆ. ՕՇԻՆ ՔԷՇԻՇԵԱՆ

Բանաստեղծուհի Ալիսիա Կիրա-
կոսեանը խնդրեց օր մը, որ զինք 
Ռւիլիըմ Սարոյեանին ծանօթացնեմ։ 

Ամիսներ ետք գացինք Ֆրեզնօ եւ այցելե-
ցինք Սարոյեանին։ Քիչ մը խօսեցանք ապա 
Սարոյեանը ուզեց որ բանաստեղծութիւն 
մը արտասանէ։ Ալիսիան հազիւ սկսած 
էր, Սարոյեան կեցուց եւ ըսաւ. «Հայե-
րէն չեմ ուզեր»։ Այս անգամ Անգլերէնով 
սկսաւ, Սարոյեան ընդհատեց «Անգլերէն 
ալ չեմ ուզեր». բնագիրը կարդայ»։ Երբ 
Սպաներէնը աւարտեց, Սարոյեան ըսաւ։ 
«Beautiful, բնագիրը երաժշտական է եւ 
վանկերը շատ գեղեցիկ են։ Բնագիրը միշտ 
աւելի լաւ կը հնչէ։»

                                                      ***
Բանաստեղծ Ժագ Յակոբեան 1967ին Փասատինա հաստատուեցաւ եւ Լոս 
Անճելըսի Հայ Մշակութային Միութիւնը (յետոյ եղաւ Թէքէեան Մշակութային 
Միութիւն) հանդիսութիւն մը կազմակերպած էր իր ծննղեան  50ամեակին 
առիթով։ Գլխաւոր խօսողը ես էի։ Հանդիսութեան աւարտին Յակոբեան իր 

շնորհակալական  գեղեցիկ խօսքին աւարտին զարմանալի յայտարարութիւն մը 
ըրաւ ըսելով, որ Միութիւնն ու Քէշիշեանը սխալ մը գործեցին որովհետեւ ինք   
50 տարեկան չէ այլ 32, քանի որ ինք վերածնաւ 1949ին երբ հրատարակեց իր 
«Վերածնունդ» հատորը՝ կեանքը նուիրելով Յիսուսին, իսկ նախորդ շրջանը 
տուած էր .... սատանային։

                                                    ***     
Խորհրդային Հայաստանի շրջանին բանաստեղծուհի Մարօ Մարգարեան 
առաջին անգամ ԱՄՆ եկաւ եւ մեր տունը մնաց երկու շաբաթ։ Շատ հաճելի 
օրեր անցուցինք։ Տարի մը ետք Սիլվա Կապուտիկեանը եկաւ եւ քանի մը անգամ 
բարկանալով կրկնեց թէ ինչո՞ւ ինք առաջին բանաստեղծուհին չէր, որ եկած էր 
Ամերիկա եւ ինք եկած է Մարօ Մարգարեանի այցելութենէն ետք։

                                                     ***        
Լիբանանի Հ.Բ.Ը.Միութեան Յովակիմեան-Մանուկեան Երկրորդական 
վարժարանի մեր հայ գրականութեան ուսուցիչը Վահէ-Վահեան թելադրեց, որ 
եթէ օր մը խմբագիր ըլլանք եւ երբ հեղինակ մը երկարաշունչ յօդուածի մը մէկ 
մասը ղրկած է տպագրելու համար, երբեք չտպենք մինչեւ որ ամբողջութիւնը 
ունենանք։ Բացատրեց, որ օր մը ֆրանսահայ գրողէ մը վիպակ մը սկսած էր 
տպել իր հրատարակած «Անի» գրական ամսագիրին մէջ, սակայն յաջորդ թիւով 
այդ վիպակին շարունակութիւնը չերեւցաւ որովհետեւ հեղինակը հիւանդանոց 
մնացեր էր եւ մնացեալը չէր գրած տակաւին։ Վահէ-Վահեան ամօթով մնաց...

Մանրապատումներ Նշանաւոր Մարդոց Կեանքէն
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Շար. Էջ 05

Այդ «Բարի Սամարացի», Բայց «Ի Բնէ Անկոտրում» Գրողը. 
Հրանտ Մաթեւոսեան – 85

ՇԱՔԷ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ          

«...Ինչպէս բոլոր մեծերը, երեխայի նման 
անպաշտպան էր կեանքի խարդաւանքնե-
րու հանդէպ: Շիտակ էր:... Ամբողջովին 
սէր էր: Ամբողջովին՝ բարութիւն: Ինչպէ՜ս 
կը սիրէր կեանքը, մարդուն, աշխարհը եւ 
յատկապէս աշխարհի իր փոքրիկ անկիւնը՝ 
Լոռին: Ինչպէ՜ս կը սիրէր բառը, բառերու 
ներդաշնակ խաղը: Բառի պաշտամունք 
ունէր: ...Իւրաքանչիւր բառը պիտի հնչէր 
սեփական ձայնով: Կը վախնար մեռած 
բառերէն:... 
...Հրանտ Մաթեւոսեանի խօսքն ուրիշ էր՝ 
երբ գրաւոր կը դարձնէիր, կը պարզուէր՝ 
ոչ մէկ աւելորդ բառ ըսուած է: Ոչ կրնաս 
պակսեցնել, ոչ աւելցնել:
Շռայլ էր: Շռայլօրէն կու տար ամէն ինչ՝ 
հոգւոյն ջերմութիւնը, էներգիան, կեանքի 
թանկարժէք ժամանակը, գրպանի դրամը: Ցուրտ ու դժուար տարիներուն 
անոր դիմողը երբեք ձեռնունայն չէր հեռանար:Կու տար անգամ անոնց, 
որոնք ստանալէն յետոյ չէին յապաղիր չարախօսիլ:... Համեստ էր ու 
խոնարհ զարմանալու աստիճան, ինչը յատուկ է մեծերուն, ինչպէս 
մեծամտութիւնը՝ ապաշնորհներուն: Հիմա, երբ չկայ, նոր կը զգանք իր 
կարիքը, կը տեսնենք բաց մնացած իր տեղը:... Ան բաւարարուած եւ 
հպարտ էր իր նախնիներէն ստացած ժառանգութեամբ եւ իրեն տրուա-
ծով ելաւ համաշխարհային ասպարէզ ու մէկ աստիճան վեր բարձրացուց 
պապերէն եւ նախնիներէն ժառանգածը: Մինչեւ վերջին բջիջը հայ էր, 
լոռեցի, միեւնոյն ժամանակ՝ լիարիւն աշխարհաքաղաքացի»:
Իրապէս ուրիշ էր Մաթեւոսեանի խօսքը, ուրիշ էր Մաթեւոսեան՝ մարդուն 
տեսակը...
Մաթեւոսեանական լեզուն այլ է՝ նոր է: Անոր գործերը հասանելի չեն բոլորին՝ 
դժուարընթեռնելի, դժուարըմբռնելի, դժուարընդունելի են: Դիւրամարս չեն: 
Սակայն... գլուխգործոցներ են: Կարծեմ թէ Մաթեւոսեանի գործերուն համար 
եւս շատ բնորոշ են մեր հանճարեղ բանաստեղծ, անկրկնելի աշուղ-երգիչ 
Սայեաթ Նովայի հետեւեալ տողերը.

Ամէն մարդ չի կանայ խմի՝ իմ ջուրն ուրիշ ջրէն է:
Ամէն մարդ չի կանայ կարդայ՝ իմ գիրն ուրիշ գրէն է:

Այո՛, շատերուն անհասանելի եղաւ Մաթեւոսեանի «գիրը». իր գործերն ու 
տաղանդը չհասկցուեցաւ ոմանց կողմէն: Դէ, իսկ քանի որ՝ «դունչը խաղողին 
չհասաւ»,... ուրեմն «թթու է», եւ... սկսան քննադատութիւններն ու հալածանք-
ները գրողին հանդէպ: Պէտք է հեռանար, որպէսզի մեծարէին՝ յետմահու եւ 
տեսնէին «բաց մնացած իր տեղը»: Բնաւ զարմանալի չէ որ այսօր Մաթեւոսեա-
նին կը մեծարեն նաեւ այն ժամանակ քննադատողներէն ալ...
Սակայն սկսինք սկիզբէն:
1960ականներուն  հայ արձակը հարստացաւ երիտասարդ սերունդի այնպիսի 
շնորհալի ստեղծագործողներով, ինչպիսիք էին՝ Մուշեղ Գալշոյեան, Վարդգէս 
Պետրոսեան, Զօրայր Խալափեան, Պերճ Զէյթունցեան, Նորայր Ադալեան, 
Հրանտ Մաթեւոսեան եւ այլք: 
Երիտասարդ ստեղծագործողները կը փորձէին գրական գործերու միջոցով 
կեանքը ներկայացնել նոր տեսանկիւններէ, կը շեշտադրէին այնպիսի խնդիրներ, 
որոնք մինչ այդ անտեսած էր գրականութինը: 
Այդ հիանալի հոյլին մէջ իր առանձնայատուկ տեղը գրաւեց Հրանտ Մաթեւոսեան:
85 տարի առաջ՝ 1935թ., Փետրուար 12ին ծնաւ հայ գրականութեան տաղան-
դաւոր, իւրայատուկ գրող, արձակագիր, շարժանկարի ուրուագրող՝ Հրանտ 
Մաթեւոսեանը՝ Թումանեան, Լոռիի մարզի Ահնիձոր գիւղը: 
Միջնակարգ կրթութիւնը իր գիւղի դպրոցին մէջ ստանալէ յետոյ, ուսումը 
շարունակեց նախ Կիրովականի մանկավարժական, որմէ յետոյ Երեւանի 
Խաչատուր Աբովեանի Անուան Պետական Մանկավարժական ինստիտուտի 
պատմալեզուաբանական բաժինին մէջ, ուսմանը զուգահեռ աշխատելով 
«Սովետական Գրականութիւն» ամսաթերթին եւ «Գրական Թերթ»ին մէջ՝ 
որպէս գրաշար եւ սրբագրիչ: Յետագային Մոսկուայի մէջ յաճախեց նաեւ 
Շարժանկարի Բեմադրիչներու եւ Շարժանկար Ուրուագրողներու բարձրագոյն 
դասընթացքներուն:
Ան գրական ասպարէզ մտաւ 1961թ.՝ «Ահնիձոր» ակնարկով, որու մէջ 
ներկայացուց ժամանակակից գիւղի եւ գիւղացիի ծանր ապրելակերպը: 
Ապա հրատարակեց «Օգոստոս» պատմուածքներու առաջին ժողովածուն, 
որուն յաջորդեցին՝ «Ծառերը», «Մեր Վազքը», «Տէրը» ժողովածուները: Գրեց 
նաեւ հրապարակախօսութիւն, փորձագրութիւններ՝ էսսէներ (էսսէ-անգլ.՝ 
essay–ակնարկ, յօդուած, փորձ: Գրականագիտութեան սեռերէն՝ ազատ ոճով 
գրուած եւ հեղինակի խորհրդածութիւններով յագեցած յօդուած, ակնարկ), 
եւ յօդուածներ՝ «Մեծամօր», «Սպիտակ Թղթի Առջեւ», «Ես՝ Ես Եմ»: Իր բոլոր 
գործերը շարունակեցին նուիրուած ըլլալ գիղին, գիւղացիին՝ անոր ծանր 
պայմաններուն, ցաւերուն ու մտահոգութիւններուն, պահանջներուն.... 
Մաթեւոսեանը ԽՍՀՄ Գրողներու Միութեան անդամ եղաւ 1964էն, իսկ 
1996-2000 թթ.՝ ՀՀ Գրողներու Միութեան նախագահ: Կեանքէն հեռացաւ 67 
տարեկանին՝ 19 Դեկտեմբեր, 2002ին եւ մարմինը ամփոփուեցաւ Երեւանի 
Պանթէոնին մէջ:
Ան պարգեւատրուեցաւ «Տրուժպա Նարոտով» (ռուս.-Ազգերու Բարեկամութիւն) 

ամսագիրի եւ ԽՍՀՄ պետական մրցանակներով, արժանացաւ «Երեւանի 
Պատուաւոր Քաղաքացի» պարգեւին եւ «Սբ. Մեսրոպ Մաշտոց» շքանշանին: 
2004էն ՀՀ Գրողներու Միութիւնը սահմանած է Հրանտ Մաթեւոսեանի անուան 
մրցանակ: Անոր անունով Երեւանի մէջ կոչուած են դպրոց եւ փողոց:
Մաթեւոսեանը՝ իր ստեղծագործած նորատիպ, հոգեհարազատ, ժամանակին 
հետ քայլ պահող եւ հրաշակերտ գրական գործերով հայ գրականութիւնը կապեց 
համաշխարհային գրականութեանը: Անոր պատմուածքները՝ ե՛ւ իր ողջութեան 
տարիներուն, ե՛ւ մեզմէ հեռանալէ վերջ, ընթերցողներու լայն արձագանգին 
արժանացան ինչպէս Հայաստանի, այնպէս ալ անոր սահմաններէն դուրս: 
Անոր ստեղծագործութիւնները թարգմանուեցան եւ հրապարակուեցան աւելի 
քան քառասուն լեզուներով: Իր երկերու ուրուագծերու վրայ ստեղծուեցան 
«Մենք Ենք, Մեր Սարերը», «Օգոստոս», «Աշնան Արեւ», «Այս Կանաչ-Կարմիր 
Աշխարհը» եւ «Տէրը» շարժապատկերները: Բեմադրուեցան «Մեծ Աշխարհի 
Մեր Անկիւնը», «Չէզոք Գօտի», «Մեծամօր» եւ այլ գործեր:
Մաթեւոսանի մէջ խտացուած էր տաղանդի հսկայական պաշարը. տիրապետե-
լով հոգեբանութեան եւ փիլիսոփայութեան կարեւոր թէզերուն, ան ստեղծեց 
այնպիսի գրականութիւն, որ կը բացայայտէ մարդկային հոգեբանութեան 
ճիշդ բնութագիրը՝ քննելով անոր բնաւորութեան առանձնայատուկ գիծերն ու 
մտածելակերպը:
Հրանտ Մաթեւոսեանի գրականութիւնը դասուած է «գիտակցութեան հոսքի 
գրականութեան» մէջ, ուր դէպքերը հիմնականին կը զարգանան հերոսներու 
յիշողութիւններու վրայ՝ ընդգծելով  անոնց հոգեբանական անցումները: Կեանքի 
տեւական հոսքին մէջ գտնուելով, Մաթեւոսեանը ստեղծեց անընդմէջ, անդադար 
եւ անվերջ  «հոսող» գրականութիւն, որ ոչ մէկ արգելքի առջեւ կ’ընդհատուի:
Շատ հետաքրքրական է Մաթեւոսեանի պատմելաձեւը, յաճախ աչքի չզարնող 
մանրամասն պատկերներու միջոցով կը ներկայացնէ իր համագիւղացիներու 
կեանքը եւ կը բացայայտէ անոնց խորը հոգեբանութիւնը: Չբաւարարուելով 
ներկայի կամ անցեալի յիշողութիւններով, անոր գիտակցութիւնը կը հոսի:
Յիշողութիւններու, մենախօսութիւններու (երբեմն՝ մտովի, երբեմն ալ՝ բարձ-
րաձայն), մտորումներու եւ վերյուշի միջոցով, ներկան ու անցեալը շաղախելով 
միմեանց, գրողը մեզի կը մատուցէ իր երեւակայութեան մէջ ուրուագծուած 
ապագայ կեանքի  որոշակի դրուագներ: Անոր հերոսները մշտապէս կը գտնուին 
կեանքի հոսքին մէջ, ուր անցեալը, ներկան եւ ապագան՝ նոյն պահուն կրնան 
մէկտեղուիլ հերոսի հոգեվիճակին մէջ: 
Հեռաւոր եւ աննկատ գիւղերու մէջ ապրող պարզ ու հասարակ մարդկանց 
մէջ գրողը համատեղեց տարբեր ժամանակներու եւ տարբեր վայրեր սփռուած 
մարդկային ընդհանրական գիծերը, որուն արմատները դեռեւս վաղ անցեալէն 
խորը մխրճուած են իրենց հողին մէջ:
Իրենց հողին տէրն էին նաեւ իր առաջին գործերէն՝ «Մենք Ենք, Մեր Սարերը» 
վիպակին հովիւները: Առաջին միտքը զոր կ’արտայայտէ հեղինակը՝ թող ուրիշ 
մէկը չսողոսկէ մեր եւ մեր սարերուն մէջտեղը: Ապա կը ներկայացնէ սովորական 
գիւղացի մարդուն ուժը, որ, սակայն, հետզհետէ կը դառնայ ենթարկուող, նորի 
ազդեցութիւնը իր վրայ կրող եւ ճնշման ներքոյ՝ իր դարաւոր արմատներէն, 
մշակոյթէն հեռանալով՝ իր հողին եւ տեղանքին տէր հանդիսացող այսօրուան 
գիւղացին կ’ուղղուի դէպի «ամենակուլ» քաղաքը. կ’երթայ ձուլուելու ապագային՝ 
յաջորդներու մէջ: Վիպակը կ’աւարտուի գիւղի պարպումով եւ կերպարները կը 
յայտնուին քաղաքի մէջ: Իսկ սարերու՝ առանց «մենք»ի գոյութիւնը անիմաստ 
եւ տխուր է: 
 «Ծառերը» վիպակին մէջ գրողը ընդհանրական գաղափարով մը կը շեշտէ 
«հայ տեսակի» ուժի եւ խեղճութեան խնդիրը. «Լաւը չես, խեղճ ես,... զաւակս, 
որդիս, առաջնեկս, իմ յոյսս. մէջդ վրէժ չկայ»... «Ասում ես խիղճ, բայց խիղճը 
գիտե՞ս երբ է գեղեցիկ, երբ գազանի մէջ է: Քոնը խիղճ չի, խեղճութիւն է»... 
Սակայն, այդ «խեղճութիւն»ին կը հակադրուին Մաթեւոսեանի ստեղծած այլ 
կերպարներ, որոնք կ’ըմբոստանան, կը դիմադրեն եւ իրենց ուժը կը գործադրեն 
կեանքի զանազան հարւածներու դէմ. «Մենք Ենք, Մեր Սարերը»-հովիւները 
(Իշխան, Ռէւազ, Պաւլէ, Աւագ, Զաւէն), «Աշնան Արեւ»-Աղունը, «Թաշքենթ»-
Թեւիկ-Թեւաններ, «Տէրը»-Ռոստոմ... 
Մաթեւոսեանի ստեղծագործութիւններու մէջ կը գերիշխէ վերյուշը, ինչը բնորոշ է 
հոսքի գրականութեանը: Օրինակ՝ «Աշնան Արեւ»ին մէջ Աղունի յիշողութիւնները 
կը բացայայտեն կարեւոր մանրամասներ իր հայրական տունէն ներս անցուցած 
կեանքի, իր ամուսնութեան եւ ամուսնոյն տունը ունեցած կեանքի մասին: 
Վերյուշի միջոցով անցեալի քանի մը ժամանակներ կը կեդրոնացուին մէկ օրուան 
մէջ, անցեալն ու ներկան վարպետօրէն կը միաձուլուին իրարու: 
Ընդհանրապէս Մաթեւոսեանի գործերուն բնորոշ գիծերէն է գործողութիւններու՝ 
մէկ օրուան կամ քանի մը ժամուան ընթացքին կատարուիլը: 
Պատմութիւն կերտողը մարդն է, եւ Մաթեւոսեանն այսօրուան հայ մարդուն մէջ 
կը տեսնէ անոր սկիզբը, ներկայ եւ ապագայ ճանապարհները: Այսինքն, նախ 
պէտք է ճանչնալ հայ մարդուն, ծանօթանալ անոր ազգային բնաւորութեան 
արմատածին գիծերուն, գիտնալ ատոնց յառաջացման պատճառները, պատ-
մութեան ընթացքին մեր ժողովուրդի դիմագրաւած արհաւիրքները, դարերու 
ընթացքին անոր ունեցած վերելքներն ու վայրէջքները, մշակոյթը... եւ այդ 
անփոխարինելի հարստութիւնը հոգւոյն մէջ ամբարած՝ գործել ներկայիս եւ 
քալել դէպի ապագան:

Մեծերը Մաթեւոսեանի Մասին
Ուիլիըմ Սարոյեան-Այստեղ դուք ունիք մէկը, որ մեծ անձնաւորութիւն է 
համաշխարհային գրականութեան մէջ: Ան Հրանտ Մաթեւոսեանն է: Որեւէ 
ազգի մէջ իրմէ լաւ պատմութիւն գրող չկայ: 
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Սկիզբը Էջ 03

Այդ «Բարի Սամարացի», Բայց «Ի Բնէ Անկոտրում» Գրողը. 
Հրանտ Մաթեւոսեան – 85
Սկիզբը Էջ 04

Անոր գրութիւնները խորունկ ձեւով ցոյց կու տան հայոց մասնակցութիւնը 
մարդկութեան պատմութեան: Ուրիշ ազգութեան մէջ ուրիշ գրող Հրանտ 
Մաթեւոսեանի պէս չի կրնար գրել: Ես կարդացած եմ իր գործերը թարգ-
մանութեամբ: Ինքը հայութեան մասին կը գրէ, եւ այդ հայութիւնը այնքան 
ճիշդ է որ ես կը զարմանամ, կ’ուրախանամ եւ հպարտ կը զգամ:Շատ գրողներ, 
բանաստեղծներ ունիք,բայց պէտք է ներէք ինծի,եթէ ըսեմ որ ան ուժը,որ 
անհրաժեշտ է, հսկայակա՜ն, Հրանտ Մաթեւոսեանի մէջ է: Եւ կ’ուրախանամ, 
որովհետեւ ազգ մը, պիտի ընդունիք աս, աշխարհին կը ճանչցուի իր արուեստով: 
Եւ որ արուեստը այդքան ահագին ըլլայ, օտարին միտքին մէջ ազգն ալ կը մեծնայ:
Սամուէլ Մկրտչեան՝ «Ինքը» -...Բնութեան մէջ ան կը դառնար Ինքը. այլեւս 
գոլ (գաղջ) քաղաքի լռակեաց, ինքնամփոփ նեարդակծիկը չէր, այլ տիեզերական 
մարդ՝ իր՝ Նահապետի վերջին աշնան վերջին գոյներու ու ձայներու հետ 
սքանչելիօրէն ներդաշնակ:... 
 ...Զարմանալի՞ է, որ մեր (այսինքն՝ արիւնակից) Վարպետին գնահատողն ալ 
այլազգին էր, հասկցողն ալ: Չարենցը դաս չեղաւ, ու փրփրաբերան ընկեցիկն 
իր դարաւոր, անմեկնելի չարութեամբ նորէն թունաւորեց (փորձեց թունաւորել)
Հրանտ Մաթեւոսեանին: Բայց Ինքը բնազդաբար ճիշդ արահետը ընտրած էր, 
թէ՞ ճիշդ արահետը գտած էր իրեն: Վայրահաչոցը կար ու կայ....
...Փառք Աստուծոյ որ Ինքն իր թունդութեան մէջ բարի սամարացի էր ու առերե-
ւոյթ փխրունութեան մէջ՝ ի բնէ անկոտրում: Եթէ գրող կը պահանջուէր՝ Ինքը 
եղաւ. եթէ ճշմարտախօս կը պահանջուէր՝ Ինքը եղաւ. ու եթէ զոհ կը պահանջուէր՝ 
դարձեալ Ինքը եղաւ: Մեր կիսատպռատութեան ու ծանծաղամտութեան զոհը...
Լեւ Անիցքի-...Մաթեւոսեանը քայքայուող համայնքէն կը հաւաքէ ամբող-
ջութիւնը...կը փորձէ մէկտեղել այդ քայքայուածը...

Հրանտ Մաթեւոսեանի Միտքերէն
 *Այս սիրելի, սարսափելի, խելացի-խելագար, հասկնալի խճճուած աշխարհի մէջ 
դաժան բան է մերկ ըլլալ. ըլլալ աշխարհի մերկացած նեարդը՝ գրող: Սպիտակ 
թուղթի առջեւ ամէն վայրկեան կարելի է կաթուածահար ըլլալ: Գրողն ի՞նչ կ’ընէ- 
աշխարհն ուզածին պէս չէ, կ’ուզէ աշխարհը բերել իր ուզած տեսքին:...Ահա 
մի խեղճ ու կրակ կերպարանք, անունը գրող, ունեցածը թանաք՝ նստած է եւ 
կ’ուզէ իր տեսքին բերել այս քաոսային աշխարհը եւ մինչեւ հիմա այն ըրած է որ 
փշուր-փշուր, ինչպէս կրանիթէն կերտած է Քրիստոս, սոսկական ծննդաբերող 
կնոջը դարձուցած է կուռք... մարդատեաց աշխարհը մարդասիրացրած է: 
Գրականութիւնը մարդկութեան կարօտն է կեանքի...:  
*...Գրականութիւնը տուն է, ուր քիչ նըւնըւացող կամ չնըւնըւացող պիտի ըլլայ... 
երբ դըժբախտութիւնը կը պայթի տան գլխին, եւ բոլորը կը խելագարուին, 
գոնէ մէկը՝ եթէ մինչ այդ խելագար էր, ան ուշքի կու գայ, որպէսզի տունը 
անտէր չմնայ: Ես ահա էդ (այդ) ուշքս դեռ վրաս պահողներու մէջ եմ եւ դեռ 
կը շարունակեմ մնալ:

*Գեղեցիկ ժողովուրդ ենք...Գեղեցիկ էինք Քսենոֆոնի ժամանակ, գեղեցիկ 
ենք այսօր... Պատմութիւնը մեզ լլկած, կողոպտած է, բայց դարձեալ մնացած 
ենք լաւատես ժողովուրդ, դէպի մեծ հաւաքականութիւն, դէպի լոյսը ձգտող 
ժողովուրդ:
*Պատմութեան ծուէնները հայ մարդու բնոյթի նուրբ յատկանիշները կը 
մատնանշեն, ինչ այսօր մեր առքին առջեւ իր բոլոր ձայներով ու գոյներով կայ:

*...էնպէս (այնպէս) կարօտած եմ արտի ծփանքին. քամին արտի վրայով 
խաղալով-խաղալով կ’երթար: Էդպէս էր կենդանի կեանքը... Տեսնես...նորէն 
տեսնելո՞ւ ենք: Ահա էդպէ՛ս...

Վահագնաձորի մէջ՝ Շահարւի ձորը, Սովետներէն առաջ ուրիշ անուն ունեցած 
է, որով Թումանեանը կը պարծենար, թէ էդ տեղերով թշնամին չիպիտի անցնի, 
այ է՛դ Շահարւի ձորն էր՝ նեղ կիրճը: Էնտեղ (այնտեղ) արթնցած եմ գնացքի մէջ: 
Առաւօտուան ժամն էր: Դիմացի անտառով, երբ էնտեղէն կ’երթաս, աջ թեւով 
անտառի մէջ ամպերը դանդա՜ղ, ձորն ի վե՜ր, լանջերն ի վե՜ր, խոնա՜ւ, անտառոտ 
լանջերն ի վեր կը բարձրանային: Ե՛ս, ես գիտե՛մ որ էդ օրը բանաստեղծ դարձած 
եմ, էդ օրը լիցքաւորուած եմ՝ լեցուած, էդ օրը... 
*Կեանքն ալ երկու օրուայ ժամանց է…
*Ո՞վ է ժամանակն այդ զահրումար (անպէտք, տհաճ) թիւերու մէջ դրած: Ո՞վ 
է կեանքն այդ զահրումար ժամանակի մէջ դրած:
*Ատելութիւնը մեծ զգացմունք է: Կէս ժամուան մէջ չես ատի: ...Կէս ժամուան 
մէջ անոր ատես ամենաշատը մէկ վայրկեան: Մէկ վայրկեանն ի՜նչ է, որ մէկ 
վայրկեանի տուած զգացմունքն ինչ ըլլայ: Տարիներ պէտք են, այդ տարիները 
կէս ժամերու բաժնէ, ամէն կէս ժամէն վերցուր մէկ վայրկեանը՝ կ’ըլլայ մէկ օր 
կամ մէկ շաբաթ:Այ դա նստուածք կ’ըլլա՜ր...
*Ծեծեց` ծեծեց: Շատերը շատերուն կը ծեծեն, այնպէս որ ծեծն այլեւս 
ողբերգութիւն չէ: Բայց երբ Պաւլէն բարձրացաւ տեղէն, հասակը շտկեց, տեսաւ 
լեյտենանտն իր կուրծքէն յետ է՝ լաց եղաւ: Շատերը շատերուն ծեծած են, բայց 
որ թոյլը ուժեղին կը ծեծէ՝ այդ ողբերգութեան նման բան մըն է:
*Ինքնանկար
- Ձեր արտաքինը Ձեզ դուր կու գա՞յ:
-Իմ արտաքինը ինծի դուր չէ եկած: Ատոր համար ալ փորձած եմ սրբագրել 
գրականութեամբ:…
- Ո՞վ է հայը:
- Չի իյնար մինչեւ յատակը եւ չի բարձրանար 
ամենավերը: Այդ մարդն է հայը:

*  *  *
Բոլորովին վերջերս «Զանգակ» հրատա-
րակչութեան՝ 2017-ին սկիզբ առած «Ոչ 
Մի Շաբաթ Առանց Բանաստեղծութեան. 
Ընտրանի-Օրագիր» նախագիծի ծիրէն ներս 
հրատարակուեցաւ «Ոչ Մի Շաբաթ Առանց 
Հրանտ Մաթեւոսեանի» գիրքը, նուիրուած 
հայ մեծ արձակագիրի ծննդեան 85ամեակին 
(կազմող եւ խմբագիր՝ Հայկ Համբարձումեան): 
Գիրքին մէջ ընդգրկուած են հատուածներ 
գրողի գրեթէ բոլոր երկերէն, պատառիկ-
ներ անոր հարցազրոյցներէն, հատուածներ 
էսսէներէն, տարբեր հրատարակութիւններու 
յառաջաբաններէն ու յօդուածներէն: 

Մանրապատումներ Նշանաւոր Մարդոց Կեանքէն
         
    
Երբ «Նոր Օր» եռօրեայի խմբագիրն էի Լոս Անճելըս 1968էն  1970, օր մը Լեւոն 
Զաւէն Սիւրմէլեան գրասենեակ եկաւ եւ յայտնեց, որ ամբողջ օրը խմբագրատուն 
պիտի նստէր եւ ինծի պիտի դիտէր քանի որ վէպ մը պիտի գրէր եւ իրապաշտ 
ըլլալու համար պիտի հետեւէր խմբագիրի մը առօրեային։ Խնդրեց որ բնական 
աշխատանքս ընեմ, հեռախօսելու ժամանակ բարկանալով կամ  նոյնիսկ 
հայհոյելով, եթէ պիտի խօսիմ, այդպէս ալ ընեմ։ Բացատրեց նաեւ որ վէպը 
իմ մասիս չէր եւ պարզապէս անհրաժեշտ էր, որ իրապաշտօրէն կէս էջ մը 
տրամադրէր։ Այդ բոլորէն ետքն ալ, վէպը երբեք լոյս չտեսաւ....

                                                        ***                                           
Մեր ծանօթ մտաւորականներէն մէկը՝ Պր. Եափուճեանը, սիրտի վիրաբուժութեան 
ենթարկուեցաւ եւ չորս երակ փոխեցին։ Բարեբախտաբար բուժուեցաւ եւ 
հիւանդանոցէն տուն վերադարձաւ։ Երբ այցելութեան գացինք, մեծապէս 
գնահատելով բժիշկին մասնագիտութիւնը՝ մեզի բացատրեց կատարածը եւ 
յայտնեց, որ իսկապէս շատ գիտակից անձ մըն էր այդ բժիշկը, որովհետեւ, 
ըսաւ, չորս կամուրջ զետեղեց եւ «տէօրթեոլցի» ըլլալս ինչպէ՞ս գիտցաւ...

                                                          ***        
Հանրածանօթ լայնախոհ եւ ազատամիտ գրող Աբրահամ Ալիքեան շրջան մը 
Մոսկուա կը բնակէր եւ օր մը, երբ հոն կը գտնուէի, հեռաձայնեցի,  որ իրեն պիտի 

այցելեմ։  Թելադրեց որ շատ զգոյշ ըլլամ։ Իր ազատամտութեան պատճառով, 
Խորհրդային Գաղտնի Ոստիկանութիւնը միշտ տունին մօտ էր եւ յաճախ կը 
խուզարկէր իր բնակարանը մէկու մը այցելութենէն ետք։ Սփիւռքէն թերթեր կը 
ստանար եւ կը կարդար ապա երբեմն անկողինին տակը կը պահէր։  Յայտնեց 
որ շէնքէն դուրս ելած ժամանակս եթէ ոստիկան մը հարց տար ինծի, թէ որեւէ 
նուէր տուա՞ծ եմ Ալիքեանին, բնականաբար ժխտական պատասխան պիտի 
տայի։ Ժամ մը  այցելելէ յետոյ խուսափելու համար, երբ շէնքին ետեւի կողմէն 
դուրս ելայ, իսկապէս ալ ոստիկանը վազեց ետեւէս եւ Ռուսերէն սկսաւ խօսիլ։ 
Երբ գլուխս շարժեցի անգերէնով հարցուց, որ բան մը տուի՞ Ալիքեանին։ 
Պիտի ըսէի, որ Ալիքեանը չեմ ճանչնար, բնականաբար միտքս փոխեցի խելքս 
գործածելով, որովհետեւ վստահ էի որ ոստիկանը գացած տեղս գիտէր, ուստի 
«ոչ» պատասխանեցի։ Յետոյ իմացայ որ ոստիկանը մտած է տունը անկողինը 
տակնուվրայ ըրած էր եւ դարակները պրպտեր էր ..

                                                         ***     
Ամէն անգամ որ Ֆրեզնօ կ՝երթայի եւ եթէ Սարոյեանը հոն էր անպայման կը 
հանդիպէինք։ Օր մը Վահէ Հայկին, Արամ Արաքսին եւ Եղիա Ճենտեանին հետ 
այցելութեան գացինք եւ խօսակցութեան ընթացքին Սարոյեան Վահէ Հայկին 
ըսաւ։ «Ամէն մարդ կը հաւնի եղեր գրածներդ եւ ինչու անգլիերէն չես գրեր»; 
Վահէ Հայկ պատասխանեց որ իր անգլիերէնը քիչ մը տկար էր։ Սարոյեան 
բացատրեց որ թէեւ թարգմանուած գործերը քիչ մը կը կորսնցնեն իրենց 
իսկական արժէքը, բայց գոնէ ամերիկացի ընթերցողներ թող ծանօթանան իր 
գործերուն եւ ինք պատրաստ է ծախսերը հոգալու։
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Վալենթայն-ին  Նուիրուած  Տօնակատարութեան  Օր
(Valentine’s  Day)
ՊՕՂՈՍ  ԱՐՄԵՆԱԿ  ԼԱԳԻՍԵԱՆ

Տարուայ իւրաքանչիւր 
Փետրուար ամսուայ 
տասնըչորսին, Ամերիկա-

յի Միացեալ Նահանգների 
ամբողջ տարածքի եւ մի 
քանի այլ երկրների մարդիկ 
իրենց սիրելի անձանց ծաղիկ-
ներ ու նուէրներ են մատու-
ցում՝ ‘’Վալենթայն’’ անունի 
յիշատակութեամբ: Սակայն, 
ո՞վ էր այդ սրբացած խորհըր-
դաւոր անձը  եւ ինչո՞ւ են 
տօնախմբում նրա անունով 
կոչուած այդ օրը: ‘’Վալենթայն 
Օր’’ յիշատակութեան օրուայ 
պատմութիւնը քօղարկուած է 
խորհրդաւոր առեղծուածնե-
րով: Հնուց ի վեր աւանդաբար 
փոխանցուել է, որ Փետրուար 
ամիսը հռչակուել էր որպէս 
վիպերգութեան (Ռոմանս) 
ամիս: Սակայն, ‘’Վալենթայն’’ 
օրը  բովանդակում է նաեւ 
քրիստոնէական ու հին հռովմէական աւանդութիւնների հետքեր: Այսուհանդերձ, 
ո՞վ է ‘’Վալենթայն’’-ը եւ ինչպէս է առնչուած հին ծէսերի հետ: Այժմ, Կաթոլիկ 
եկեղեցին ճանաչում է առնուազն երեք տարբեր Վալենթայն կամ Վալենթինուս 
անուններով կոչուած սուրբեր, որոնք բոլորը իրենց ժամանակին նահատակուել 
էին:
Մի առասպել աւանդում է, որ Վալենթայնը եղել է քահանայ, երրորդ դարում 
ծառայել Հռովմում: Կլաուտիոս Երկրորդ կայսրը, նուաճողական պատերազմներ 
վարելու համար յայտարարել, որ պետութեան զօրքի մարտունակ կորիզը կազմող 
ամուրի մարդիկ աւելի լաւ զինուորներ կարող էին լինել՝ քան ամուսնացածները, 
որի պատճառով օրէնքից դուրս էր յայտարարել երիտասարդ մարդկանց 
ամուսնութիւնը ու ընտանիք կազմելը:
Վալենթայնը, անարդար համարելով կայսրի հրովարտակի որոշումը, արհա-
մարհել էր այն, շարունակել գաղտնի կատարել երիտասարդ սիրահարների 
ամուսնութիւնները: Երբ բացայայտուել էին Վալենթայնի գաղտնի կատարած 
պսակադրութեան ծէսերը, կայսրը հրամայել էր մահուան դատապարտել 
նրան: Սակայն, տարբեր կարծիքներ ու պատումներ կան թէ ի՞նչ էր պատահել 
Վալենթայն-ին: Ոմանք պնդում են, որ  գլխատուել է, ուրիշներ թէ բանտում 
հիւանդացել ու մահացել էր: Այլ պատումներ ենթադրում են նաեւ, որ Վալեթայնը 
կարող էր սպաննուած լինել հռովմէական բանտում, այնտեղից քրիստոնեաների 
փախուստին օժանդակած լինելուն համար: 1835 թուականին, Հռովմում, 
Վալենթայնի կարծեցեալ նշխարքը յանձնուել էր Իրլանտացի մի քահանայի: Սեւ 
ու ոսկեգոյն դագաղը, Վալեթայնի օրուան նուիրուած ամէն տօնի ժամանակ 
ցուցադրւում է Իրլանտիայի Տուպլին մայրաքաղաքի եկեղեցում: 
Համաձայն մի այլ առասպելի, Վալենթայնը բանտում եղած ժամանակ անձամբ 
ինքը ուղարկել է առաջին ՝՝Վալենթայն՝՝ կոչուած սիրային ողջոյնը: Հաւաստում 
են, որ բանտարկութեան ընթացքում Վալեթայնը սիրահարուել էր մի երիտասարդ 
աղջկայ, որը հաւանաբար իրեն յաճախակի այցելած  բանտապետի աղջիկը 
կարող էր եղած լինել: Ենթադրւում է, որ իր մահից առաջ՝ մի նամակ ուղարկած 
եղած լինել այդ աղջկան, ստորագրուած ՝՝Քու Վալենթայն՝՝ ողջոյնով, մի խօսք, որը 
մինչեւ հիմա շարունակւում է  փոխանակուել՝ որպէս սիրոյ արտայայտութեան 
ողջոյն: Թէեւ Վալեթայնի առասպելների հետ ճշմարտութիւնները աղօտ 
են, սակայն, պատումները հաստատապէս շեշտում են իր անձը որպէս 
համակրելի, հերոսական ու ամենարժէքաւոր վիպասանական անձնաւորու-
թիւնը: Հետեւաբար, զարմանալու ոչինչ, որ միջին դարերից սկսած Անգլիայում 
ու Ֆրանսիայում Վալենթայն-ը ամենայ ժողովրդական սուրբն է համարւում:
Ոմանք հաւաստում են, որ Վալենթայն-ի օրը սկսել է տօնախմբուել մեր 
թուարկութեան 270 թուականի Փետրուարի կէսերից՝ յիշատակելու համար 
նրա մահուան տարելիցը: Ուրիշներ յայտարարում են, որ քրիստոնէա-
կան եկեղեցին կարող էր որոշած լինել տօնախմբելու Վալենթայնի օրուան 
նուիրուած հանդէսը Փետրուարի կէսերին, ՝՝Լուբերկուլիեա՝՝ հեթանոսական 
խրախճանքների տօնակատարութիւնը քրիստոնէականացնելու համար: Հին 
Հռովմում, Փետրուարը գարնան պաշտօնական սկիզբն է նկատուել, համարուել 
մաքրագործութեան պահ: Փետրուարի 15-ին տօնախմբուած Լուբերկուլիեա՝՝-ն, 
պտղաբերութեան խրախճանքի օրն էր, նուիրուած Հռովմի երկրագործութեան 
Ֆաունուս աստծոյն, ինչպէս նաեւ Հռովմի հիմնադիրներ՝ Ռոմուլուսին եւ 
Ռէմեուսին:
Հռովմի Ճիլասիուս  Պապն էր, որ մեր թուարկութեան 498 թուականին, Փետրուար 
ամսուայ 14-ը յայտարարել  Վալենթայնին նուիրուած տօնախմբութեան օր: 
Տասնըեօթերորդ դարում էր, որ Անգլիայում սկսուել էր Վալենթայնին նուիրուած օրը 
համաժողովրդական ցնծութեամբ տօնախմբուել: Այնուհետեւ, տասնըութերորդ 
դարում, այն շարունակուել էր ընկերների ու սիրահարների միջեւ նուէրներ ու 
գրաւոր ողջոյններ փոխանակելու օրուայ սովորոյթ հանդիսանալ: Միայն նոյն դարի 
վերջում էր տպագիր բացիկներով ողջոյնների փոխանակումը սկսել: Ամերիկայի 
Միացեալ Նահանգներում բացիկները դիւրին միջոց էին իրենց զգացումները 
արտայայտելու, այն հեռաւոր ժամանակներին անձնական զգացումները 

ուղղակի արտայայտելը քաջալերուած չէր: 1840–ական թուականներին էին 
սկսել վաճառուել առաջին ՝՝Վալենթայն՝՝ ողջոյնների բացիկները: ԱՄՆ –ում, 
Վալենթայնի ամէն տօնի ատեն մէկ երկիլիոն (միլիարդ)՝՝Վալենթայն՝՝ բացիկներ 
են վաճառւում, որը երկրորդ ամենաշատ թուաքանակով բացիկներ վաճառելու 
տօնակատարութեան օրն է, իսկ Քրիստոսի Ծննդեան տօներին վաճառւում են 
2,6 երկիլիոն բացիկներ: Վաճառուած ՝՝Վալենթայն՝՝ բացիկների մօտաւորապէս 
85 տոկոսը գնւում են կանանց կողմից:
Քրիստոնէական եկեղեցին, հեթանոսական (հեթանոս=քրիստոնէական հաւատ-
քից բացի ուրիշ հաւատք դաւանող անձ) հաւատքի տօների յուշը մարելու համար, 
նոյն օրերին կատարել էին քրիստոնէական տօներ: Այդպէս էլ, ‘’Լուբերկուլիեա’’ 
պտղաբերութեան խրախճանքի Փետրուարի 14-ի օրը տօնախմբել էին ‘’Սուրբ 
Վալենթայն’’ տօնը:  Այն տօնախմբել էին Քրիստոսի աստուածայայտնութիւնից 
(Յունուարի 6) քառասուն օր յետոյ, անուանել՝ ‘’Տեառնընդառաջ’’, որը նշանա-
կում է Տիրոջն ընդ առաջ: Տօնի նախօրէին կատարւում էր նախատօնակ, 
նրա աւարտին էլ ‘’Անդաստան’’-ի արարողութիւն: Այդ ընթացքում օրհնում 
էին աշխարհի չորս ծագերը ու մոմերը: Որպէս Քրիստոսի լոյսի խորհրդանիշ՝ 
եկեղեցիից վերցրած կրակով, նրա բակում վառում են խարոյկներ: Ահա այսպէս 
է բանաստեղծ Դանիէլ Վարուժանը երկնել ‘’Անդաստանի’’-ի օրհներգութիւնը՝ 

ԱՆԴԱՍՏԱՆ
Արեւելեան կողմն աշխարհի
Խաղաղութիւն թող ըլլայ .  .  .
Ո’չ արիւններ, քրտինք հոսին

Լայն երակին մէջ ակօսին.
Ու երբ հնչէ կոչնակն ամէն գիւղակի

Օրհնութիւն թող ըլլայ:

Արեւմտեան կողմն աշխարհի
Բերրիութի՜ւն թող ըլլայ .  .  .
Ամէն աստղէ ցօղ կայլակի,
Ու ամէն հասկ ձուլէ ոսկի,

Եւ ոչխարներն երբ սարին վրայ արածին՝
Ծիլ ու ծաղի՜կ թող ըլլայ:

Հիւսիսային կողմն աշխարհի
Առատութի՜ւն թող ըլլայ .  .  .
Ոսկի ծովուն մէջ ցորեանին

Յաւէտ լողայ թող գերանդին,
Ու լայն ամբարն աղուններուն երբ բացուի՝

Թերկրութի՜ւն թող ըլլայ:

Հարաւային կողմն աշխարհի
Պտղաբերում թող ըլլայ .  .  .

Ծաղկի՜ մեղրը փեթակներուն,
Յորդի գինին բաժակներուն,

Ու երբ թխեն հարսերը հացը բարի՝
Սիրերգութի՜ւն թող ըլլայ:

 Փետրուարի 14-ի Տեառնընդառաջ տօնը նուիրուած է քառասուն օրուայ մանուկ 
Յիսուսին Աստծոյն ընծայնմանը: Մարիամ Մագդաղենացին մանուկ Յիսուսին 
տարել էր Երուսաղէմի տաճար: Նրան ընդառաջ եկել Սիմոն անունով մի ծերունի, 
որը Աստծուց խնդրած եղել իր կեանքը երկարացնել այնքան, մինչեւ տեսնէր 
Փրկչին: Տեսնելով ‘’Մանուկ Յիսուս’’-ին, զգացել Փրկիչի ներկայութիւնը, նրա 
ընդառաջ ելել, որտեղից էլ՝ ‘’Ելանել ընդ առաջ Տեառն’’ արտայայտութիւնը: 
 Նոր հաւատքի տօներ .  .  .  Արմին-հայերի հոգիներում վառուող Հայոց հին 
աստուածների լոյսի կրակն է: Տեառնընդառաջ .  .  . իր ծագմամբ վաղնջական 
ժամանակներից է, նախնական բովանդակութեամբ որոշակի աղերսներ  
ունեցել հայոց հին աստուածների պաշտամունքի հետ, ինչպէս երազների 
մեկնիչ եւ դպրութեան ու արուեստնե-
րի պաշտպան՝ Արամազդի դպիր Տիրը 
եւ կրակի ու արեւի աստուած Միհրը: 
Արեւի (լոյսի) ու կրակի պաշտամուն-
քի հեթանոսական տօնը, վերածուե-
լով քրիստոնէական տօնի Արմին-հայ 
ցեղի մարդկանց հետ հասել մեր օրեր: 
Կենցաղում համաժողովրդական այս 
տoնի ամենատարածուած բաղադրիչը 
ծիսական խարոյկի հետ կապուած 
արարողութիւնն է, կրակը հողին տալու 
արարողութիւնն է այն: Տեառնընդա-
ռաջի կրակը որ գետին է ընկնում՝ 
ձիւնը փախչում է: Տեառնընդառաջը 
բնութեան զարթօնքի տօնն էր, նրա 
արարողակարգի ամենատարածուած 
եւ սիրուած բաղկացուցիչը կրակի 
պաշտամունքն  ու  վառուած խարո-
յկի շուրջը պտտուելն է: Նրա շուրջը 
պտտւում եւ նրա վրայով ցատկում են 
բոլորը, բայց առաջնութիւնը տրւում է 
նորապսակներին:
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յեղափոխութիւնը։
Սկսուեց յետադիմութիւնը։ Առաջին իսկ օրերին սկսուեցին գնդակահա-
րութիւնները, զանգուածային ձերբակալութիւնները, արգելուեցին ու վերա-
ցուեցին մոտեռն երեւոյթները առօրեայ կեանքում։ Ճնշման տակ դրուե-
ցին զանգուածային լրատուական միջոցները։ Գործադրւում էին հիջրեթի 
(մահմետական օրինակարգ) առաջին աւանդոյթները համաձայն շիիթական 
շարիաթի։ Չորս տասնամեակների ընթացքում մոդեռնիզմի հունի մէջ ընթացող 
բարգաւաճ, ճոխ ու հարուստ երկիրը ութամեայ պատերազմի և հատուածային 
քաղաքականութեան հեւևանքով, պարզապէս թալանով ստացուեց այն, որ 
միջազգային լրատուական միջոցներով տեղեկանում ենք,—մասսայական 
աղքատացում և համընդհանուր ցոյցեր երկրում, նշենք նաև իշխանութեան 
քաղաքական ու ռազմական գործուն ներկայութիւնը տարածաշրջանում։                                                                                           
Հետևութիւն— Բռնապետական կարգերը բոլոր հասարակարգերում դէմ 
են ժողովրդական զանգուածների մտային զարգացմանը՝ զարթօնքին։ 
Բռնապետները հերթականօրէն յաջորդում են մէկը միւսին ընդմիշտ ճնշման 
տակ ու խաւարի մէջ պահելով ազգաբնակչութեանը։ Ասես, թէ ամբոխները ոչ այլ 
ինչ են, եթէ ոչ միջոց վերադաս խաւերի նկրտումներն իրականացնելու համար։

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Քառասուն-Մէկ Տարի Առաջ 

Աշխարհի Տարօրինակութիւններէն

ԺՈՐԱ ՀԱՄԲԱՐՉԵԱՆ   

Քառասունմէկ տարի առաջ բռնկւեց Իրանի յեղափոխութիւնը։ Պալա-
տականները ճարահատեալ լքեցին երկիրը։ Միաժամանակ երկիր 
փոխադրուեցին այլախոհ և ընդդիմադիր ուժերն իրենց առաջնորդներով 

ու պրոֆեսիոնալ գործիչներով։ Դէպքերն այնքան անսպասելի էին ու արագ 
էին տեղի ունենում, որ քաղաքական ուժերը չէին հասցնում տիրապետել 
իրենց ու ժողովրդական զանգուածներին։ Քաղաքական կուսակցութիւն-
ները, կազմակերպութիւններն ու երեւելի անհատները չունէին որոշակի ու 
յստակ ծրագիր։ Տարիներ անց բանից պարզուեց, որ քաղաքական ուժերի 
մեծամասնութիւնը, բացառութեամբ շիիթ կղերականների, բռնապետական 
պայմաններում չէր ուսումնասիրել ներքին ու միջազգային յարաբերութիւն-
ների բարդ կացութիւնը։ Շիիթ կղերականները տարիների հետեւողա-
կան քարոզչութեամբ շահել էին հասարակ, հաւատացեալ զանգուածների 
վստահութիւնը։ Նրանք ծով զանգուածների ալեծածան ցոյցերի շնորհիւ գրա-
ւեցին պետական ապարատը։ Այդ թոհուբոհում հանրաքուէի միջոցով երկիրը 
հռչակեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետութիւն։ Այդպիսով իր վախճանին 
հասաւ Փահլաւի հարստութիւնը, որը յաջորդել էր Ղաջարեան հարստութեանը։ 
Փահլաւիների թագաւորութիւնը տևեց յիսուներեք տարի։
Ըստ իս, թագաւորները, պետական այրերն ու մեծաքանքար անհատներն անկա-
րող են ստեղծելու որեւէ հասարակարգ, նրանք բարենպաստ պայմաններում 
կարող են ուժգնացնել հասարակութեան առաջընթացը կամ ընդհակառակը՝ 
արգելակել եւ աւերածութիւններ պատճառել։
Տասնիններոդ դարի երկրորդ կէսին միջնադարեան տիպի Ղաջարեան թագա-
ւորութիւնում զգալի դարձան Արեւմուտքից ու հարեւան պետութիւններից 
ներմուծուած առաջադիմական ազդեցութիւնները, որոնց զարգացումներն 
ի վերջոյ հանգեցրին սահմանադրական անաւարտ յեղափոխութեանը 1906 
թուականին։ Վերից կատարուող բարեփոխութիւնների հետ զուգընթաց շարու-
նակուեց բռնապետութիւնը, այլ խօսքով ապահովութիւն, անվտանգութիւն 
առանց ազատութեան. այն հանդիսացաւ Փահլաւի երկու թագաւորների ներքին 
քաղաքականութեան հիմքը մինչև 1979 թուականը։ Այդ ժամանակ միջազգային 
կացութիւնն այլ էր, երկրում աստիճանաբար առաջացած բորբոքումների ու 
հզօր պետութիւնների անվերապահ միջամտութիւնների հետեւանքով բռնկուեց 

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Ինչո՞ւ Մարդիկ կը Փոխարինուին Շուներով . . .
Այս պատմութիւնը մեզի կու գայ Հիւսի-
սային Իռլանտայի մայրաքաղաք Պել-
ֆասթէն։ Հիւսիսային Իռլանտան մաս 
կը կազմէ Մեծն Բրիտանիոյ՝ Անգլիոյ, 
Սկովտիոյ եւ Ուէյլզի կողքին։
Ուրեմն, արեւմտեան աշխարհի մէջ՝ 
սովորութիւն դարձած է որ եկեղեց-
ւոյ պսակադրութեան արարողութեան 
ընթացքին, փոքրիկ աղջնակ մը (flower 
girl) հարսէն ընդառաջ քալէ եւ վարդերով 
զարդարէ անոր ճանապարհը՝ դէպի խորան։ Կայ նաեւ փոքրիկ մանչ մը (ring 
boy) որ բարձիկի մը վրայ զետեղուած հարսանեկան մատանիները կը տանի 
դէպի խորան։
Հիմա գանք մեր բուն պատմութեան։ Շան Մըքռօրի եւ Շէրի Աչըսըն պիտի 
ամուսնանան եւ անշուշտ իրենց պսակադրութեան արարողութիւնը տեղի պիտի 
ունենայ եկեղեցւոյ մէջ։ Բայց սովորական արարողութիւններէն կը տարբերի այս 
մէկը։ Հիմա թոյլ տուէք բացատրեմ թէ ի՞նչ ձեւով տարբեր եղած է վերոյիշեալ 
պսակադրութեան արարողութիւնը։
Ուրեմն վերոյիշեալ պսակադրութեան ring boy-ը մանչուկի մը փոխարէն՝ այս 
պարագային եղած է ամուսնացող զոյգին եօթ տարեկան շունը (տես նկարը), 
Ալֆի անունով։ Սակայն ինծի համար գոնէ մութ է շան սերը, արդեօք ան առու 
է՞ր՝ թէ էգ։ Իսկ եթէ էգ էր ան, թերեւս ring boy-էն՝ ring girl-ի պէտք է փոխուի 
այդ անունը, չէ՞ք խորհիր!
Մարդիկ կան որոնք տարօրինակութիւններով հանդէս կու գան, որպէսզի 
խօսուի իրենց մասին։ Խորքին մէջ՝ ոչ ring boy-ի եւ ոչ ալ ring dog-ի պէտքը կայ, 
հարս ու փէսին մատանիները փոխադրելու։ Այդ մատանիները շատ դիւրաւ 
կրնայ կնքահայրն ալ տայ իրենց, որ իրարու մատներուն անցնեն, բայց այդ 
պարագային՝ ոչ մէկը պիտի չխօսի իրենց մասին, այնպէս չէ՞ . . .
Հիմա հետաքրքրական է գիտնալ թէ ուրիշ ի՞նչ պարտականութիւններ պիտի 
յանձնուին ընտանիքի մը անբան անասուններուն, որպէսզի երթալէն նուազի 
մարդոց յանձնակատարութիւնները։ Արեւմտեան աշխարհը շատ արագ ձեւով 
առաջ կ՛ընթանայ եւ մեզի համար դիւրին չէ  ընկալել այդ բոլոր նորութիւնները, 
գէթ ներկայիս ու վերջ։    
Ինչո՞ւ Դպրոցները՝ Մէկ Օրով պիտի Փակուին . . .
Այս պատմութիւնը մեզի կու գայ Միացեալ նահանգներու Վըրճինիա նահանգէն։ 
Այս նահանգի Ֆէրֆէքս գաւառի հանրային դպրոցները տարին մէկ օր փակ պիտի 
մնան, 27 Յունուար 2020-էն սկսեալ։ Բայց ինչո՞ւ, հիմա թոյլ տուէք բացատրեմ 
եւ դուք ալ ինծի նման ափ ու բերան պիտի մնաք!
Արդարեւ՝ վերոյիշեալ դպրոցներու ուսումնական խորհուրդն է որ առած է այդ 
որոշումը, որպէսզի ուսանողները ազատ զգան այդ օր՝ բողոքի ցոյցերով (տես 
նկարը) հանդէս գալու փողոցները։ Իսկ այս խոտոր եւ աննախընթաց որոշման 

արդարացուցիչ պատճառը՝ ըստ այդ խորհուրդին, հետեւեալն է։
Դպրոցական աշակերտները պէտք է կարենան իրենց ընկերային հարցերը 
արծարծել եւ ներկայացնեն զանոնք հանրութեան, առ ի գիտութիւն։ Սա՝ կը 
պնդեն այդ «իմաստուն» խորհրդատուները, իրենց արդար իրաւունքն է եւ մենք 
պարտինք ընդառաջ երթալ անոնց սահմանադրութեամբ «խօսքի ազատու-
թեան» շնորհուած իրաւունքներուն։
Բայց ինչո՞ւ փակ պահել դպրոցը . . . Թող անոնք դպրոցի ժամերէն դուրս գոր-
ծադրեն սահմանադրութեամբ իրենց շնորհուած իրաւունքներու հետապըն-
դումը։ Օրինակ՝ Շաբաթ օրերը, չէ՞ք խորհիր որ սա արդար լուծում է իրենց 
ոդիսականին!
Սովորական է որ դպրոցները փակ պահուին պետական կամ կրօնական 
տօներուն եւ նաեւ ամառներն ու ձմեռնային ու գարնանային արձակուրդներուն։ 
Իսկ այս անսովոր արձակուրդը դիւր պիտի գայ միայն ուսուցիչներուն, որոնք 
այդ օրը տուն պիտի մնան եւ վայելեն իրենց հանգիստը։ Աշակերտները սակայն 
պիտի տուժեն միօրեայ դասաւանդութիւններ, սակայն որո՞ւ հոգը։
Միացեալ նահանգներուն մէջ, հանրային դպրոցներ կառավարելը նահանգային 
պարտաւորութիւն է։ Անանկ որ դաշնակցային (federal) միահամուռ օրէնք 
չկայ՝ որ նոյն օրէնքով կառավարէ բոլոր դպրոցները։ Նոյնիսկ երբեմն՝ ինչպէս 
վերոյիշեալ դէպքը ցոյց կու տայ, նոյն նահանգի տարբեր գաւառները (counties) 
կը որդեգրեն իւրայատուկ օրէնքներ՝ 
որոնց չեն ենթարկուիր մնացեալը։ 
Անհաւատալի այո, բայց իրաւ։
Ուրիշ օրինակ մըն ալ կարելի է յիշել 
Ուաշինկթըն նահանգի Սիաթըլ քաղա-
քի ուսումնական խորհուրդի վերջերս 
տակաւին որդեգրած մէկ օրէնքը՝ ըստ 
որուն անոնք որոնք հարսանիթի (mea-
sles) դէմ չեն պատուաստուած, չեն 
կրնար հանրային դպրոց յաճախել։ Առ 
քեզի՝ ամերիկա . . .

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԱԶԴ

Նոր Օրի ելեկտրոնային տարբերակը կարդալու 
համար կարելի է այցելել՝ 

noror.org
Կամ գտնել մեզի մեր ֆէյսպուքի էջին վրայ՝
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Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Մահագրական

Մահ Սերոբ Աբոյեանի
(Պէյրութ)

«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-
նէր 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: 

Վաստակաւոր եւ նուիրեալ մտաւորական, ուսուցիչ եւ գրականագէտ մը եղաւ 
Սերոբ Աբոյեան։ Մելգոնեան Կրթական Հասատութիւնը աւարտելէ ետք իր 
ամբողջական ծառայութիւնը բերաւ լիբանանահայ գաղութին՝ իր կեանքը 
նուիրելով համայնքին, հայ գիրին ու գրականութեան, իր աշակերտներուն, 
գաղափարի ընկերներուն, ազգին,  հայրենիքին եւ նոր սերունդին մէջ ներառելով 
ազատասիրութեան եւ պահանջատիրութեան ոգին։
Ս. Աբոյեան մաքուր նկարագրով, հանդարտ բնաւորութեամբ, փայլուն միտքով 
եւ իւրայատուկ գրիչով հրապարակ իջաւ Լիբանանի հայութեան վերջին 
վաթսուն տարիներու ընթացքին՝ անշեղ հայրենասիրութիւն եւ հայրենանուիրում 
քարոզելով նոր սերունդին։ Ակնառու էին իր հետեւողական բծախնդրութիւնը 
Հայոց լեզուի մաքրութեան եւ խորունկ ուսումնասիրութեան դաշտերէն ներս, 
ունէր բացառիկ վերլուծական միտք եւ այս բոլորը բարութեան ու հեզութեան 
մը զուգահեռ։

Յարգանք եւ խունկ իր յիշատակին։ 

Մահագրութիւն

Ալպէրթ Աղազարեան Ոչ Եւս է...

Ո՞վ է այս բացառիկ հայը՝ մոռցուած 
իր իսկ ազգին կողմէ...
Երուսաղէմէն կը գուժեն, թէ յետ 
երկարատեւ հիւանդութեան, Յուն-
ւար 30-ին, մահացած է հազիւ 
եօթանասուն տարեկան դարձած 
չորք-մարզպանցի ծնողներէ սերած 
Ալպէր Աղազարեան։ Հանգու-
ցեալը երկրորդական կրթու-
թիւնը աւարտելէ ետք Երուսա-
ղէմի մէջ,  յաճախած է Պէյրու-
թի Ամերիկեան Համալսարանը 
(AUB)՝ քաղաքագիտութեան մէջ 
ստանալով Մագիստրոսի (MA) 
տիտղոսը, ապա քանի մը տարի որպէս թարգման եւ մեկնաբան աշխատելէ 
ետք մայրաքաղաք Ուաշինկթընի մէջ՝ ուսումը կատարելագործած է տեղւոյն 
Ճորճթաուն համալսարանէն ներս՝ վկայուելով դոկտորայի կոչումով։ 
Երուսաղէմ վերադարձէն ետք պաշտօնավարած է  Պաղեստինի «Ալ քուտս» 
(«Երուսաղէմ») օրաթերթին մէջ որպէս  խմբագիր (1973)։ Երկար տարիներ 
դասաւանդած է շրջանին մէջ մեծ համբաւ վայելող «Պիրզէյթ» համալսարանէն 
ներս, որպէս համալսարանի Հանրային Յարաբերութեանց (Public Relations) 
խօսնակ։ Եղած է Պաղեստինեան «Ինթիֆատայի» ջատագով։
Ա. Աղազարեան հայութեան սիրտերը հպարտութեամբ լեցուց, երբ ան 
մասնակցեցաւ Մատրիտի արաբա-իսրայէլեան ժողովին Պաղեստինի կողմէ 
ղրկուած պատուիրակութեան առաջնորդ  Դոկտ. Հանան Աշրաուիին հետ որպէս 
գլխաւոր օգնական եւ բանագնաց։ Ան փնտռուած դասախօս էր ՝ փնտռուած 
բազմաթիւ հռչակուած համալսարաններու կողմէ։
Ալպէրթ Աղազարեան ամուսնացած էր սաղիմահայ Մատլէն Շամմասեանի հետ՝ 
բախտաւորուելով երեք զաւակներով։ Վերջին տարիներուն ան բնակութիւն 
հաստատած էր Երուսաղէմի Հայոց Վանքին տարածքէն ներս։
Այս տողերը միայն ուրուագիծը կու տան այն անձին, որուն քովէն երբ կը քալէի 
Երուսաղէմի թէ Ռամալլայի մէջ, կը զգայի թէ ան միայն մտաւորական դրացիս չէր 
վանքի տարածքէն ներս, թէ ան միայն հաճելի զրուցակից մը չէր, ոչ ալ հեռաւոր 
զարմիկ մը եւ հայրենակից մը, այլ քայլող հանրագիտարանային զարգացմամբ 
օժտուած հսկայ մը, որուն մէն մի բառն ու նախադասութիւնը կշիռք ունէր։
Ալպէրթ Աղազարեան Երուսաղէմի, Պաղեստինի եւ արաբական աշխարհի 
եզակի անձնաւորութիւններէն մէկն էր, ճարտար բանագնաց մը եւ արդա-
րութեան մարտիկ մը, իսկական «քայլող հանրագիտարան» մը։ Պատահական 
չէր, որ C-Span-ը զինք կ՚ընտրէր որպէս այն գիտակ անձը, որ կրնար 1990-
ական թուականներու Երուսաղէմը աշխարհին ներկայացնել՝ առանց վախի 
ու հաշուենկատութեան եւ յատկապէս առանց վախնալու կամ զգուշանալու 
իզրայէլեան  հեղինակութիւններէն։ Ան այն անձն էր, որուն կ՚այցելէին 
Մարկրիթ Թաչըր եւ այլ ԱՄՆ-ի ու Եւրոպայի քաղաքական ասպարէզի ատենի 
մեծութիւններ։ Կը բաւէր աչք մը նետել իր գրադարանին վրայ, որպէսզի 
ճանչնայիք իր մեծութիւնը։ 
Բազմաթիւ լեզուներու տիրապետած էր ան. արաբերէնը իր տարերքն էր, 
անգլերէնը աշխարհին խօսելու եւ դիւանագիտական ասպարէզներու վրայ իր 
գիտակութեանը պարտադրելու լեզուն էր, ֆրանսերէնը, թրքերէնը, եբրայերէնը 
եւ անշուշտ հայերէնը իրեն համար գաղտնիքներ չունէին։
Ալպէրթ Աղազարեան, որպէս տարածաշրջանի ամէնէն լուրջ ու ծանրա-
կըշիռ անհատականութիւններէն մէկը, առաջիններէն էր, որ քաջաբար 
ընդդիմացաւ Իսրայէլեան հեղինակութիւններու կողմէ 1985-ին Զինուորական 
թիւ 854 hրամանին (Military Order 854) ըստ որուն իզրայէլեան բարձրագոյն 
ուսումնական եւ կրթական հաստատութիւնները պէտք է անցնէին Իզրայէլի 
զինուորական կառավարիչին հրամանատարութեան։ Ա. Աղազարեան ամբողջ 
էութեամբ դէմ ելաւ եւ քննադատեց այս հակաժողովրդական որոշումը՝ պնդե-
լով կաճառականներու (academia) ազատութիւնը։ Ան պաշտպանեց նաեւ 
միջազգային կաճառականներու Պաղեստինի մէջ աշխատանքային վիզա 
ստանալու իրաւունքը։
Յորդանանի եւ Իզրայէլի հայութեան սիրտը հպարտութեամբ լեցուեցաւ, երբ 
անոր շնորհուեցաւ Պելճիքայի Ալպէրթ Բ. Թագաւորի շքանշանը։
Կը մտածեմ, թէ որքա՜ն Ալպէրթ Աղազարեաններ կան արաբական 
աշխարհի մէջ եւ այլուր, որոնց մասին մեր ազգը տեղեակ չէ, առաւել եւս՝ 
դժբախտաբար, հայրենի յաջորդական իշխանութիւնները։ Տգիտութեա՞ն 
վերագրել այս անտեղեակութիւնը, թէ՞ խուսափողականութեան քաղա-
քական կամ դիւանագիտական ինչ ինչ հաշիւներէ ելլելով։ Ա. Աղազարեան 
անունը կը ծածանէր Պաղեստինի երկնակամարին վրայ այն տարիներուն, 
երբ մեր հայրենիքը անցման խառն շրջան մը կ՚ապրէր 1989-1991-ական 
թուականներուն։ Բայց ճիշդ այս տարիներուն էր, որ կը փայլէր Ա. Աղազարեան 
եւ ճիշդ այս տարիներուն էր, որ մենք պէտք ունէինք իր մասնագիտական 
պատրաստուածութեան։ Թող թոյլ տրուի մեզի հարցնել, թէ ու՞ր էին կարգ 
մը Արաբական երկիրներու մէջ Խորհրդային դեսպանատուներու մէջ 
ոչ-արհամարհելի պաշտօն ստանձնած մեր հայրենակիցները։ Ու՞ր էին մեր 
ՀՀ դեսապանատուներու եւ հիւպատոսութիւններու պետական այրերը այն 
օրերուն, երբ Մատրիտ կը մեկնէր ան Պաղեստինի շահերու պաշտպանութեան 
առաքելութեամբ։ Կորսուած ոսկի՜ առիթներ...
Յաւերժական հանգիստ հոգիիդ, սիրելի Ալպէրթ, քու սիրած ու պաշտպանած 
Երուսաղէմի Հայկական Ս. Փրկիչ գերեզմանատան մէջ։
Քեզմով միշտ հիացած հեռաւոր զարմիկդ ու դրացիդ՝ 

Մինաս Գոճայեան

Ողջունելով Յորդանանի թագաւորի այցը Հայաստան եւ Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածին` Նորին Սրբութիւնը յոյս յայտնած է, որ այս այցելութիւնը առաւել 
պիտի զօրացնէ երկու երկիրներուն միջեւ յարաբերութիւնները՝ մեծապէս 
նպաստելով յետագայ սերտ գործակցութեան:
«Վեհափառ Հայրապետը ուրախութեամբ հաստատեց հայ համայնքի եւ 
Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքութեան նկատմամբ Յորդանանի իշխա-
նութիւններուն կողմէ ցուցաբերած հոգատար վերաբերմունքը իբրեւ ձեւա-
ւորուած բարեկամական յարաբերութիւններու լաւագոյն դրսեւորում:
Զրոյցին ընթացքին Հայոց Հովուապետը գոհունակութեամբ արձանագրեց, 
որ ցեղասպանութիւն վերապրած հայ ժողովուրդի զաւակները կրցած են 
վերագտնել իրենց բնականոն կեանքը Յորդանանի մէջ՝ գալիքի հանդէպ յոյսով 
ու լաւատեսութեամբ իրենց օգտաշատ ներդրումը բերելով երկրի առաջընթացին:
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը նկատեց, որ Հայաստանի եւ Յորդանանի միջեւ 
յարաբերութիւնները եւ Յորդանանի հայ համայնքի կեանքը կրլզն եղբայրութեան 
եւ խաղաղ համակեցութեան լաւագոյն օրինակը ըլլզլ շատ ազգերնւ համար՝ 
քրիստոնէութիւն-իսլամ եւ այլ միջկրօնական յարաբերութիւններու կառուցման 
գործին մէջ:
Իր հերթին, Նորին Վսեմութիւն թագաւոր Ապտալլահ Երկրորդը ուրախութիւն 
յայտնեց հանդիպման առիթով՝ խօսելով մասնաւորաբար քրիստոնեայ ու 
իսլամ ժողովուրդներու փոխյարաբերութիւններուն եւ այդ առնչութեամբ իր 
նախնիներուն դաւանած համոզումներուն մասին։
Անդրադառնալով հայ համայնքի կարեւոր դերակատարութեան Յորդանանի եւ 
Մերձաւոր Արեւելքի երկիրներուն մէջ՝ թագաւորը յոյս յայտնեց, որ Հայաստանի 
հետ կապերու զարգացումով պիտի զօրանայ նաեւ Յորդանանի հայ համայնքը։ 
Յորդանանի թագաւորը վերահաստատեց նաեւ իր պատրաստակամութիւնը՝ 
շարունակելու զօրակցութիւնը Հայոց Եկեղեցիին եւ Երուսաղէմի Հայոց 
Պատրիարքութեան։
Նորին Վսեմութիւնը նշեց, որ Հայաստանն ու Յորդանանը համագործակցու-
թեան շատ հնարաւորութիւններ ունին եւ այդ յարաբերութիւններու զարգացման 
առումով Յորդանանի Հաշիմեան Թագաւորութիւնը իր հայեացքը կ՝ուղղէ դէպի 
յաջորդ հարիւրամեակը:
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Յորդանանի թագաւորին բարեմաղթեց 
արդիւնաւոր գահակալութիւն՝ ի փառս Յորդանանի Հաշիմեան թագաւորութեան 
յառաջընթացին եւ Յորդանանի ժողովուրդի բարօրութեան»,- մասնաւորապէս 
նշուած է հաղորդագրութեան մէջ:

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Հիւրընկալած է 
Յորդանանի Հաշիմեան Թագաւորութեան Թագաւորը

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
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Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը

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

Մեր Գաղափարն Ու Գործը

Զ. ԳՐԱԿԱՆ ՈՒ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ԱՍՊԱՐԷԶԻՆ ՎՐԱՅ

Անհատներու յայտնաբերած մաս-
նաւոր կարողութեանց, բացառիկ 
տաղանդներուն ու ստեղծագործական 
հանճարին բուն աղբիւրը, իսկական 
մայրը՝ անոնց ծնունդ տուող ժողո-
վուրդն է անկասկած: Ան է իրական, 
անվիճելի տէրը այդ օժտուած անձե-
րուն, և անոնց այլազան ընդու-
նակութեանց շնորհիւ կերտուած մշա-
կութային, ճարտարարուեստական 
ու տնտեսական հարստութեանց: 
Ազգութեան այդ բացարձակ իրաւուն-
քին, անոր գերագոյն սեփականա-
տէրի հեղինակութեան դէմ աններելի 
ոտնձգութիւն է և ուրացում, երբ որեւէ 
հատուած կամ կուսակցութիւն կը 
յաւակնի իր մենաշնորհը հռչակել և 
իր կալուածը յայտարարել ժողովուր-
դին մէկ առաքինութիւնը, կամ իրա-
գործումը, կամ յաղթանակը: Այդ 
քրէական մեղանչումին մէջ կ’իյնան 
հատուածամոլ այլամերժութեան զոհե-
րը, երբ կը ճղճղեն նոյն տաղտկալի 
յանգերը, թէ իրենց կուսակցութիւնը 
միակ արտայայտիչն է հայ ժողովուր-
դի մարտական ոգիին, կամ իրենք 
են զարգացուցեր արեւմտահայ գրա-
կանութեան:
Ռամկավար Ազատականներու համո-
զումն է, թէ իրենց կուսակցութիւնը 
միջո’ց մըն է միայն,- կենսական ու 
բարերա’ր միջոց մը,- հայ ժողովուր-
դի յառաջացման ու Հայաստանի 
զօրացման նուիրուած և մեր ազգային 
տեսիլքին ամբողջական իրակա-
նացումին հաւատքով զօրաւոր: 
Եւ մեր արդար հպարտութիւնը կը 
բխի այն բացայայտ իրողութենէն, 
որ մեր կազմակերպութիւնը կրցաւ 
ծառայութեան արժանաւոր միջոց մը, 
գաղափարական արգաւանդ դաշտ 
մը, ջանքի ու պայքարի կենսունակ 
ու հզօր մեքենայ մը հանդիսանալ: Ան 
հնարաւոր դարձուց, որ իր անդամ-
ներէն ամենէն ականաւորները, 
իրենց բացառիկ կարողութիւններն 
ու յատկութիւնները ընծայաբերեն հայ 
ժողովուրդի ազատութեան կռիւին ու 
գրական-մշակութային զարթօնքին, 
առաւելագոյն ու բարերար արդիւնք-
ներ ապահովելու կարելիութեամբ: 
Այդպէս էր, որ մեր ազգային ազա-
տագրական մարտնչումին մէջ՝ 
Ռամկ.  Ազատ. Կուսացութիւնը 
կրցաւ առաջացնել յեղափոխական 
ղեկավարներ ու ռազմիկներ՝ որոնք 
հայ ժողովուրդին երկնած ամենէն 
անձնուրաց ու պանծալի հերոսներու 
պատուանդանին արժանացան: և 
ունեցաւ գրագէտներ, բանասէրներ 
ու հրապարակագիրներ՝ որոնք 
արեւմտահայ մտաւորական, ազգա-
յին ու մշակութային վերածնունդի 
շարժումին մէջ՝ ստեղծագործ, յան-
դուգն առաջապահի և տաղանդա-
ւոր կատարելագործողի փառքով ու 
համբաւով փայլեցան:
Արեւմտահայ գրականութիւնը ծնաւ 
ցաւագին ու հերոսական երկուն-
քով մը: Ան մարմին առաւ անձնու-
րաց, տրտում ռահվիրաներու 
ստեղծագործ հզօր ճիգերէն, վսեմ 

ներշնչումներէն ու անհուն տուայ-
տանքէն: Մ. Պէշիկթաշլեան ու Հայր 
Ալիշան, Պետրոս Դուրեան ու Յակոբ 
Պարոնեան, իրենց ջերմեռանդ 
հայրենասիրութեամբ, իրենց լու-
սեղէն տաղանդով ու արուեստա-
գէտի հզօր խառնուածքով՝ ստնտու-
ները եղան նորածին արեւմտահայ 
գրականութեան: Անոնք թատրեր-
գութեան, բանաստեղծութեան ու 
երգիծանքի սեռերուն լայն ու խորունկ 
ակօսները բացին հայ գրական 
անդաստանին վրայ՝ որ լքուած ու 
խոպան էր տակաւին: Անոնց երեքը՝ 
Ֆիզիգական զրկանքներու ու հոգե-
կան տառապանքի ամենէն դաժան 
փորձառութիւնները ապրեցան և 
թոքախտի ու չքաւորութեան ճիրան-
ներով զգետնուեցան, եղերական 
վաղաժամ մահուամբ, Դուրեան՝ 21, 
Պէշիկթաշլեան՝ 39 և Պարոնեան՝ 
49 տարեկան: Մեր ժողովուրդին 
դառն վիճակը և իրենց անձնական 
կեանքերուն մռայլ անյուսութիւնը 
անսահման թախիծով մը լեցուցեր 
էին անոնց գրական երկերը,- անոնք 
ըլլային քնարական, դիւցազներգական 
կամ նոյն իսկ երգիծական:
Մենաւոր ու տրտմալի հոգիներ էին 
անոնք. և մինչ հանճարի շողերը կը 
պայծառանային անոնց ճակատնե-
րուն վրայ՝ գերեզմանը կը կլանէր 
զանոնք: Ծնած էր արեւմտահայ 
գրականութիւնը, բայց վտիտ մանուկ 
մըն էր, որ վշտի ու անյուսութեան 
շունչով էր վարակուած: Այդ շրջանին 
էր, որ յայտնուեցաւ թրքահայ գրա-
կան ու յեղափոխական զարթօնքի 
ամենէն ուժեղ, տաղանդաւոր ու 
ազդեցիկ առաջնորդը,- Արփիար 
Արփիարեան: Ան ունեցաւ օժտուած 
ու արժանաւոր գործակիցներ,- Բաշա-
լեան ու Զօհրապ, Պարոնեան ու 
Կամսարական, Շահնազարեան ու 
Տէմիրճիպաշեան: Բայց Արփիարեան 
ոգեշնչող, ապստամբի խառնուածքով 
ու հասաւ, թափանցող գրիչով:
Գերազանցօրէն հայեցի էր ու իրա-
պաշտական անոր ստեղծագործու-
թիւնը, որ կը պատռէր տիրապետող 
վիպականութեան, ողբի ու յուսալքումի 
թանձր մթնոլորտը և կը հիմնէր կենսա-
լի, ըմբոստ ու յուսալից գրականու-
թիւն մը: Արփիարեան առաջինն 
եղաւ, որ իր պատմուածքներուն 
մէջ, գեղարուեստական մշակումով 
վերարտադրեց թշուառ ու ճնշուած 
վիճակները հայ աղքատ գործաւորին, 
վարչապետին կամ գաւառացի քահա-
նային, անոնց կեանքերուն ամբողջ 
ողբերգութեամբն ու ընդվզումի 
զսպուած զօրութեամբը: Այդ դրական 
գործերը, իր երգիծական կտորներուն 
հետը՝ այսօր ալ, 60-70 տարիներ վերջ՝ 
կը պահեն իրենց ուժգնութիւնն ու 
թարմութիւնը, այնքան հարազատ, 
այնքան գեղեցիկ պատկերացում-
ներն էին անոնք հայկական բարքե-
րու ու նկարագիրներու: Արփիա-
րեան նշանակելի ժառանգութիւն 
մը կուտակեց իր անունին տակ, 
իբրեւ յեղափոխական գործիչ, իբրեւ 
մեծատաղանդ գրագէտ ու երգիծող, 
իբրեւ խիզախ հրապարակագիր. 
Բայց այդ վաստակին ընդհանուր 

տարողութենէն աւելի տարածուն ու 
վճռական եղաւ իր ազդեցութիւնը 
արեւմտահայ իրապաշտ գրակա-
նութեան ծնունդին ու ազատական 
զարթօնքին վրայ, շնորհիւ իր բացա-
ռիկ անհատականութեան ու տարերա-
յին տաղանդին, որոնք ամբողջապէս 
արտայայտուելու, մարմնանալու 
պատեհութիւնը չունեցան իր գրակա-
նութեան մէջ:
Բանաստեղծութիւնը, պատմուածքէն 
ու վէպէն վերջ՝ իր հռետորաշունչ 
միօրինակութենէն ու դամբանային 
մռայլէն կը ձերբազատուէր՝ Արշակ 
Չօպանեանի, Վահան Թէքէեանի, 
Վահան Մալէզեանի և ուրիշ 
նորահաս քերթողներու թախծալի 
բայց առոյգ, բամալար ու գեղապաշտ 
արուեստներով: Այդ ազատագրումը 
խորտակեց ոգեկան ներշնչումներու 
ու մտաւորական թռիչքներու վրայ 
ամրացուած բոլոր կապանքները 
և բացաւ անսահման հորիզոն մը 
ստեղծագործական ճիգերու առջեւ, 
ուր թեւատարած սաւառնեցան 
Մեծարենցի ու Վարուժանի շքեղ 
տաղանդները: Մալէզեան չլքեց 
մուսան, բայց իր կեանքին աւելի քան 
40 տարիները նուիրեց հայ ժողո-
վուրդի ծառայութեան, Բարեգոր-
ծական Միութեան միջոցաւ, որ 
Ֆիզիքական փրկութեան ու ազգաշի-
նութեան ասպարէզ մըն էր, աւելի 
անմիջականօրէն կենսական: Թէքէ-
եան, մինչեւ իր մահուան օրը՝ մնաց 
գրագէտ ու քերթող, հանդիսանա-
լով հայ տասնեակ մը մեծագոյն 
բանաստեղծներէն մէկը՝ Եղիշէէն ու 
Նարեկացիէն մինչեւ Սայեաթ Նովան 
ու Աբովեանը և Իսահակեանն ու 
Վարուժանը: Թէքէեան, իր պարզօրէն 
գրաւիչ ու ցաւատանջօրէն խորունկ 
լաւագոյն քերթուածներով, որոնց մէջ 
զսպուած զգացումը կուտակումի ցաւէն 
կը գալարուի և լուսաթեւ խորհուրդը 
վեհափառօրէն կը ճախրէ՝ ամենէն հզօր 
ազդեցութիւնը եղաւ հայ երիտասարդ 
բանաստեղծներուն վրայ , վերջին 30 
տարիներու ընթացքին: Իր բացառիկ 
տաղանդով, թէքէեան յաջողեցաւ, 
որեւէ ուրիշ արուեստագէտէ աւելի, 
ողբալ «Հայու Հոգի»ին անկումներն 
ու ներբողել անոր սլացումները և զայն 
ընդելուզել համամարդկային սիրոյ 
ու արդարութեան կարօտին հետ. 
Այնպէ՜ս սերտօրէն միաձուլուած էին 
իր էութեան մէջ ջերմեռանդ հայու և 
մարդկային էակի գիտակցութիւնն ու 
տառապանքը:
Չօպանեան հայ գրականութեան 
ամենէն բազմակողմանի ու բազմա-
վաստակ դէմքերէն մէկն եղաւ և 

ամենէն նախանձայոյզ գնահա-
տողն ու խղճամիտ քննադատը մեր 
վերածնող մշակոյթին: Ան բանաստեղծ 
էր ու արձակագիր, գրագէտ ու 
բանասէր, գեղարուեստագէտ ու 
հրապարակագիր, թարգմանիչ ու 
խմբագիր, այդ բոլոր սեռերու մէջ 
ալ յայտնաբերելով վարակիչ խան-
դավառութիւն ու ստեղծագործող 
տաղանդ և հասնելով նշանակելի 
իրագործումներու: Անցեալ կէս դարու 
շրջանին հայ գրական ու մշակութա-
յին զարգացումին մէջ՝ Չօպանեան  
հզօրագոյն գործօններէն մին հան-
դիսացաւ ոչ միայն իր մատուցած 
հսկայական նպաստով, այլ նաև՝ 
նոր արահետներ բանալու յանդուգն 
ձեռներէցութեամբն ու նորածիլ 
տաղանդներու յայտնաբերման ու 
բիւրեղացման իր խանդակաթ, յարա-
տեւ ջանքերովը:
Եվ դեռ, Արփիարեանի ու Բաչալեանի, 
Չօպանեանի, Թէքէեանի ու Մալէ-
զեանի գրչի ընկերներն ու գաղափարի 
գործակիցներն եղան բազմաթիւ ուրիշ 
գրողներ: Սուրէն Պարթեւեանը, իր 
պերճ ու նշդրակային արձակով, 
որ հայկական տառապանքը կը 
պատկերացնէր նորավէպներով և 
ազատագրական պայքարը կը ներ-
բողէր օտար թէ ներքին թշնամիներու 
դէմ: Երուանդ Օտեանը, մեծ վարպետը 
երգիծական վէպի, որ զուարճացնելով 
կը խարանէր մեր յեղափոխական, 
ազգային կամ ընտանեկան կեանքի 
մակաբոյծներն ու ապասերածնե-
րը և դասական հարազատութեամբ 
վերարտադրեց Փանջունիական 
կամ Թաղականական ողբերգա-
զաւեշտական մտայնութիւնն ու 
կենացը: Յ. Ասպետը, որ իրապաշտ 
ու յանդուգն արձակով մը՝ կեանքի 
առօրեայ, յուզիչ պատառներ կ’ապ-
րեցնէր պատմուածքներու մէջ: և 
տակաւին կու գային պատմական 
ու բանասիրական գրականութեան 
խղճամիտ, նուիրուած մշակները,- 
Արշակ Ալպօյաճեան ու Վահան 
Քիւրքճեան, Փրօֆ. Անանիկեան ու 
Ա. Նազար և տասնեակ ուրիշներ, 
որոնք իրենց ստեղծագործական 
ճիգերով ու խոշոր վաստակով՝ 
գրական և իմացական թանկագին 
հարստութիւն մը պարգեւեցին Ռամկ. 
Ազատական Կուսացութեան, անոր 
միութեամբ ծնունդին իբրեւ կտակ, 
զոր աւելի եւս ճոխացուցին յետագայ 
տասնամեակներուն, երէց ու նորահաս 
անոր գրագէտները:
Անոնք բոլորն ալ, մեր ժողովուրդին 
միւս խաւերը ներկայացնող հաւա-
սարապէս տաղանդաւոր ու նուիրուած 
մտաւորական մշակներու հետ՝ 
իրենց բովանդակ կարողութիւնը, 
եռանդը, երազներն ու տենչանքները 
ընծայաբերեցին անմատչելի թուա-
ցող տեսիլքի մը մարմնացումին,- և 
նուաճեցին զայն,,- հայ ժողովուրդի 
ազգային-քաղաքական զարթօնքը 
իրագործելով և գեղեցիկ գրականու-
թեան ու մեծարժէք մշակոյթի փար-
թամ ժառանգութիւն մը կերտելով:
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Սահմանադրութեան Փոփոխութիւններուն Մասին 
Նախագիծը Պիտի Դրուի Հանրաքուէի

Շար. Էջ 02-էն

Սկիզբը Էջ 01

Հանրաքուէէն ետք Հայաստանի կառա-
վարութիւնը, հանրապետութեան 
նախագահը, դատաւորներու ընդ-
հանուր ժողովը, կարգով կ՛առա-
ջադրեն Սահմանադրական դատա-
րանի դատաւորի թեկնածուներ, 
դատաւորները կ՛ընտրուին Ազգային 
ժողովին կողմէ եւ հաւանաբար քանի 
մը ամիս ետք Հայաստան կ՛ունենայ 
սահմանադրութեամբ նախատես-
ւած կարգով ընտրուած եւ գործող 
Սահմանադրական դատարան մը, 
որ իր կազմէն պիտի ընտրէ Սահ-
մանադրական դատարանի նոր 
նախագահ:
«Ի հարկէ, նոր Սահմանադրական 
դատարանի առաջ մենք պայման կը 
դնենք, որ նրանք պէտք է աջակցեն 
Սահմանադրական դատարանի Սահ-
մանադրական վերահսկողութեան 
լիազօրութիւնները հաւասարակշիռ 
դարձնող օրէնքների եւ սահմա-
նադրական փոփոխութիւնների 
ընդունմանը: Եւ այս պրոցեսի (գործ-
ընթացի-Խմբ.) աւարտին մենք 
կ՛ունենանք մի Սահմանադրական 
դատարան, որը չի լինի քաղաքական 
որեւէ ուժի կամ խմբաւորման կամ 
պաշտօնեայի կրնկի տակ, այլ կը 
լինի ժողովրդի առաջ, հաշուետու 
ժողովրդին, սահմանադրական բարձ-
րագոյն դատական ատեան, բայց 
ոչ աւելի բարձր՝ քան ժողովուրդը: 
Սահմանադրական դատարան, կ՛երաշ-
խաւորի ժողովրդավարութիւնը, 
օրէնքի իշխանութիւնը, իրաւունքի 
գերակայութիւնը Հայաստանի Հան-
րապետութիւնում եւ ոչ թէ սպառնալիք 
կը լինի ժողովրդավարութեան համար», 
շեշտեց Փաշինեան՝ աւելցնելով. «... 
Սահմանադրական դատարանը 
այսօրուայ ձեւով չի ներկայացնում 
ժողովրդին, ներկայացնում է Սերժ 
Սարգսեանի կոռումպացուած 
(փտած) իշխանութեանը եւ այն 
պէտք է հեռանայ: Եւ ուզում եմ 
ասել, որ բոլոր այն մարդիկ, ուժերը, 
ովքեր կը փորձեն իրաւական 
կամ այլ խոչընդոտներ յարուցել 
ժողովրդի ազատ կամարտայայտ-
ման առաջ, նրանք կ՛արժանանան 
համարժէք հակահարուածի, որպէս 
հակաժողովրդական, հակաժողովըր-
դավարական եւ հակապետական 
ուժեր: Իսկ նրանք, ովքեր կ՛ընդունեն 
ժողովրդի բարձրագոյն իշխանու-
թիւնը, ժողովրդի բարձրագոյն իրա-
ւունքը, կը դառնան Հայաստանի 
ապագան կերտող նուիրեալներ», նշեց 
Նիկոլ Փաշինեան։
Մինչ այդ, նոյն օրը առաւօտեան 
գումարուած Ազգային ժողովի արտա-
կարգ նիստին առաջին ընթերցու-
մով չընդունուեցաւ սահմանադրական 
փոփոխութիւններու նախագիծը:
«Իմ Քայլը» խմբակցութեան անդամ, 
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալէն 
Սիմոնեան յայտարարեց, որ իրենց 
խմբակցութիւնը ձեռնպահ պիտի 
քուէարկէ նախագիծին, որպէսզի 
պաշտօնավարման դադրեցման հար-
ցը որոշուի հանրաքուէի միջոցով: 
Այսպիսով, սահմանադրական փոփո-
խութիւններու նախագիծը չընդու-
նուեցաւ 87 ձեռնպահ եւ 36 դէմ 
ձայներով:

«Իմ Քայլը» խմբակցութեան ղեկա-
վար Լիլիթ Մակունց եւ խմբակ-
ցութեան անդամ Վահագն Յովա-
կիմեան յայտարարեցին, որ իրենց 
խմբակցութիւնը կ՛ուզէ սահմա-
նադրութեան փոփոխութիւններու 
հարցը դնել համաժողովրդական 
հանրաքուէի:
«Հայաստանում իշխանութիւնը պատ-
կանում է ժողովրդին: Ժողովուրդն 
իր իշխանութիւնն իրականացնում է 
ազատ ընտրութիւնների, հանրաքուէ-
ների, ինչպէս նաեւ սահմանադրու-
թեամբ նախատեսուած պետական 
եւ տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների ու պաշտօնատար 
անձանց միջոցով: Հետեւաբար, Հայաս-
տանի Հանրապետութեան քաղա-
քացին պէտք է իրաւունք ունենայ 
արդիւնաւէտ կերպով իրացնել իր 
իրաւունքները: Ասուածը վերաբերում 
է նաեւ հանրաքուէի միջոցով իր ձայնը 
լսելի դարձնելուն: Առաջնային ման-
դատ ունեցող իշխանութեան մարմին-
ների լիազօրութիւնների դադարեց-
ման հարցը հանրաքուէի առարկայ 
դարձնելը կարող է էապէս նուազեցնել 
անհարկի լարուածութիւնը, եւ երկրի 
յետ պահել անցանկալի ցնցումներից», 
նշեց Մակունց:
«Հայաստանի Հանրապետութեան 
սահմանադրութեան փոփոխու-
թիւնների նախագծով առաջարկ-
ւում է 5 Յուլիսի 1995-ի Հայաստանի 
Հանրապետութեան Սահմանադրու-
թեան՝ 6 Դեկտեմբեր 2015-ի  փոփո-
խութիւններով, 213-րդ յօդուածը 
շարադրել նոր խմբագրութեամբ. 
«Մինչեւ սահմանադրութեան 7-րդ 
գլխի ուժի մէջ մտնելը նշանակուած 
Սահմանադրական դատարանի 
նախագահի եւ անդամների պաշտօ-
նավարումը դադարում է: Սահմա-
նադրական դատարանի դատա-
ւորների թափուր տեղերի համար 
առաջադրումները կատարում են 
յաջորդաբար կառավարութիւնը, 
Հանրապետութեան նախագահը եւ 
դատաւորների ընդհանուր ժողովը: 
Սոյն յօդուածի 1-ին մասի հիման 
վրայ մինչեւ սահմանադրութեան 7րդ 
գլխի ուժի մէջ մտնելը նշանակուած 
Սահմանադրական դատարանի 
նախագահի եւ անդամների լիա-
զօրութիւնները համարւում են 
դադարած, իսկ առաջացած թափուր 
տեղերը համալրելու ժամկէտները 
եւ այլ մանրամասները սահմանւում 
են Սահմանադրական դատարանի 
մասին օրէնքով նախատեսուած 
կարգով: Նշուած կարգը նախատեսող 
սահմանադրական օրէնքի փոփոխու-
թիւններն ընդունւում են եւ ուժի մէջ 
են մտնում սոյն յօդուածի ուժի մէջ 
մտնելուց յետոյ՝ երկամսեայ ժամ-
կէտում», կը նշուի նախագիծին մէջ:

Նիկոլ Փաշինեան եւ Ապտալլահ Երկրորդը 
Քննարկած են Տնտեսական Կապերու Զարգացման 
Վերաբերող Հարցեր

Յորդանանի Պատուիրակութեան Հետ 
Քննարկուեցան Համագործակցութեան 
Ուղղութիւնները

Ապտալլահ Երկրորդ, իր հերթին, 
շնորհակալութիւն յայտնած է 
հիւրընկալութեան համար եւ յոյս 
յայտնած, թէ երկու երկիրներու միջեւ 
եղած առանձնայատուկ բարեկ-
ամութիւնը պիտի շարունակուի 
աւելի պայծառ եւ ջերմութեամբ։ 
«Մենք հպարտ ենք, որ իրարու հետ 
կիսած ենք պատմութիւնը: Մենք դեռ 
միասին շատ ընելիքներ ունինք։ Ես 
շատ լաւատես եմ եւ հիացած եմ Ձեր 
ընդունելութեամբ»:
Հանդիպման ընթացքին զրուցա-
կիցները քննարկած են հայ-յոր-
դանանեան տնտեսական եւ մար-
դասիրական յարաբերութիւններու 
զարգացման վերաբերող շարք մը 
հարցեր:
Վարչապետ Փաշինեան նշած է, 
որ Հայաստանի մէջ ներկայիս 
տնտեսութիւնը ունի զարգացման 
լաւ միտումներ եւ երկրին մէջ 
ստեղծուած է բարենպաստ տնտե-
սական միջավայր: Վարչապետը 

ընդգծած է, որ ՀՀ կառավարութիւնը 
շահագրգռուած է յորդանանեան 
գործարարութեան եւ դրամագլուխի 
ներգրաւմամբ ու փոխգործակցու-
թեան լաւ հեռանկարներ առկայ են 
տնտեսութեան տարբեր ճիւղերու մէջ:
Ապտալլահ Երկրորդի խօսքով՝ 
իր երկրի կառավարութիւնը եւս 
շահագրգիռ է Հայաստանի հետ 
առեւտրատնտեսական կապերու 
զարգացմամբ ու իրենք հետաքրքր-
ւած են զբօսաշրջութեան, գիւղա-
տնտեսութեան, տեղեկատուական 
ճարտարագիտութիւններու եւ այլ 
ոլորտներու մէջ համագործակցու-
թեամբ:
Կողմերը անդրադարձած են Լեռ-
նային Ղարաբաղի հակամարտու-
թեան կարգաւորման բանակցային 
գործընթացին եւ ընդգծած հիմնա-
խնդրի՝ բանակցային ճանապարհով 
լուծման կարեւորութիւնը:
Ապտալլահ Երկրորդը վարչապետ 
Փաշինեանը պաշտօնական այցով 
հրաւիրած է Յորդանան:

Առողջապահութեան նախարար 
Արսէն Թորոսեան հանդիպում ունե-
ցաւ Յորդանանի արդիւնաբերութեան, 
առեւտուրի եւ մատակարարման 
նախարար Թարիք Համուրիի եւ 
իրենց գործընկեր «NatHealth» 
ազգային առողջապահական ապա-
հովագրութեան կառավարման 
ներկայացուցիչներուն հետ:
Կողմերը քննարկեցին համագոր-
ծակցութեան ուղղութիւնները՝ բժըշ-
կական զբօսաշրջութիւն, առողջա-
պահութեան ապահովագրութիւն եւ 
այլն:
Թարիք Համուրի ներկայացուց 
առողջութեան ապահովագրութեան 
նորարարական գործիքներու կիրար-
կումը Յորդանանի մէջ՝ դիտել տալով, 
որ անոնք շահեկան եղած են երկրին 
համար:
Ապահովագրութեան կառավարման 
ներկայացուցիչները տեղեկացան, 

որ «NatHealth»ը կ՛առաջնորդուի 
համացանցին վրայ հիմնուած «Claim» 
բժշկական հարթակով, կը գործէ 
«Սմարթ քարտերով»՝ օգտագոր-
ծելով կազմակերպութեան  կողմէ 
բժիշկներուն եւ դեղատուներուն բաշ-
խուած «փլանշեթ»ները:
Վերջիններս փափաք յայտնեցին 
Հայաստանի մէջ տեղական գործ-
ընկեր գտնելու՝ փորձառութեան 
փոխանակման համար:
Արսէն Թորոսեան նշեց, որ առող-
ջութեան համապարփակ ապահո-
վագրութեան փաթեթը Հայաստանի 
մէջ քննարկումներու փուլի մէջ է եւ 
նախատեսուած է ներդրել 2022-ին:
Կողմերը համաձայնեցան օգտուիլ 
այս այցելութենէն եւ երկուքին փոր-
ձագէտներուն միջեւ քննարկում-
ներ կազմակերպել՝ ապահովելով 
մասնագիտական կարծիքի եւ առա-
ջարկներու փաթեթի ձեւաւորումը:
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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.
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An Armenian woman who became a Soviet spy and helped foil a Nazi plot to as-

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

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

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

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

gence service.

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

lied leaders at their first meeting in Tehran in November 1943.

Born on 25 January 1926 in Gyumri, in what was then Soviet Armenia, she moved

with her family to Iran in the early 1930s. She joined an anti-fascist group at the age

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

When Hitler ordered the plot to kill the “Big Three” at a conference in Tehran, their

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

The couple moved to the Soviet Union in 1951 and had a long career as secret

agents. The SVR – one of the successor agencies to the Soviet-era KGB – said they

were involved in active intelligence work in “extreme conditions in many countries”

but did not provide further details.

Gevork, who was decorated with the Hero of the Soviet Union award, died in 2012

aged 87. “Gevork used to say that of the five rays of his Hero Star, at least two be-

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

Soviet spy who foiled Nazi plot to kill allied leaders dies aged 93
Goar Vartanian worked with her husband to expose German agents during second world war

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

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

News from the World

President Sarkissian Raises Issue of 
Abolition of Visa Regime by Jordan for 
Armenian Citizens

Armenian Expat in Tianjin Has No Plans to 
Leave Because of Coronavirus Situation

Armenian PM, King of Jordan Discuss 
Development of Economic Ties in Yerevan

A meeting between President of 
Armenia Armen Sarkissian and 

King Abdullah II Ibn Al Hussein Al 
Hashimi of Jordan took place today at 
the Presidential Palace, the Presidential 
Office told Armenpress.
President Sarkissian welcomed the high 
guest and said in particular that the visit 
of the King of Jordan is historic and sig-
nificant. He expressed hope that there 
would be many occasions to host His 
Majesty in Armenia. “Our two nations 
are ancient. Your nation represents the 
essence and axis of Islam; You, Your 
Majesty, as well as Your family, are 
descendants of Prophet Muhammad. 
Armenia as country which was the first 
to adopt Christianity, not only has good 
relations with Jordan but we two have 
a lot to tell each other,” the President of 
Armenia underscored.
President Sarkissian expressed con-
fidence that potential, which the two 
countries could reach in the future, 
would be much more that it is today.

Prime Minister of Armenia Nikol 
Pashinyan hosted King Abdullah II of 

Jordan at the government on February 
11, the PM’s Office told Armenpress.
King Abdullah II of Jordan arrived in 

As the novel coronavirus began 
spreading in China, some foreign-

ers left the country, while others didn’t.
Armenian national Emma Petrosyan has 
been living and working in China for 1,5 
years. She was visiting Armenia a month 
ago, and as soon as she traveled back 
to China for work the outbreak began.
Petrosyan told ARMENPRESS she 
doesn’t intend to repatriate yet.
“There were times I thought about 
coming back, but now I’ve made my 
mind to stay. I will stay here until this 
period is over,” she said, adding that 
her employer has suspended work 
indefinitely because of the outbreak. 
“We must start working from home for 
now”, she said.
Emma lives in Tianjin, a city where 90 
confirmed cases of the novel coronavi-
rus have been recorded as of February 
9. She told ARMENPRESS that the 
initial panic is subsiding and the city is 
returning to normal life.
“In the beginning there was panic, 
among both the locals and foreigners. 
No one was leaving home, everyone 
was ordering everything online. Now 
everything is a bit calmer. For example, 

The King of Jordan said that the two 
countries are linked by good friend-
ship and history. “We have great rev-
erence towards the oldest Christian 
Church which is represented not only 
in Jerusalem but in our country too. 
It represents part of our past and is a 
beautiful element not only of our present 
but also of our future,” he underscored.
H.M. Abdullah II recalled warmly 
President Sarkissian’s visit to Jordan.
At the meeting, the President of Armenia 
raised the issues of a visa free regime 
for the citizens of Armenia travelling to 
Jordan and signing the agreement on 
the avoidance of double taxation. The 
interlocutors noted that great opportu-
nities exist for cooperation in the areas 
of high-tech, education, science, and 
healthcare. Stressed was the neces-
sity of expanding the already existing 
student exchange program, as well as 
the establishment of a direct air link 
between the capitals of the two coun-
tries – Yerevan and Amman.

Armenia on an official visit.
Welcoming the guest, the Armenian PM 
said: “Your Majesty, it’s a great honor for 
me to have you in our country. This is a 
historical visit, your first visit to Armenia. 

yesterday one of my friends came to 
visit me. She brought protective masks 
and some things that I needed. I didn’t 
have masks and a thermometer. You 
have to check your temperature every 
day during this period. Generally the 
Chinese are very attentive, especially 
towards foreigners, trying to support and 
help in every way,” Emma Petrosyan 
said.
Emma says they have one more 
Armenian colleague working at the 
same office, who also doesn’t plan to 
leave due to the virus.

We hope to see you in our country again 
and again.
Our relations with Jordan are very 
important for us because Middle East 
in general and your country we see as 
a direction of strategic partnership. I 
am very glad that the relations between 
our countries are being intensified. 
We already have concrete results and 
specific directions of mutual interest. 
And I am also happy that economic 
delegation came with you, and we are 
going to sign a concrete document to 
make even better and even effective 
our relations.
I am very glad to see you one more 
time and to have this opportunity. I 
would like to stress that our people have 
very positive historical memory about 
your country because your country and 
people supported greatly the survivors 
of the Armenian Genocide, and this 
fact makes our approach to Jordan and 
Jordanian people warmer, and it is really 
very strong ground for our relations, 
and I hope that on that ground we will 
be able to create really impressive 
relations. Thank you very much”.
In his turn King Abdullah II said: “Your 
Excellency, thank you very much. As 
you said, I think we are very proud of 
the history that our peoples share. I 
have been welcomed so warmly since 
my arrival to Armenia yesterday, and 
as you said, I hope that is one of my 
many many visits. Our special friendship 
continues for many years and I hope it 
will continue with warmth. We still have 

a lot of work to do. I am very optimistic 
and impressed with your hospitality”.  
At the meeting the sides discussed 
a number of issues relating to the 
development of the Armenian-Jordanian 
economic and humanitarian relations.
PM Pashinyan said currently Armenia’s 
economy has good development trends 
and the country has created a favorable 
economic climate. He said the Armenian 
government is interested in attracting 
the Jordanian business and capital as 
there are good cooperation prospects 
in different branches of the economy. 
Pashinyan added that Armenia can 
become a good platform for Jordanian 
businessmen to enter into the market 
of the Eurasian Economic Union with 
privileged terms.
King Abdullah II said the government of 
Jordan is also interested in developing 
the commercial ties with Armenia and 
cooperating in the fields of tourism, 
agriculture, IT, etc.
The sides also highlighted the imple-
mentation of joint actions to facilitate 
the visa regime.
The Armenian PM and the King of Jordan 
exchanged views also on the ongoing 
developments in South Caucasus and 
Middle East. They touched upon the 
negotiation process for the settlement 
of the Nagorno Karabakh conflict and 
highlighted the importance of resolving 
the conflict through negotiations.
King Abdullah II invited Pashinyan to 
pay an official visit to Jordan.
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WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

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

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

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

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

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

gence service.

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

lied leaders at their first meeting in Tehran in November 1943.

Born on 25 January 1926 in Gyumri, in what was then Soviet Armenia, she moved

with her family to Iran in the early 1930s. She joined an anti-fascist group at the age

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

When Hitler ordered the plot to kill the “Big Three” at a conference in Tehran, their

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

The couple moved to the Soviet Union in 1951 and had a long career as secret

agents. The SVR – one of the successor agencies to the Soviet-era KGB – said they

were involved in active intelligence work in “extreme conditions in many countries”

but did not provide further details.

Gevork, who was decorated with the Hero of the Soviet Union award, died in 2012

aged 87. “Gevork used to say that of the five rays of his Hero Star, at least two be-

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

Soviet spy who foiled Nazi plot to kill allied leaders dies aged 93
Goar Vartanian worked with her husband to expose German agents during second world war

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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Gyumri Sends Humanitarian Aid to Xi’an, 
China to Help in Fighting Novel Coronavirus Azerbaijan Elections Lacked Genuine 

Competition and Choice, OSCE Observers 
Say

The City of Gyumri will send 2,000,000 
drams worth of humanitarian aid com-
prising medical items to the city of Xi’an 
in China as the country is fighting to 
contain the deadly novel coronavirus 
outbreak.
The Gyumri City Council approved the 
decision today at a meeting.
The 320kg cargo includes scrubs, pro-
tective masks, gloves etc. The aid will 

reach the city in Shaanxi Province in 4-5 
days, Gyumri Mayor Samvel Balasanyan 
said.
In addition to the aid sent by the city, 
a local pharmacy has donated 6000 
protective mask which will also be sent 
to China.
Xi’an and Gyumri had signed a memo-
randum of cooperation in 2015.

The restrictive legislation and political 
environment prevented genuine compe-
tition in Azerbaijan’s early parliamentary 
elections, international observers said 
in a preliminary statement, Armenpress 
reports citing OSCE website. Despite the 
large number of candidates, voters were 
not provided with a meaningful choice, 
due to a lack of real political discussion, 
the statement says.
The observation mission, a joint under-
taking of the OSCE Office for Democratic 
Institutions and Human Rights (ODIHR), 
the OSCE Parliamentary Assembly 
(OSCE PA) and the Parliamentary 
Assembly of the Council of Europe 
(PACE), noted that many candidates 
used social media to reach out to the 
voters, but this did not compensate for 
the absence of campaign coverage in 
traditional media.

Significant procedural violations during 
the counting and tabulation of votes 
on election day raised concerns over 
whether the results were established 
honestly, the observers said.
“I regret very much that what could 
have been improvements did not lead 
to a competitive environment enabling 
truly democratic elections. Counting on 
election day was disappointing,” said 
Artur Gerasymov, Special Co-ordinator 
and leader of the OSCE short-term 
observer mission. 
Early parliamentary elections were held 
in  Azerbaijan on February 9. A total of 
1,314 candidates ran.
According to preliminary results, the 
ruling New Azerbaijan Party (YAP) led 
by President Ilham Aliyev may get up 
to 71 seats in the 125-seat parliament.

Catholicos of All Armenians Hosts King 
Abdullah II of Jordan

Russia Supports Readiness of Sides to 
Reach Compromise on NK Conflict – Deputy 
FM

Catholicos of All Armenians Karekin II 
hosted on February 11 King Abdullah 
II of Jordan, who is in Armenia on an 
official visit.
As ARMENPRESS was in formed from 
the Facebook page of the Mother See of 
Holy Etchmiadzin, His Holiness hoped 
that this visit will further strengthen the 
relations between the two countries.
Karekin II reaffirmed with pleasure that 
the careful attitude of the authorities of 
Jordan towards the Armenian commu-
nity and the Armenian Patriarchate of 
Jerusalem is the best prove of friendly 
relations.
The Catholicos of All Armenians noted 
with satisfaction that the heirs of the 
survivors of the Armenian Genocide 
were able to resume to normal life in 
Jordan, making their contribution to the 
progress of the country.
Referring to the fact that for historical 
reasons Armenia has a great Diaspora 
living next to various cultures and reli-
gions, His Holiness highlighted the close 
cooperation between the spiritual lead-
ers of different countries aimed at pre-
vention of abuse of religious feelings 
and intolerance among societies. In this 
context, Catholcos Karekinn II noted 
that the relations between Armenia 
and Jordan, as well as the life of the 
Armenian community on Jordan can 

serve as a good example of friendship 
and co-existence for many nations in 
their efforts to establish Christianity-
Islam or other inter-religious relations.
King Abdullah II of Jordan expressed 
satisfaction for the meeting, talking 
particularly about the relations between 
Christian and Islamic peoples.
Referring to the important role of the 
Armenian community in Jordan and 
the Middle East, King Abdullah II of 
Jordan hoped that the Armenian com-
munity in Jordan will strengthen parallel 
with the development of Armenian-
Jordanian relations. The King reaffirmed 
his readiness to continue supporting the 
Armenian Church and the Armenian 
Patriarchate of Jerusalem.
King Abdullah II of Jordan noted that 
Armenia and Jordan have many oppor-
tunities for developing cooperation.
The King of Jordan expressed concern 
over the situation in the Middle East, 
the problem of the diminishing number 
of Christians in that region and particu-
larly about the Armenian community in 
Syria, expressing readiness to provide 
necessary assistance to the preservation 
of the Armenian Christian presence.
Catholicos Karekin II wished success to 
the King for the sake of the progress of 
the Hashemite Kingdom of Jordan and 
the welfare of the Jordanian people.

The settlement of the Nagorno Karabakh 
conflict is among Russia’s foreign pol-
icy priorities, Russian Deputy Foreign 
Minister Andrey Rudenko said in an 
interview to the Rossiya Segodnya 
news agency.
“Russia always plays its active role of 
a mediator. The work with the parties in 
the settlement of that prolonged conflict 
is one of our foreign policy priorities. The 
NK conflict is under the spotlight of the 
Russian President, the foreign minister 
which further highlights the importance 
of the mediation efforts, raises the atten-
tion towards the results”, he said.
The Russian deputy FM called the 
adoption of the Moscow declaration in 
2008 an important stage in the mediation 
mission which talks about the political 
settlement of the conflict.
“As you know, Russia played a decisive 
role in the suspension of large-scale 
military operations in 2016 by inviting 
the heads of general staffs of Armenia 
and Azerbaijan to Moscow. We are 
conducting our mediation mission in 
close partnership with the French and 

American colleagues”, Rudenko said.
The deputy FM highlighted Russia’s 
role in stabilization of the situation in the 
conflict zone, upgrading of the negoti-
ation process, as well as mitigation of 
condition of persons arrested in the 
territories of the two sides. “An agree-
ment has been reached over the mutual 
visits of media representatives. Some 
of these agreements were implement-
ed. The situation in the border and the 
Line of Contact is relatively calm. There 
is an operative connection between 
Yerevan and Baku, the mutual visit of 
journalists took place”, he said, adding 
that this shows the intentions of the 
sides to take concrete actions to pre-
pare populations to peace. “Recently 
the Armenian and Azerbaijani Foreign 
Ministers talked about this at their last 
meeting in Geneva. The sides announce 
their readiness to reach compromise. 
We support this intention. The base to 
continue the work exists, the important 
is to demonstrate a political will”, the 
Russian deputy FM said.

News from Armenia & Artsakh
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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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ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the
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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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Dr. Raffi Balian (left), Chairman of the 
Armenian Rights Council of America, 
L.A. County District Attorney Jackie 
Lacey, and Steve Samuelian, CEO of 
California Consulting Inc. 

L.A. County District Attorney Jackie Lacey (front row, center) with represen-
tatives of Armenian-American community organizations.

Community News

L.A. County D.A. Lacey Meets Armenian-American Community 
Reps At Arca Roundtable Meeting

Who’s Who in the Community
Simon J. Simonian, M.D., Sc.D., D.Sc. (Hon), FRCSE, FACS, FACPH

By NAZ JANSEZIAN

ALTADENA, CA -- The Armenian 
Rights Council of America 
(ARCA) hosted Los Angeles 

County District Attorney Jackie Lacey 
in a meeting with a cross-section of 
Armenian-American community repre-
sentatives on February 3, 2020, at the 
Tekeyan Cultural Association center.
Dr. Raffi Balian, Chairman of the Board 
of ARCA, welcomed DA Lacey and 
the community representatives. Steve 
Samuelian, CEO of California Consulting 
Inc., introduced Lacey and provided a 
succinct analysis of her track record 
as the county’s chief prosecutor. Lacey 
wanted to meet with her constituents 
to brief them on the work of the District 
Attorney’s office and to explore ways in 
which her office can work more closely 
with the Armenian-American community.
The District Attorney shared her com-
pelling biography at the meeting. She 
was born and raised in a working-class 
family in Los Angeles where her parents 
emphasized education, hard work, loy-
alty to country, and devotion to God as 
foundational values. She received her 
B.A. at the University of California, Irvine, 
and her law degree at the University of 
Southern California. After serving for 
many years with distinction as a pros-
ecutor, she made history later in her 
career by becoming the first African-

American and the first woman to be 
District Attorney in L.A. County.
As the chief law enforcement officer in 
the county, Lacey explained, her guid-
ing philosophy is to strike a balance 
between punishment to deter crimes 
and mercy. The most critical challenge 
her office has confronted is the inter-
twined crises of drug addiction, mental 
health, homelessness, and crimes. Our 
responses to these issues must include 
treatment and help, she stated, and not 
just incarceration.

Mihran Toumajan, Director of the 
Western Region office of the Armenian 
Assembly of America, proposed creating 
opportunities for Armenian-American 
attorneys to join the District Attorney’s 
office. Lacey welcomed the proposal 
and vowed to work closely with the 
Armenian-American community to make 
that goal a reality. 
“Armenian American community organi-
zations represented at the meeting look 
forward to constructively working with LA 
County District Attorney Jackie Lacey 
and her team, and recommending qual-
ified Armenian American deputy DAs 
and attorneys to diversity panels as well 
as advisory councils established by the 
DA’s office. In the longer term, one of our 
community’s overarching goals ought to 
focus on creating a pragmatic curriculum 
to educate young Armenian Americans 

about the importance -- to themselves 
and their families -- of abiding by the law, 
and thus preventing potential charges 
and imprisonment. Neither Armenian 
families nor our greater community can 
afford the damaging consequence of 
incarcerations,” stated Toumajan.
Saro Kerkonian, Board Member of 
the Armenian Bar Association (ABA), 
expressed the concerns of many 
defense attorneys in the ABA that 
prosecutors in the Glendale-Burbank 
area are adopting harsher approaches 
towards Armenian-American defendants 
compared to defendants of non-Arme-
nian backgrounds. The District Attorney 
requested that the attorneys submit 
written details to her office about this 
matter so that her team can review the 
available records and take appropriate 
action.
The roundtable meeting was part of 
a series that ARCA has organized to 
encourage dialogue between our elect-
ed representatives and policymakers on 
the one hand and leaders of Armenian 
community organizations and institutions 
on the other. In recent months, similar 
discussions have taken place with L.A. 
County Supervisor Kathryn Barger, U.S. 
Rep. Judy Chu (D-CA), State Senator 
Maria Elena Durazo, State Assembly 
Member Jesse Gabriel, State Assembly 
Member Laura Friedman, and State 
Controller Betty Yee.
The attendees included:
1. Dr. Raffi Balian, Chairman, Armenian 
Rights Council of America 
2. Victoria Dochoghlian, Field 
Representative, California State 
Assembly Member Laura Friedman 
(Dist. 43); President, Armenian 
Legislative Staffers Association (ALSA)
3. Helen Haig, Armenian Assembly of 
America 
4. Naz Jansezian, Armenian Catholic 
Church, Armenian Assembly of America 
5. Armine Juraghatspanyan, Armenian 
Kids Club
6. Mihran Kalaydjian, L.A. Unified School 
District, Porter Ranch Neighborhood 
Council
7. Saro Kerkonian, Board Member, 
Armenian Bar Association

8. Kevork Keushkerian, Tekeyan Cultural 
Association
9. Arthur Kokozian, American Armenian 
Rose Float, Armenian Assembly of 
America
10. Garo Kupelian, Armenian Democratic 
Liberty Party, Treasurer
11. Mayda Kuredjian, Executive 
Secretary, Tekeyan Cultural Association
12. Harout Markarian, Western Diocese 
of the Armenian Church
13. Margaret Mgrublian, Armenian 
International Women’s Association 
(Los Angeles), Pasadena Community 
Foundation
14. Jack Muncherian, Armenian 
Missionary Association of America 
15. Vahe Nalbandian, Armenian 
Evangelical School of California
16. Araz Parseghian, L.A. City 
Commission; President, Southern 
California Armenian Democrats; 
Member, Consulate Task Force of the 
Consul General of Armenia 
17. Steve Samuelian, CEO, California 
Consulting Inc.
18. Dennis Takessian, Knights of Vartan
19. Diana Tookmanian, Daughters of 
Vartan, Armenian Cilician Church
20. Mihran Toumajan, Director of 
Western Region, Armenian Assembly 
of America
21. Hrant Vartzbedian, Manager, 
Armenian General Benevolent Union 
(Western District Office); Board Member, 
Armenian Rights Council of America

Dr. Simon John Simonian gratefully is 
a respected surgeon, scientist, educa-
tor, spiritual and evolutionary leader. 
He earned his BA, MA from Oxford 
University, MD London University and 
SM, ScD Harvard University. He lovingly 
served as Chief, Division of Immunology, 
Department of Surgery, Peter Bent 
Brigham Hospital, Harvard University; 
Assistant Professor of Surgery and 
Immunology, University of Chicago; 
Professor of Surgery, Chief, Division 
of Renal Transplantation, Hahnemann 
University; Chair, Department of 
Surgery, St. John Hospital Medical 
Center, Detroit; and President and 
CEO, Vein Institute, Washington, DC.  
From 1951-2006, his research with his 
collaborators innovated six major med-

ical fields: Production of the first freeze-
dried, heat-stable sheep-pox vaccine 
with Dr. Leslie Collier, 1952, London 
University, used by the WHO, resulting 
in eradication of smallpox in 1977,  first 
disease eradicated; Discovery of rat 
immunogenetics, with Dr. Thomas J. 
Gill, III, 1968, Department of Pathology, 
Brigham, Harvard University; Production 
of IgG immunosuppression, with Dr. 
Joseph E. Murray resulting in  significant 
betterment in  unrelated donor kidney 
transplantation, 1970, Department of 
Surgery, Brigham, Harvard University; 
Covalent bonding of protein with a 
cytotoxic agent for future production 
of immunotherapy specifically tar-
geting cancer cells, 1977, University 
of Chicago; and Establishment of 

Phlebology and Lymphology as new 
medical specialties, 1990-2006, Vein 
Institute. These innovations are relieving 
pain and suffering and saving eight mil-
lion lives each year permanently. He is 
the co-author of more than 300 scientific 
research articles and two books.  He has 
served as President of the American 
Society of Lymphology.  Since 2009, 
he has served as a Quaker Director of 
the Interreligious Council of Southern 
California and Chaired the updating 
of its mission statement. Since 2009, 
he has lovingly served doing research 
for a one supranational world demo-
cratic government for harmony, justice 
and peace permanently; He has given 
speeches in USA and Europe; written 
an essay published in two newspapers; 
and is writing a book. He is a humbled 
and grateful elected member of the 
European Academy of Sciences and 
Arts, the Armenian National Academy 

of Sciences and an honorary member 
of the Ararat International Academy 
of Sciences, the German Forum of 
Phlebology and the Korean Society of 
Phlebology.
Dr. Simonian was a Research Fellow under the 

mentorship of Dr. Gill in the Department 
of Pathology at the Peter Bent Brigham 

Hospital from 1965-1968.
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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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“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.
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seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-
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of Tolerance, Academy Museum of Mo-
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and more.
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experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

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

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

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

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

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

gence service.

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

lied leaders at their first meeting in Tehran in November 1943.

Born on 25 January 1926 in Gyumri, in what was then Soviet Armenia, she moved

with her family to Iran in the early 1930s. She joined an anti-fascist group at the age

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

When Hitler ordered the plot to kill the “Big Three” at a conference in Tehran, their

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

The couple moved to the Soviet Union in 1951 and had a long career as secret

agents. The SVR – one of the successor agencies to the Soviet-era KGB – said they

were involved in active intelligence work in “extreme conditions in many countries”

but did not provide further details.

Gevork, who was decorated with the Hero of the Soviet Union award, died in 2012

aged 87. “Gevork used to say that of the five rays of his Hero Star, at least two be-

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

Soviet spy who foiled Nazi plot to kill allied leaders dies aged 93
Goar Vartanian worked with her husband to expose German agents during second world war

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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Art & Entertainment

Oud Master Richard Hagopian To Talk and Perform 
at Abril Bookstore

Vahan Zanoyan to Present New Novel Inspired 
by Armenian Wine Culture

Fresno Unified School District
High School Social Studies Teachers 
Attend Full-Day Workshop

Abril Bookstore’s Music Nights will pres-
ent a special lecture and performance 
by Armenian oud master, RICHARD 
HAGOPIAN titled, Music of Historic 
Armenia on Saturday, February 22, 
2019 at 7:30pm at ABRIL BOOKSTORE 
- 415 E. Broadway, Glendale, CA. He will 
be introduced by music collector, Harout 
Arakelian. Admission is free.  
Music of Historic Armenia will be a 
lecture/performance by oud virtuoso 
RICHARD HAGOPIAN, where he will 
discuss the origins and melodic modes of 
Armenian Music, focusing on the musical 
production of the oud. Hagopian will also 
discuss and perform the styles of vari-
ous oud-masters who have influenced 
his work, in particular, Oudi Hrant and 
Tateos Ekserjian and that of his teacher 
Kanuni Garbis Bakirgian. 

dence from the Soviet Union. As they 
start transforming the wine industry in 
Armenia, a major scam is underway in 
Moscow where cheap blends of one of 
their top wines, the Korah, are being 
sold to unsuspecting collectors for 100 
times their market value. At the same 
time, personal and professional peeves 
start clouding the atmosphere among 
the winemakers within Armenia. When 
the scam in Moscow leads to the murder 
of one of the employees of the largest 
wine merchant in Russia and endangers 
the life of an employee of the winery, it 
falls upon them to solve the murder and 
diffuse tensions in Armenia.

VAHAN ZANOYAN is a global energy 
expert, writer, traveler, retired executive, 
and anti-trafficking advocate. He has 
served as global energy consultant to 
numerous oil companies, banks, and 
other private and public organizations 
and has also served as a senior eco-
nomic and oil policy advisor to several 

tion about the definition and stages of 
genocide, Armenian civilization and his-
tory, including the Armenian Genocide, 
the geopolitical, economic, and social 
context in which it was perpetrated, its 
role as the prototype for modern-era 
genocide, its consequences and the 
ongoing Turkish denial.
Aligned with California’s History-Social 
Science educational framework and 
Fresno’s Instructional Practice Guide 
protocols, the workshop introduced print, 
video, and web-based approaches to 
teaching about genocide, with particular 
focus on the Armenian Genocide and the 
Holocaust, two seminal cases through 
which important parallels and universal 
lessons are learned. 
Hillary Levine (right), educator and 
Holocaust specialist, introduced a vari-
ety of resources for teaching about the 

RICHARD HAGOPIAN is an Armenian-
American master of the oud and an 
expert of traditional Armenian music. 
He was was born in Fowler, California in 
1937, learning to play the violin and clar-
inet at nine years old. He started playing 
the oud at age of 11. He studied Eastern 
(Ottoman Classical) music theory and 
oud under the Armenian kanun player 
Kanuni Garbis Bakirgian. Hagopian also 
took lessons by correspondence from 
legendary blind Armenian oudist Udi 
Hrant Kenkulian of Istanbul, who later 
in 1969 gave him the title of “Udi” (oud 
master), being one of the few to receive 
this title. Hagopian gained fame in the 
1960s and 70s with the Kef Time Band. 
Hagopian has performed throughout the 
United States and has taught master 
classes. His followers have demonstrat-

oil producing governments. He was 
President and CEO of PFC Energy 
for ten years; the Chairman and Chief 
Executive of PFC Energy International; 
and the founding Chief Executive Officer 
of First Energy Bank, based in Bahrain. 
He has published two volumes of poetry 
in Armenian and four novels in English 
including, A Place Far Away (2013) 
and The Doves of Ohanavank (2014). 
Zanoyan was educated at The American 
University in Beirut and at the University 
of Pennsylvania. He supports several 
humanitarian causes, primarily aimed at 
stopping human trafficking, supporting 
victims of sex trafficking and domestic 
violence, and, more recently, promoting 
Armenian wines and wine tourism in 
Armenia.
ONEArmenia’s WineCubes of Armenia 
campaign is the continuation of its 2017 
Farm-To-Bottle project, which is helping 
small-scale winemakers become active 
players in the Armenian wine industry, 
and driving tourism to their vineyards.

Holocaust, including oral histories of 
survivors and the educational project 
called “Violins of Hope,” a collection of 
violins, violas, and cellos rescued from 
the Holocaust and restored.
Levine and Cohan also led an interactive 
session during which teachers prepared 
presentations utilizing the Ten Stages 
of Genocide.

ed a deep passion for his unique style 
and authenticity, and overall ability to 
entertain through his Oud mastery and 
vocal charm. He currently claims to play 

over 50 instruments. In 1989, he was 
awarded esteemed National Heritage 
Fellowship.

Author, global energy expert, and 
anti-trafficking advocate, VAHAN 
ZANOYAN will present his newly 
released novel inspired by the recent-
ly flourishing Armenian wine indus-
try, WAKING NOAH’S VINES, donat-
ing his proceeds to ONEArmenia’s 
WineCubes of Armenia on THURSDAY, 
FEBRUARY 20, 2020 at 7:30pm 
at ABRIL BOOKSTORE - 415 E. 

The Genocide Education Project, in 
partnership with Fresno Unified School 
District, the Armenian Genocide 
Commemorative Committee, Fresno, 
and Fresno educator and Holocaust 
education specialist, Hillary Levine, pro-
vided a day-long workshop for Fresno’s 
middle and high school social studies 
teachers.
Fresno Unified’s Superintendent, Bob 
Nelson (right) and Stephen Ruiz, History/
Social Sciences Manager welcomed 
teachers and emphasized the district’s 
commitment to provide professional 
development that helps teachers and 

Broadway, Glendale, CA. Author will be 
introduced by ARPA Institute President, 
Hagop Panossian. Admission is free with 
reception to follow. 
WAKING NOAH’S VINES is about a 
group of adventurous vintners from 
around the world who embark on a 
wine-infused journey to revive the 
6,000-year-old wine industry in Armenia 
after the country gains its indepen-

students better understand Fresno’s 
diverse communities and the histories 
that brought them.
GenEd’s Education Director, Sara 
Cohan, presented foundational educa-
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Գանատահայ Թեմական Խորհուրդը կը Բողոքէ

30 Յունուար 2020-ին, Գանատահայոց Թեմի Թեմական Խորհուրդն իր 
ժողովի ընթացքին քննարկեց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ ներկայացուցիչներու 
կողմէն ձեռնարկուած կանոնազանց արարքներու պատճառով ստեղ-
ծուած ցաւալի իրավիճակը՝ ստեղծելով Օնթարիոյ Ուինտսըր քաղաքի 
մէջ, Նոր ծուխ մը Մեծի Տանն Կիլիկիոյ իրաւասութիւններու ներքոյ, 
երբ այնտեղ գոյութիւն ունի Գանատահայոց Թեմէն ներս ի պատշաճի 
ձեւաւորուած ծուխ, որ ստեղծուած է շուրջ 27 տարի առաջ:
Թեմական Խորհուրդը սոյն յայտարարութեամբ կու գայ արտայայտելու իր 
սաստիկ զայրոյթն ու Մեծի Տանն Կիլիկիոյ ներկայացուցիչներէն կ’ակնկա-
լէ նկատի ունենալ հարցի լրջութիւնը և ուղղել կանոնազանց ցուցումը:

Թեմական Խորհուրդ

Հաղորդագրութիւն

Տիկին Մայտա Քիւրեճեան Նորանշանակ 
Վարիչ Քարտուղարուհի ԹՄՄի Գալիֆորնիոյ Շրջանակին

Գոհունակութեամբ կը հաղորդենք 
որ այս տարուան սկիզբէն Թէքէեան 
Մշակութային Միութեան Միացեալ 
Նահանգներու եւ Գանատայի Կեդ-
րոնական Վարչութիւնը Գալիֆորնիոյ 
հայահոծ գաղութէն ներս վարիչ 
քարտուղարի  պաշտօնին կոչած 
է Տիկին Մայտա Քիւրեճեանը, որ 
երիտասարդ տարիքէն սկսեալ բոլո-
րանուէր մասնակցութիւն բերած 
է մեր կազմակերպութիւններէն՝ 
ՌԱԿի, ԹՄՄի եւ ՀԲԸՄի կեանքէն 
ներս, վարելով կարեւոր պաշտօններ: 
Շրջան մը իր աշխատակցութիւնը 
բերած է Պէյրութի «Զարթօնք» օրա-
թերթին:
Տիկին Մ. Քիւրեճեան շրջանա-

ւարտ է Պէյրութի Հայկազեան 
Համալսարանէն ուրկէ 1982ին 
ստացած է պսակաւոր արուեստից 
երկու կոչումներ՝առեւտրական եւ  
քաղաքական գիտութիւններու մէջ:
1980ին փոխադրուելով Պոստոն. 
շրջան մը ստանձնած է ԹՄՄի 
վարիչ քարտուղարի պաշտօնը եւ 
ապա՝ ՀԲԸՄի քարտուղարութեան 
պաշտօնը Նիւ Ինկլընտի շրջանակին 
համար մինչեւ 1990 թուականը եւ 
այնուհետեւ հիմնած է իր անձնա-
կան առեւտրական հաստատութիւնը 
մինչեւ իր վերադարձը Պէյրութ, ուր 
կազմած է իր ընտանեկան բոյնը:
Պէյրութի մէջ ան պաշտօնավա-
րած է Հայկազեան Համալսարանէն 

ներս. 2014-2015ին եղած է վարի-
չը համալսարանի 60րդ տարե-
դարձի յանձնախումբին:  Լիբանա-
նի մէջ ան շարունակած է բերել 
իր ծառայութիւնները մեր կազմա-
կերպութիւններէն ներս մանաւա՛նդ 
սկաուտական շարժումի մէջ:
Իր այս նոր պատասխանատու պաշ-
տօնով վստահաբար Տիկին Մ. Քիւրե-
ճեան պիտի ունենայ բեղմնաւոր գոր-
ծունէութիւն աշխուժացնելով արդէն 
իսկ գործող մեր երեք մասնաճիւղերը:  
                            

ԹԷՔԷԵԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ 

ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

Կրէկ Հօշարեանի Նուագահանդէսը

«Miss Boston» Մրցոյթին Յաղթած է Քրիստինա Այանեանը

Ֆրեզնոյի Ուիլիըմ Սարոյեան 
Թանգարանին Մէջ Հանդիսութիւն 
Փետրուար 20ին

Խմբավար Կրէկ Հօշարեան հայկական 
նուագահանդէս մը կազմակերպած է 
Շաբաթ, Մարտ 14ին, Հալիուտի Լայվ 
Հաուս սրահին մէջ, 1534  N. Highland 
փողոց։
Այս նուագահանդէսը առաջինն է այն 
շարքին, որ տեղի պիտի ունենայ յառա-
ջիկային։ 
Նոյն երեկոյ պիտի ներկայացուի նաեւ 

Ֆրեզնոյի Ուիլիըմ Սարոյեան Թան-
գարանին մէջ մասնաւոր հանդի-
սութիւն տեղի պիտի ունենայ  Հինգ-
շաբթի, Փետրուար 20 ին, կէսօրէ ետք 
ժամը 3ին։
Այս առիթով մասնաւոր ներկայա-
ցում մը պիտի ըլլայ Սարոյեանի 
արխիւներուն ձայնագրութիւններով  
եւ երեք դերասաններ մաս պիտի 

Հօշարեանի նոր նուագապնակը մաս-
նակցութեամբ Աննա Խաչիկեանի։
Երեկոյեան հանդիսութեան եկամուտը 
պիտի յատկացուի Կրէկի հօր Եդուարտ 
Հօշարեանի յիշատակին անունով 
կրթաթոշակին, որ կը յատկացուի 
երաժշտութիւն ուսանողներուն։   .
Նուագահանդէսին տոմսերը 50 տոլար 
են։

կազմեն ներկայացնելով Սարոյեանի 
կեանքէն երեք շրջաններ։ 
Նաեւ պիտի յայտարարուի զանա-
զան ձեռնարկներու մասին Սարոյեան 
Թանգարանին կապակցութեամբ։  
Սարոյեանի Թանգարանը կը գտնուի 
2729 West Griffith Way, Fresno, 
California.

կանէն: Տասը տարեկանին  Քրիս-
տինան ճանչցուած է Miss Boston 
մանկապատանեկան մրցոյթի յաղթող, 
իսկ 2013-ին ստացa] է Mասաչուսեթս 
նահանգի «Miss Masachusetts teen-
2013» մրցոյթի գլխաւոր թագը:
Քրիստինա Այանեան կը տիրապետէ 

հայերէն լեզուին, յաճախ կ՛այցելէ 
Հայաստան, ներգրաւուած է համայն-
քային կեանքին մէջ, աշխատած է 
ABC հեռուստաընկերութեան մէջ` 
լուսաբանելով Emmy մրցանակա-
բաշխութիւնը: Այժմ կը թղթակցի The 
Armenian Weekly-ին:

Այանեանը: Ան ծնած է Միացեալ 
Նահանգներ, գեղեցկութեան մրցոյթ-
ներու կը մասնակցի եօթը տարե-

Պոսթընի մէջ տեղի ունեցած «Miss 
Boston» ամենամեայ գեղեցկութե-
ան մրցոյթին յաղթած է Քրիստինա 



ՉորեքշաբÃÇ, 12 Փետրուար 2020 16Սփիւռքահայ Կեանք

Դոկտ. ԱՐԱ ՍԱՅԵՂ

Կայծակնային արագութեամբ լուրը 
շրջագայեցաւ համացանցի ընկերա-
յին կապերու գրառումներուն մէջ, 
Լեհաստանի ամբողջ տարածքին 
լեհահայ միութիւններ, հայութեամբ 
հետաքրքրուող լեհ միութիւններու 
կայքէջեր, ցանցերու շրջանակներ շատ 
արագ տեղադրեցին հայանպաստ, 7 
հոկտեմբեր 2019 թուի Լեհաստանի 
առաջին պետական ալիքին TVP1 
օրուայ յայտագրին վրայ «Պատերազմի 
եւ երազներու երկիր», «Kraj wojny i 
marzeń» շարժապատկերի հանրա-
յին անդրանիկ ցուցադրութեան 
տեղեկութիւնը: Անհամբեր կը սպա-
սէի դիտելու այս վաւերագրական 
շարժապատկերը, որ նուիրուած է 
Արցախին ու արցախահայութեան 
գոյապայքարին։ Լաւատեսութեամբ 
բայց զգուշաւոր մտահոգութեամբ 
կը մտածէի շարժապատկերի 
արտադրութեան 2018 թուականէն 
մինչեւ հոկտեմբեր 7 ի անդրանիկ 
ցուցադրութեան այս երկար տեւո-
ղութեան պատճառի մասին, այնքան 
ատեն որ լեհական պետական շար-
ժապատկերի արտադրութիւն է, թէ 
իր լեհուհի բեմադրիչով թէ գեղար-
ւեստական` նկարահանումով, 
երաժշտական եւ արհեստագիտական 
բոլոր կարելիութիւններով, ուստի ինչն 
էր որ կը խանգարեր կամ արգելք կը 
հանդիսանար որպէսզի Լեհաստանի 
հանրութեան ներկայացուի արցա-
խահայութեան նուիրուած լեհական 
առաջին շարժապատկերը, որուն իրա-
գործումին մէջ իր օժանդակութիւնը 
բերած է Հայաստանի հանրային հեռուս-
տաընկերութիւնը եւ մանաւանդ 
Հայաստանի թէ Լեհաստանի մէջ 
ապրող նուիրեալ հայորդիներու 
բարոյական ներդրումները։
Լեհերէն լեզուով ու մէկ ժամ տեւո-
ղութեամբ «Պատերազմի եւ Երազ-
ներու երկիր» շարժապատկերի 
բեմագրողն ու բեմադրիչն է 
լեհուհի՝ Եատվիկա Նովաքովս-
քան, երաժշտութեան հեղինակն 
է՝ Միխաու Լօրէնցը։ Ըստ TVP1 ի, 
շարժապատկերը կը ներկայացուի՝ 
«Շարժապատկերը կը պատմէ Լեռ-
նային Ղարաբաղի բացառիկ վայրի մը 
մասին՝ երկրի մը, որ պաշտօնապէս 

չէ ճանչցուած միջազգային ընտանի-
քէն եւ արդեն տարիներէ իվեր 
Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի միջեւ 
ընթացող պատերազմի զինադադարի 
վիճակի մէջ է: Շարժապատկերը կը 
ներկայացնէ  Լեռնային Ղարաբաղի 
հայ համայնքը, որուն անդադար 
կ՝ուղեկցի պատերազմի ստուերը։ 
Մէկ կողմէն  մարդիկ խաղաղութեան 
կը ձգտին, իսկ միւս կողմէ վիթխարի 
հայրենասիրութիւն կը ցուցաբերեն, 
եւ վտանգի պահուն մեծեր եւ փոք-
րեր զէնքը ձեռքերնին կը պայքարին: 
Այս մէկը բախումն է հնագոյն քրիս-
տոնէական երկրի՝ Հայաստանի եւ 
իսլամական Ազրպէյճանի միջեւ»: 
Կարելի է շարժապատկերը նկարագրել 
ըսելով նաեւ, որ կը ներկայացնէ հայ-
րենիք մը որ Հայաստանն է՝ Արցախը 
իր իրաւատէր հայ ժողովուրդով, ուր 
հայեր կապրին  ցեղասպանութեան 
ու ազերիական բռնագրաւման սպառ-
նալիքի զգացողութեամբ, իրենց դէմ 
շղթայազերծուած ազերիական վայ-
րագութիւններու, սպանդներու  հետե-
ւանքով։ Ջարդեր, որոնք թուրքերը 
իրագործած են հարիւր տարի առաջ ու 
այսօր կը շարունակուին Ազրպէյճանի 
կողմէ մշտական հակամարտութեամբ։ 
Հոն ներկայ է սպանդներու սարսա-
փը, որ յարատեւ կը թեւածէ իբրեւ 
ազդանշան հայութեան բնաջնջու-
մի ու նոր չարիքներու, անակնկալ 
յարձակումներու, պարտադրուած 
պատերազմի մը ահուսարսափով։ 
Այս շարժապատկերին մէջ արցա-
խահայութիւնը ներկայացուած է 
իր իրաւունքներու պաշտպանու-
թեան համար պայքարի պատրաս-
տակամութիւն ունեցող ու անթե-
քելի կամքով ժողովուրդ մը։ Վաւե-
րագրական այս շարժապատկերը 
հեռու է քաղաքական վերլուծումներէ 
կամ պատմական քննարկումներէ, 
անոր հայ դերակատարներու՝ բնիկ 
արցախահայերու վկայութիւններու 
եւ երկխօսութեան ընդմէջէն կը 
ծանօթանանք արցախահայութեան 
առօրեային, գոյավիճակին, ազգային 
աւանդութիւններուն, ընտանե-
կան ամրապինդ կապերուն, հայրե-
նիքի սիրոյ հանդէպ անխախտ 
համոզուներուն, հայեացքներուն։ 
Պատերազմներու դժուարութիւննե-
րը, ու թշնամիին վայրագութիւնները 

դիմակայելու, ազատութեան համար 
պայքարի եւ լուսափայլ ապագայի 
ակնկալիքներով ու լաւատեսութեամբ 
լեցուն արցախցիի նկարագրին: Հոն 
ուշագրաւ շեշտադրումը կայ հայ 
ժողովուրդի առաջին քրիստոնեայ 
ազգ ըլլալու ու իսլամ ազրպէյճան-
ցիի իրողութեան, յատկանշական է 
նաեւ արցախահայութեան կեանքի 
հաւաքական նկարագիրը, Էական է 
նաեւ ընտանեկան աւանդութիւննե-
րու կարեւորութիւնը, ընկերային 
հարազատ կապերը, խաղաղասէր ու 
աշխատունակ արցախահայութեան 
հիւրասիրութիւնը ու բարի կամ-
քը։ Շարժապատկերը կ’օգնէ եւրո-
պացի ու մանաւանդ լեհ հանդի-
սատեսին հասկնալու Հայ-ազրպէյ-
ճանական հակամարտութեան բար-
դութիւնները, դերակատարներու 
արտայայտութիւններու շնորհիւ 
սպառիչ լուսաբանութիւններ, տեսա-
կէտներ ու մօտեցումներ կը հայթայ-
թէ  արցախահայութեան մարդկային, 
կենցաղային իրավիճակին, հայ 
ինքնութեան, հողային կնճռոտ հիմ-
նահարցի էական պատճառներու 
մասին, այնպէս ինչպէս կ՛ընկալէ 
արցախահայութիւնը: Այս ճշմար-
տութիւնները բեմադրիչը կը ներ-
կայացնէ իբրեւ ստոյգ ապացոյց-
ներ, անժխտելի դրոյթներ, անվի-
ճելի փաստարկումներ որպէս 
պատասխան եւրոպացի հանդիսա-
տեսին ակնկալիքներուն ու հար-
ցադրումներուն, որոնք յստակօրէն 
կ՛արտացոլան շարժապատկերի 
ընդմէջէն։ 
Ե. Նովաքովսքան իմաստուն ճկու-
նութեամբ մը օգտագործած է 
ապրիլեան քառօրեայ պատերազմի 
անմարդկային խոշտանգումները, 
արցախահայութեան կրած տառա-
պանքներու  փորձառութիւնները, 
հարազատօրէն արտացոլելու ազըր-
պէյճանական վայրագութիւնները, 
դաւադրական ու վայրագ նկա-
րագիրը, արցախահայութեան սպառ-
նացող վտանգի սահմռկեցուցիչ 
ահաւորութիւնը։ Բեմադրիչը 
ողջմտօրէն օգտագործած է 
Արցախի պատմական վայրերու, 
ճարտարապետական յուշարձան-
ներու, կառոյցներու ու մանաւանդ 
եկեղեցիներու դարաւոր ճարտա-

րապետութիւնը ու արցախցիին 
քրիստոնէական հաւատքի անհերքե-
լի դրոյթները, որոնք անկասկածելի 
վաւերական փաստարկներ են 
այդ հողին իրաւատէրի հայկա-
կան պատկանելիութեան եւ 
սեփական ճակատագիրը ինքնու-
րոյն տնօրինելու անքակտելի իրա-
ւունքին, շարժապատկերի մէջ 
գանիցս շեշտուած է որ արցախա-
հայութեան քրիստոնէական մշակոյ-
թի ժառանգութիւնները չեն կրնար 
պատկանիլ մուսլիման ազրպէյ-
ճանցիին։ 
Արցախի նուիրուած շարժապատկերի 
նկարահանումը բացառիկ է իր 
լուսանկարչական յատկութիւններով։ 
«Պատերազմի եւ երազներու երկիր» 
շարժապատկերի նկարահանումը  
իրագործուած է օգոստոս 2017 
թուականէն մինչեւ դեկտեմբեր 2018, 
այլ խօսքով՝ Արցախի պտղատու 
եւ բերքառատ ամրան ու ոսկի 
աշնան բնատուր գեղեցկութիւնը 
ներկայացուած է իր դրախտային 
բնութեամբ ու հրաշակերտ հարա-
զատութեամբ, շարժապատկերի ներ-
շընչող պարունակէն անդին կարելի է 
զայն համարել Արցախը ծանօթացնող 
յատուկ ճանաչողական ուղեցոյց մը։
Եկէք միասնաբար ծանօթանանք 
շնորհաշատ Եատվիկա Նովաքովս-
քային՝ լրագրող եւ վաւերագրական 
շարժապատկերներու բեմագրող ու 
բեմադրիչ  է։ Աւարտած է Լեհաս-
տանի Քրաքով քաղաքի Եակե-
լոնեան դարաւոր համալսարանի 
պատմութեան բաժանմունքը 1981 
թուին, իսկ լրագրութեան բաժանմուն-
քը 1984 ին։ 
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Լեհաստան

Արցախի Գոյապայքարին Ընծայուած 
Լեհական Առաջին Շարժապատկերը

Լիբանան

Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան Հայկական Բաժանմունքը 
Կը Յայտարարէ Երեք Նոր Ծրագիր Լիբանանի Համար
Յատուկ հաղորդագրութեամբ մը, 
Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնար-
կութիւնը Լիբանանին ուղղուած 
իր ռազմավարութեան ծիրէն ներս 
մշակած է կրթական համակար-
գին վերաբերող երեք նոր ծրագիր։ 
Առաջին ծրագիրը «Հայկական Դպրոց-
ներու Նպաստի Ծրագիր»-ն է, որ 
բաց է Լիբանանի բոլոր հայկական 
դպրոցներուն։ Անոր հիմնական նպա-
տակն է օժանդակել դպրոցներուն 
որ կարենան իրենց մանկավարժա-
կան համակարգը բարեփոխել, շեշտը 
դնելով արեւմտահայերէնի որակեալ 
ուսուցումին վրայ։

Երկրորդ ծրագիրը «Ուսուցիչներու 
Շարունակական Ուսումնառութեան 
Ծրագիր»-ն է, որ ուղղուած է արեւմը-
տահայերէնով այլազան նիւթեր դասա-
ւանդող բոլոր ուսուցիչներուն։ Հիմ-
նարկութիւնը կը փափաքի կենսա-
կան բարեփոխումներու մղիչ ուժ մը 
ըլլալ՝ ուսուցիչներու ուղղութեամբ 
ներդրումներ ընելով։
Երրորդ ծրագիրը «Հայերէնի Օժանդակ 
Դասընթացքի Ծրագիր»-ն է, որուն 
հիմնական նպատակն է բարելաւել 
մասնակիցներուն արեւմտահայե-
րէնի լեզուամտածողական իմա-
ցութիւնը։ Գալուստ Կիւլպէնկեան 

Հիմնարկութիւնը պիտի համագոր-
ծակցի տեղական ինչպէս նաեւ 
միջազգային մասնագէտներու հետ՝ 
հիմնական նպատակ ունենալով 
մասնակիցներուն լեզուական, մշա-

կութային, վերլուծողական եւ քննա-
կան մտածողութեան հմտութիւններու 
զարգացումը՝ արեւմտահայերէնով։



ՉորեքշաբÃÇ, 12 Փետրուար 2020 17Սփիւռքահայ Կեանք

Լեհաստան

Արցախի Գոյապայքարին Ընծայուած Լեհական Առաջին 
Շարժապատկերը

Պատմաբանի ու լրագրողի բարձր 
կրթութեամբ 1989 թուականէն 
սկսեալ կ՝աշխատի Լեհաստանի 
պետական հեռուստաընկերութեան 
ծրագրի առաջին ալիքի TVP1 
մէջ, երեսուն երկար տարիներու 
փորձառութեան շնորհիւ անցած է 
լրագրութեան ոլորտի մասնագիտա-
կան անհրաժեշտ հմտութիւններու 
բոլոր մակարդակները, նուաճած է 
վաւերագրական բաժնի ղեկավարի 
ու տեղակալի պաշտօնները: Ե.Նովա-
քովսքան աւելի քան 100 վաւե-
րագրական շարժապատկերներու 
եւ վաւերագրական ֆիլմաշարերու 
բեմադրիչ է, իր շարժապատկերներէն 
կարելի է յիշել «Լեհական տոհմեր»ը 
նուիրուած լեհական ազնուակա-
նութեան, «Տարբեր Աստուածներու 
երեխաներ» նուիրուած շարք մը 
ազգային, կրօնական փոքրա-
մասնութիւններու մշակութային 
ժառանգութեան ինչպէս՝ «Լեհերը 
Սիպերիոյ մէջ», «Ապստամբութեան 
յիշողութիւն» եւ կամ «Ստորգետնեայ 
քաղաք» նուիրուած՝ Վարշաւայի  
ապստամբութեան, «Երկու ժողո-
վուրդներու զգեստապահարան» 
նուիրուած՝ լեհ-լիթուական  յարա-
բերութիւններու մասին եւլն.:
Տաղանդաւոր բեմադրիչ՝ Ե. 
Նովաքովսքան Արցախի ու արցա-
խահայութեան նուիրուած իր 
«Պատերազմի եւ երազներու երկիր» 
շարժապատկերի կողքին, ունի  
հայանպաստ ուշագրաւ ներդրում-
ներ մանաւանդ իր ամուսնոյն հետ 
Հայաստանի մէջ կեցութեան շրջանին՝ 
դեկտեմբեր 2015 էն մինչեւ յուլիս 2017ը, 
երբ ամուսինը՝ Մարէք Նավաքովսքին 
Հայաստան ուղարկուած էր իբրեւ 
Լեհաստանի Հանրապետութեան 
դեսպանի առաքելութեամբ։ Այս 
ժամանակահատուածին բեմադրիչ 
Ե. Նովաքովսքան իր բեմագրութեամբ 
լոյս ընծայած է 12 հատուածներով 
«Հայաստանը լեհական աչքերով» 
ֆիլմաշարը որպէս հասանելի տեղե-
կատու TVP Info ի։ 
Լեհերէն լեզուով ճանաչողական 
այս ֆիլմաշարը ուղեցոյց մըն է, 
որ իրագործուած է Երեւանի մէջ 
Լեհաստանի Հանրապետութեան 
դեսպանութեան շնորհիւ ու կը նպա-
տակադրէ լեհ հասարակութեան 
ծանօթացնել Հայաստանի ամենա-
հետաքրքրական վայրերը, որոնց 
մասին կ’արժէ տեղեկանալ ու այցելել ։ 
Ե. Նովաքովսքան բեմադրիչն է նաեւ 

Սկիզբը Էջ 16 «Մոռցուած հայը» վաւերագրական 
ֆիլմին, որ նկարահանուած է 
Հայաստանի մէջ ու ցուցադրուած է 
Հայաստանի «Նարեկացի» արուես-
տի միութեան կողմէ յունիս 2017 
թուին։ Այս ֆիլմը նուիրուած է հան-
րածանօթ լեհահայ գեղանկարիչ 
Թեոդոր Աքսենտովիչի (1859-1938) 
կեանքի եւ գործունէութեան մասին։ 
Թ. Աքսենտովիչ ճանչցուած է իր 
«Հայաստանի մկրտութիւն»ը (1900 
թ.) եւ «Հայերը Լեհաստանի մէջ» 
(1930 թ.) կտաւներով, Լվովի դարաւոր 
հայկական եկեղեցւոյ նուիրուած 
իր խճանկարներով, զանազան 
դիմանկարներով եւլն.: լեհա-հայերու 
հետ Ե. Նովաքովսքայի  յարաբե-
րութիւնները սկսած են անցեալ 
դարու 90ական թուականներուն երբ 
իբրեւ բեմադրիչ իրագործած է 26 
հատուածներէ բաղկացած «Ակըն-
յայտ, ոչ ակնյայտ» ֆիլմաշարը, որ 
նուիրուած է Լեհաստանի ազգային, 
կրօնական փոքրամասնութիւններու 
մշակութային ժառանգութեան։ Հոն 
լեհահայութիւնը ներկայացուած է իր 
դարաւոր մշակոյթով եւ պատմական 
ժառանգութեամբ ու նուաճումներով: 
Ան բեմադրիչն է նաեւ «Հայկական 
տօներ» կարճ շարժապատկերին, 
ուր ներկայացուցած է Լեհաստանի 
մէջ Կտանսք քաղաքի եւ շրջակայքը 
ապրող լեհահայ համայնքը։ 
Պարտք է նշել որ Հայաստանի մէջ 
«Ոսկէ Ծիրան» միջազգային 16 րդ 
շարժապատկերի փառատօնին 7-14 
Յուլիսի 2019 թուին, Լեհաստանը 
ներկայացուած է «Պատերազմի եւ 
երազներու երկիր» շարժապատկե-
րով, շարժապատկերը ցուցադրուած 
է Երեւանի «Մասկուայ» շարժապատ-
կերի սրահին մէջ Ե. Նովաքովսքայի 
ներկայութեամբ, ցուցադրութենէն 
ետք բեմադրիչը ՀՀ նախագահ՝ 
Արմէն Սարգսեանին հետ զրոյցի մը 
ընթացքին անոր ներկայացուցած է 
շարժապատկերի բովանդակութիւնը։ 
Իսկ Լեհաստանի մէջ սոյն շարժա-
պատկերի հանրային անդրանիկ 
ցուցադրութենէն ետք, 26 հոկտեմ-
բեր 2019 թուին տեղի ունեցաւ 
«Պատերազմի եւ երազներու երկիր»ի 
փակ ցուցադրութիւնը Վարշաւայի 
«Գուլթուրա» շարժապատկերի սրահին 
մէջ, կազմակերպութեամբ Վարշաւայի 
«Լեհ-հայկական հիմնադրամ»ին եւ 
հովանաւորութեամբ Լեհաստանի 
մէջ ՀՀ դեսպանութեան եւ լեհական 
պետական հեռուստաընկերութեան 
«TVP Kultura» ալիքի ներկայացու-
ցիչներու պատուոյ ներկայութեամբ։ 

Մինչ շարժապատկերի ցուցադրու-
թիւնը, ՀՀ դեսպան՝ Սամուէլ 
Մկրտչեան իր երախտագիտութիւնը 
յայտնած է Ե. Նովաքովսքային եւ 
շնորհակալութեան խօսք ուղղած է  
շարժապատկերի ստեղծագործական 
կազմին՝ շարժապատկերի համար 
կատարուած գեղարուեստական 
հսկայական աշխատանքին համար։ 
Դեսպանը նշած է, որ շարժապատկերի 
վերտառութիւնը կարելի է ներկայաց-
նել որպէս՝ «Պատերազմի, երազնե-
րու եւ ազատութեան երկիր», քանի 
որ Արցախի ժողովուրդը ի սկզբանէ 
պայքարած է իր անկախութեան, 
սեփական ճակատագիրը ինքնու-
րոյն տնօրինելու համար։ Դեսպանը 
կարեւորած է Արցախի ժողովուրդի 
մարդու իրաւունքներու պաշտպա-
նութիւնը՝ միջազգային իրաւուն-
քի շրջանակներուն մէջ, անըն-
դունելի համարած է Ազրպէյճանի 
իշխանութիւններու կողմէ շարու-
նակական փորձերը՝ արգելք հանդի-
սանալու Արցախի մասին անկախ 
եւ անաչառ տեղեկատուութիւններ 
ներկայացնելու եւ տարածելու համար։ 
Շարժապատկերի ցուցադրութեան 
ներկայ եղած են բեմադրիչ Ե. 
Նովաքովսքան, դիւանագիտական 
ներկայացուցիչներ, Ուքրանիայի 
Հայոց թեմի առաջնորդ Տ. Մարկոս 
եպիսկոպոս Յովհաննիսեանը, Լեհա-
հայոց նորանշանակ հոգեւոր հովիւ Տ. 
Տարօն վրդ. Ղուլիկեանը, հայ մշակոյ-
թով հետաքրքրուած լեհ բարեկամներ 
եւ հայորդիներ։ Ներկաներէն կին մը 
ազրպէյճանամէտ հարցադրումով 
մը բողոքած է շարժապատկերի 
արդար պարունակութեան համար, 
մեղադրելով որ շարժապատկերը 
միակողմանի տեսակէտ կը ներ-
կայացնէ, հոն անտեսուած է 
ազրպէյճանական կողմի իբրեւ հողին 
իրաւատէր ըլլալուն տեսակէտն ու 
կարծիքը։ Շարժապատկերի փակ 
ցուցադրութեան ընթացքին շար-
ժապատկերի սրահէն դուրս, խումբ 
մը երիտասարդներ ազերիական 
դրօշակներ բարձրացուցած են ու 
իրենց բողոքի արտայայտութիւն-
ները յայտնած են շարժապատկերի 
հանդէպ։ Նոյն շրջանին Վարշաւայի 
մէջ ՀՀ դեսպանատան դիմաց 
նոյնպէս խումբ մը երիտասարդներ 
ազերիական դրօշակներով  իրենց 
արտօնուած յիսուն վայրկեաննոց 
բողոքի ժամանակի ընթացքին 
հակահայկական սպառնական խօս-
քերով, գանգատներով առարկած են 
շարժապատկերի անարդարութեան 
համար, ներկաները պաստառներ 
բարձրացուցած են, որոնց վրայ 
լեհերէնով գրուած է  «Ղարաբաղը 
Ազրպէյճան է», «Ազատ արձակեցէք 
գերի առնուած ազրպէյճանցի բանա-\
կայինները» եւլն.։ 
Ե. Նովաքովսքայի հետ նամա-
կագրութեան շնորհիւ կարելի եղաւ 
տեղեկանալ թէ այդ վերոյիշեալ 
բողոքներու շարքին պէտք է աւելց-
նենք բեմադրիչին եւ շարժապատկերի 
երաժշտական հեղինակին ուղղ-
ւած ազերիական դեսպանութեան 
բողոքները ու անոնց դիմագրաւած 
անհամութիւնները։ Հանրային անդ-
րանիկ ցուցադրութենէն ետք Ազըր-
պէյճանի դեսպանատան կողմէ 

Լեհաստանի հեռուստաընկերութեան 
ներկայացուած բողոքագիրները։ Այս 
շարժապատկերը տարածելու եւ 
ցուցադրելու նպատակով նոյնինք 
բեմադրիչ Ե. Նովաքովսքայի կողմէ 
լեհական զանազան կայաններու 
ներկայացուցած խնդրանքները, 
որոնք դժբախտաբար մնացած 
են անպատասխան։ Հոս պէտք է 
եզրակացնել ազրպէյճանական կող-
մի միջամտութիւններու դերակա-
տարութիւնը, անոր կողմէ յղուած 
բողոքագիրները որոնք դրական 
ազդեցութիւնը ունեցած են լեհական 
պետական կառոյցներուն վրայ, 
արգիլելու եւ կամ  շարժապատկերի 
ցուցադրութիւնը ուշացնելու նպա-
տակով։
Տաղանդաւոր բեմադրիչ Ե. Նովա-
քովսքան երկար ժամանակ Հայաս-
տանի մէջ ապրելով քաջածանօթ 
է հայ իրականութեան, հայ ազե-
րիական հակամարտութեան 
իրավիճակին, լաւատեղեակ է 
Արցախի ու արցախահայութեան 
արդար գոյամարտի մանրամաս-
նութիւններուն, պատմաբանի, 
լրագրողի, բեմադրիչի իր բարձր 
կրթութեամբ եւ երկար տարիներու 
գեղարուեստական փորձառութեամբ 
իրազեկ ու մօտէն հետաքրքրուած է 
հակամարտութեան կարգաւորման 
բանակցային գործընթացով։ Արցախի 
նուիրուած իր այս շարժապատկերին 
հիմնական պատգամն է ներկայացնել 
այդ երկրի ու հոն ապրող իրաւատէր 
հայութեան իսկական իրականութիւնը 
ու հարազատ ներկայի պատկերը 
հեռու քաղաքական վերլուծումներէ։ 
Անհեռանկար պիտի ըլլար Արցա-
խը դիտել ու ներկայացնել բռնագ-
րաւող ազրպէյճանական տեսան-
կիւնէն, միջամուխ ըլլալով ամուլ 
քաղաքական դիտարկումներու կամ 
վերլուծումներու։ Այս արդար մօտե-
ցումը հայանպաստ ու օգտաբեր 
օղակ մըն է նուիրուած Արցախի 
գոյապայքարին, որուն համար մեր 
խորին երախտագիտութիւնը եւ 
գնահատանքը կը փոխանցենք 
Արցախը ալ աւելի հանրայնացելու 
Եւրոպական միութեան մէկ մեծագոյն 
երկիրներէն՝ Լեհաստանի մէջ իր 38 
միլիոն հաշուող ուշագրաւ հանրային 
կարծիքով։ Լեհական արտադրու-
թեամբ ու լեհ արուեստագիտուհիին 
կողմէ Արցախի ընծայուած առաջին 
շարժապատկերի այս թելադրիչ 
նախաձեռնութիւնը օրինակելի է ու 
խրախուսիչ հակառակ ազերիական 
բոլոր տեսակի ճնշումներուն, հակա-
դարձութիւններուն ու մանաւանդ 
խաւիարային ախտի գարշելի քաղա-
քականութեան։
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Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» Համալսարանէն 
Ներս Կը Կազմակերպուին Գրաբարի եւ Արեւմտահայերէնի 
Դասընթացներ

Գրական-Մշակութային

Շքանշանի Տուչութիւն՝ «Նոր Մարմարա»ի Երկար Տարիներու 
Խմբագրապետ Ռոպէր Հատտէճեանին
«Մարմարա» օրաթերթը հրապա-
րակած է թղթակցութիւն մը երկար 
տարիներու իր խմբագրապետ 
Ռոպէր Հատտէճեանին շնորհուած 
շքանշանի տուչութեան ձեռնարկին 
մասին։ «Երէկ յետմիջօրէին փառաւոր 
երեկոյթի մը ականատեսները դարձան 
բոլոր անոնք, որոնք բերնէ բերան 
լեցուցած էին Ֆերիգիւղի «Նազար 
Շիրինօղլու» սրահը եւ որոնք եկած էին 
իրենց յարգանքն ու սէրը փոխանցելու 
«Մարմարա» օրաթերթի կէսդարեայ 
բազմավաստակ խմբագիր Ռոպէր 
Հատտէճեանին, այն մեծանուն հրա-
պարակագիրին, գրագէտին, թատե-
րագիրին, մտաւորականին ու գրիչի 
մշակին, որ իր համակ կեանքը նուիրեց 
պոլսահայ մշակոյթին ու համայն-
քին ծառայելու վեհ նպատակին, որ 
հայ մշակոյթի անդաստանին մէջ 
բացաւ իւրայատուկ աշխարհ մը ու 
իր ստեղծագործութիւններով պան-
ծացուց պոլսահայու անունը», կը գրէ 
«Մարմարա»ն ու կը շարունակէ ըսելով. 
«Գրական-գեղարուեստական շատ 
բարձրամակարդակ ու անմոռանալի 
հանդիսութիւն մըն է, որ նոյն յար-
կին տակ ժամադրեց մեր համայնքէն 
ընտիր բազմութիւն մը ու զանոնք 
դարձուց մէկմէկ վկաները մեծարանքի 
բացառիկ այս երեկոյթին։ 
Փառաբանուեցան հայ մշակոյթը, 
հայ գիրն ու գրականութիւնը եւ 
այս կարեւոր արժէքներուն ընդմէ-
ջէն փառաբանուեցաւ նաեւ մեր 
խմբագրապետը՝ իր լեռնակուտակ 
վաստակով ու բազմասեռ գրակա-
նութեամբ։ Հիանալի միջոցառում 
մը մեզի ապրեցուցին Կաթողիկէ 
համայնքի վիճակաւոր՝ Լեւոն Արք. 
Զէքիեանի գլխաւորութեամբ կար-
գադիր մարմինի անդամները եւ 
բոլոր այն բանախօսներն ու արուես-
տագէտները, որոնք իրենց ելոյթներով 
խօսեցան մեր սիրտին եւ միտքին, 
պատուեցին մեծարեալը եւ այն ընտիր 
հասարակութիւնը, որ հաւաքուած 
էր Ֆերիգիւղի մէջ։ Բառերը քիչ կու 
գան նկարագրելու այն մթնոլորտը, 
որ կը տիրէր սրահին մէջ ու կը հմա-
յէր բոլոր ներկաները, կը խայտային 
հոգիները հայ գրականութեան այն 
փառաւոր դէմքերու, որոնք նոյնպէս 
իրենց կեանքի նպատակը դարձու-
ցած էին հայ մշակոյթին նուիրուե-
լու հրամայականը։ Գաղտնիք չէ որ 
Սփիւռքը կ՛արժեւորուի իր ծնունդ 

տուած տաղանդներով, իր նուիրեալ 
զաւակներուն նկատմամբ տածած 
յարգանքով ու մեծարանքով, եւ ուրեմն 
երէկ կը մեծարուէր այդ զաւակներէն՝ 
Ռ. Հատտէճեանը»։
Հանդիսութեան կը նախագահէր 
կաթողիկէ համայնքի վիճակաւոր 
Լեւոն Արք. Զէքիեան։ Իրենց ներ-
կայութիւնը բերած էին Պէյօղլուի 
նախկին քաղաքապետ եւ այժմ 
մշակոյթի եւ զբօսաշրջութեան նախա-
րարի օգնական Ահմետ Միսպահ 
Տէմիրճան, պետական աւագանիի 
ներկայացուցիչներ, Արամ Արք. Աթէ-
շեան, Մխիթարեան Հայրեր եւ այլ 
հոգեւոր հայրեր, Հայաստանի մնայուն 
ներկայացուցիչ Սահակ Սարգսեան, 
համայնքային հաստատութիւննե-
րու պատասխանատուներ, ազգա-
յին բարերարներ, «Մարմարա»ի 
ջերմ համակիրներ եւ խմբագրա-
պետ Ռ. Հատտէճեանի ընտանիքը 
եւ անոր գրականութեան սիրահար 
ընտիր հասարակութիւն մը։ 
Ներկայացուեցան օրուան մեծարեա-
լի կենսագրական գիծերը։ Էսայեան 
վարժարանի հայերէնի ուսուցչուհի, 
պատմաբան, պատմական գիտու-
թիւններու դոկտ. Արմաւենի Միրօղլու 
համապարփակ ձեւով կարդաց Ռ. 
Հատտէճեանի կենսագրական գիծե-
րը, թուելով անոր արժանիքները։ 
Յայտագիրին բանախօսներէն մէկն 
էր թուրք գրականագէտ Սերտար 
Քորուճու, որ խօսեցաւ մասնաւո-
րաբար «Առաստաղ» վէպի թրքերէն 
թարգմանութեան մասին ու վերլու-
ծեց անդամալոյծ գլխաւոր հերոսին 
կերպարը։ 
Սերտար Քորուճուի ելոյթին յաջոր-
դեց «Առաստաղ»ի թրքերէն թարգ-
մանութենէն շատ ազդեցիկ դրուագ 
մը, զոր կարդաց Պօղոս Չալկըճըօղլու 
եւ ներկայացուց հիւանդասենեակի 
առաստաղին վրայ պտըտկող ճան-
ճի մը մասին անդամալոյծ հերոսին 
մտածումները։  Յայտագիրը շարու-
նակուեցաւ երգչուհի Թաթիանա Պօս-
թանի ելոյթով։ 
«Օրուան բանախօսներէն մէկն ալ 
Կեդրոնական ու Սամաթիոյ Անարատ 
Յղութիւն վարժարանի հայերէնի 
երիտասարդ ուսուցիչ Արաս Սար-
ըչօպանն էր, որ պատրաստած էր 
խղճամիտ ուսումնասիրութիւն մը, որ 
յայտնութիւն մը դարձաւ ներկաներէն 
շատերուն համար։ Իր ելոյթով ներ-

կաներուն բաւական մեծ զարմանք 
պատճառեց «Շեհիր» համալսարանի 
դասախօսներէն Ֆաթիհ Մեհմետ Ուս-
լու, որ սրտախօսիկ պատգամներ 
փոխանցեց։ Այս արժէքաւոր անձը, 
որ հայերէն սորված է ու մօտէն կը 
հետաքրքրուի հայ գրականութեամբ, 
ներկաները իսկապէս զարմացուց, 
երբ սկսաւ խօսիլ կանոնաւոր հայերէ-
նով մը։  Հանդիսավար Ասլին Տիշճի 
այնուհետեւ կարդաց «Հէ.Տէ.Փէ»ցի 
երեսփոխան Կարօ Փայլանի կողմէ 
ուղարկուած հեռագիրը»։ 
Յաջորդ ելոյթ ունեցողն էր յայտնի 
դերասանուհի, բեմադրիչ եւ գրող 
Պերճուհի Պէրպէրեան, որ կարդաց 
Ռ. Հատտէճեանի գրական գոր-
ծունէութեան 40ամեակի առիթով 
պատրաստուած գիրքի մը մէջէն իր 
ողբացեալ ամուսնոյն՝ Արթօ Պէր-
պէրեանի կողմէ գրուած գրութիւն մը։
Նախարարի տեղակալի ելոյթէն ու 
մետալի տուչութենէն առաջ խօսք 
տրուեցաւ Ռ. Հատտէճեանին։
«Մեր խմբագրապետը դիտել տուաւ, 
որ իր կեանքի ամէնէն երջանիկ օրերէն 
մէկը կ՛ապրի։ Օր մը՝ որ Աստուծոյ 
օրհնութեամբ կու գար իրեն եւ զինք 
կը գտնէր այն շրջանին, երբ արդէն 
կը կարծէր, թէ կամաց-կամաց սկսած 
էր կորսնցնել իր ուժերը, պէտք է 
քաշուէր հրապարակէն եւ անկիւն մը 
նստելով հանգիստ ընէր», կը պատմէ 
«Մարմարա»ն։
«Հիմա կ՛անդրադառնամ, որ տակա-
ւին իրաւունք չունիմ, տակաւին ինծի 

համար միշտ ամէնէն կարեւորը այն է, 
որ կու գայ ամէնէն վերջը...։»
Կոնդակի ընթերցումէն ու մետալի 
տուչութենէն առաջ, վերջին ելոյթ 
ունեցողն էր մշակոյթի նախարարի 
տեղակալ, Պէյօղլուի նախկին քաղա-
քապետ Ահմետ Միսպահ Տէմիրճան։
Այնուհետեւ բեմ հրաւիրուեցան հայ 
կաթողիկէ եկեղեցւոյ հայրեր Վար-
դան Ծ. Վրդ. Գազանճեան եւ Միքայէլ 
Ուչար, որոնք հայերէնով ու թրքերէ-
նով կարդացին Լեւոն Արք. Զէքիեա-
նի կոնդակը։ Կոնդակի ընթերցումէն 
ետք մեծարեալ Ռ. Հատտէճեան 
ներկաներուն ծափերուն ընդմէջէն 
ստացաւ իր պարգեւը։ Լեւոն Արք. 
Զէքիեան հանդիսաւորապէս անոր 
կուրծքը զարդարեց «Մկրտիչ Պէշիկ-
թաշլեան» մետալով եւ արտասանեց 
հաւաքոյթին հուսկ բանքը։

***
Այս առիթով, Նոր Օր»ի խմբագ-
րական ամբողջ անձնակազմը իր 
եւ իր ընթերցողներուն անունով 
սրտանց կը շնորհաւորէ նոր ժամա-
նակներու ամէնէն բեղուն խմբա-
գիրներէն մէկը՝ Տիար Ռոպէր 
Հատտէճեանը , որ միաժամա-
նակ Պոլսահայ եւ առհասարակ 
սփիւռքահայ գրականութիւնը 
ճոխացուցած է իր բազմահատոր 
երկերով, գրականագիտական 
արժէքաւոր գրութիւններով ու 
փորձագրութիւններով։ (Խմբ.)

Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարե-
կացի» պետհաւատարմագրուած 
համալսարանին մէջ գործող «Արեւմը-
տահայերէնի, հայագիտութէան 
գիտահետազօտական Լուտովիկա եւ 
Յակոբ Այնթապլեան կեդրոն»-էն ներս, 
Մարտի 2-էն պիտի սկսին գրաբար եւ 
արեւմտահայերէն (առցանց), արե-
ւմտահայ գրականութիւն, հայկական 
հարցի պատմութիւն եւ սփիւռքա-
հայ գրականութիւն առարկաներու 
անվճար հիմունքներով եռամսեայ 
դասընթացները: Այս մասին կը 
հաղորդէ Artsakhpress.am-ը՝ վկա-

յակոչելով կեդրոնի տնօրէն, բանա-
սիրական գիտութիւններու թեկնածու, 
դոցենտ Ամալիա Գրիգորեանի տեղե-
կութիւնները:
Գրիգորեանի խօսքով՝ դասընթացնե-
րուն կրնան մասնակցիլ դպրոցներու 
բարձր դասարաններու գերազանց 
կամ լաւ սորվող աշակերտներ, համալ-
սարաններու ուսանողներ, ուսում-
նական հաստատութիւններու մէջ 
աշխատող ուսուցիչներ` որակաւոր-
ման բարձրացման նպատակով:
«Ուսումնառութեան եւ դասաւանդ-
ման մեթոտները կը համապատասխա-

նեն ժամանակակից պահանջներուն: 
Դասախօսութիւններով հադես պիտի 
գան Արցախի եւ արտերկրի լաւագոյն 
մասնագէտներ, գիտութեան, արուեստի 
եւ մշակոյթի փորձառու գործիչներ, 
նշանաւոր դէմքեր: Եռամսեայ 
դասընթացներու շրջանաւարտները 
Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկա-
ցի» պետհաւատարմագրուած համալ-
սարանին կողմէ պիտի ստանան 
համապատասխան վկայական: Ի 
դէպ, նման դասընթացներ կը կազ-
մակերպուին միայն մեր համալսա-
րանին մէջ»,- նշած է Ա. Գրիգորեան 
եւ աւելցուցած, որ դասընթացները 
կը կազմակերպուին երրորդ տարին 

անընդմէջ:
Ան նաեւ տեղեկացուցած է, որ 
փափաքողները կրնան մինչեւ 
Փետրուարի վերջը դիմում ներկա-
յացնել Ստեփանակերտի «Գրիգոր 
Նարեկացի» համալսարանի ղեկա-
վարութեան անունով: Մանրամասն 
տեղեկութիւններու համար հեռաձայնել 
(047) 94-18-59, (047)94-14-29, (097) 
30-89-86 թիւերուն:
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Մամլոյ Համահայկական Համաժողովի 
Նախապատրաստական Նիստ Երեւանի Մէջ

Թատրոններու եւ Թանգարաններու Անվճար Տոմսեր` 
Կենսաթոշակառուներուն

Պոլսոյ Մէջ Լոյս Տեսած է Հայ Պատմաբանի 
«Մութ Մնացած Գործիչ Մը՝ Երիտթուրք 
Կոմունիստ Սալիհ Զեքին (Գուշարգովը)» 
Վերնագիրով Գիրքը

Երեւանի Մէջ Գոհար 
Գասպարեանի 
Անունով Փողոց 
Անուանակոչուեցաւ

11 փետրուարին Երեւանի մէջ տեղի 
ունեցաւ Հայ մամուլի համահայկա-
կան համաժողովի կազմակերպական 
աշխատանքի խումբի կարգ մը 
անդամներու հանդիպումը, որուն 
ընթացքին քննարկուած է համա-
ժողովի նախապատրաստական յանձ-
նախումբի` 29 փետրուարէն 3 մար-
տին Անթիլիասի մէջ տեղի ունենալիք 
նիստի օրակարգը:
Աշխատանքային խումբի անդամները 
(«Արմէնփրես» լրատուական գործա-
կալութեան տնօրէն Արամ Անանեան, 
«Նոյեան տապան» լրատուական 
գործակալութեան տնօրէն Տիգրան 
Յարութիւնեան, Լիբանանի «Ազդակ» 

Այսուհետեւ կենսաթոշակառուները 
հնարաւորութիւն ունին անվճար այցե-
լելու ՀՀ կրթութեան, գիտութեան, 
մշակոյթի եւ մարմնակրթութեան 
նախարարութեան ենթակայութեան 
թատերական կազմակերպութիւն-

Պոլսոյ մէջ, Թուրքիոյ հասարակա-
կան եւ պատմական ուսումնասի-
րութիւններու հիմնադրամին կողմէ, 
տպագրուած է հայ պատմաբան, 
պատմական գիտութիւններու դոկ-
տոր, փրոֆ. Արսէն Աւագեանի 
«Մութ մնացած գործիչ մը՝ երիտ-
թուրք կոմունիստ Սալիհ Զեքին 
(Գուշարգովը)» մենագրութիւնը։ Այս 
մասին կը հաղորդէ Akunq.net-ը՝ վկա-
յակոչելով հիմնադրամի կայքէջին վրայ 
հրապարակուած տեղեկութիւնը։
Աղբիւրին համաձայն՝ սոյն գիրքին մէջ 
Արսէն Աւագեան կ՝անդրադառնայ ոչ 
միայն Թուրքիոյ մէջ կոմունիստա-
կան շարժման պատմութեան, այլ 
նաեւ՝ Հայոց Ցեղասպանութեան իրա-
գործման մէջ էական դեր ունեցած 
Սալիհ Զեքիին։ Յիշեցնենք, որ վերջինս 
Մեծ Եղեռնի տարիներուն եղած է Տէր 
Զօր սանճաքի մարզի կառավարիչը։ 

Երեւան քաղաքի Կեդրոն վարչական 
շրջանի Լէոնիդ Ազգալդեան փողո-
ցէն մինչեւ Կասկադ համալիր երկա-
րող ճանապարհահատուածը` Վերին 
Անտառային, 19ա հասցէէն մինչեւ 
Վերին Անտառային 122 հասցէ, 
կ’անուանակոչուի յայտնի երգչուհի 
Գոհար Գասպարեանի անունով:
Այս մասին Երեւան քաղաքի աւագա-
նին որոշում կայացուց Փետրուար 
11-ին տեղի ունեցած նիստի ժամա-
նակ։

օրաթերթի գլխաւոր խմբագիր Շահան 
Գանտահարեան, «Զարթօնք» թերթի 
գլխաւոր խմբագիր Սեւակ Յակո-
բեան, Հայաստանի լրագրողներու 
միութեան նախագահ, «168 ժամ» 
թերթի գլխաւոր խմբագիր Սաթիկ 
Սեյրանեանը` հեռակապով) որոշեցին 
դիմել շահագրգիռ բոլոր կառոյցներուն 
եւ նախորդ համաժողովին մասնա-
կից գործընկեր լրատուամիջոցներուն՝ 
տեղի ունենալիք յաջորդ համաժողովի 
օրակարգի եւ ձեւաչափի վերաբերեալ 
առաջարկներ եւ դիտարկումներ ներ-
կայացնելու խնդրանք-առաջարկով:
Լրատուամիջոցներու մեր գործըն-
կերները եւ շահագրգիռ կողմերը 

ներու կողմէ պետական աջակցու-
թեամբ իրականացուող մշակութա-
յին միջոցառումներ, ինչպէս նաեւ 
թանգարաններ, կը հաղորդէ armra-
dio-ն:
Փետրուար 10-ին ՀՀ ԿԳՄՍ նախա-

Յետագային Սալիհ Զեքին դարձած 
է Թուրքիոյ կոմունիստական կազմա-
կերպութեան հիմնադիր ղեկավարը։
Մենագրութեան շնորհիւ առաջին 
անգամ գիտական շրջանառութեան 
մէջ կը դրուին Օսմանեան վարչա-
պետարանի արխիւի եւ Ռուսիոյ 
պետական քաղաքական եւ հասա-
րակական պատմութեան արխիւի 
այն փաստաթուղթերը, որոնց մէջ 
ներկայացուած են Սալիհ Զեքիի 
ծննդեան եւ մահուան իրական տարե-
թիւերը, ինչպէս նաեւ՝ անոր անձին 
վերաբերող այլ էական մանրամասներ։
Հեղինակը այս արժէքաւոր ուսում-
նասիրութեան միջոցով էական 
ներդրում կը կատարէ Հայոց 
Ցեղասպանութեան պատմութեան 
եւ Թուրքիոյ Հանրապետութեան 
հիմնադրման գործընթացին մասին 
ուսումնասիրութիւններու մէջ։

իրենց առաջարկները կրնան ներ-
կայացնել Parmforum2020@gmail.com 

ելեկտրոնային փոստի հասցէին մինչեւ 
28 Փետրուար 2020:

րար Արայիկ Յարութիւնեան եւ 
Աշխատանքի եւ ընկերային հար-
ցերու նախարար Զարուհի Բաթո-
յեան ստորագրեցին յուշագիր, որ 
կենսաթոշակառուներուն (աշխա-
տանքային` տարիքային, արտօնեալ 
պայմաններով, երկարամեայ ծառա-
յութեան, հաշմանդամութեան, կերակ-
րողը կորսնցնելու պարագային, մաս-
նակի, զինուորական` երկարամեայ 
ծառայութեան,) մշակութային կեդրոն-
ներ այցելելու նպատակով պիտի տրա-
մադրուին անվճար տոմսեր:
ԿԳՄՍ նախարար Արայիկ Յարու-
թիւնեան կարեւոր համարեց ծրա-
գիրը` ընդգծելով, որ մինչ այժմ 
ամավարկի միջոցներով նման 
ծրագիրներ իրականացուցած են, 
սակայն այժմ մշակութային օճախնե-
րը պատրաստակամութիւն յայտնած 
են հիւրընկալելու կէսաթոշակառու-
ները, տեղեկացնելով որ թատերական 
կազմակերպութիւնները իւրաքանչիւր 

ձեռնարկի համար իրենք կ՛որոշեն 
անվճար տրամադրուող տոմսերուն 
քանակը, որ կրնայ ըլլալ դահլիճի տեղե-
րուն 2,5-5 %-ը:
Զարուհի Բաթոյեան տեղեկացուցած 
է, որ իւրաքանչիւր կենսաթոշակառու 
տարին 3 անգամ կրնայ այցելել իր 
նախընտրած իւրաքանչիւր թատե-
րական կազմակերպութիւն, իսկ 
թանգարաններ` ամիսը 2 անգամ: 
«Մենք պարզեցուցած ենք ընթա-
ցակարգերը. այսուհետեւ տոմսեր 
ձեռք բերելու համար կենսաթոշակա-
ռուն կարիք չունի այցելելու ընկերա-
յին տարածքային ծառայութիւն, 
ան պարզապէս կենսաթոշակառու 
ըլլալը հաւաստող փաստաթուղթով եւ 
անձնագիրով պէտք է այցելէ տուեալ 
մշակությին օճախ, ուր անոր կը 
տրամադրեն անվճար տոմս»,-նշած է 
Աշխատանքի եւ ընկերային հարցերու 
նախարարը:
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Հայ Գիտնականի Աշխատութիւնը Ընդգրկուած է Պելճիքայի 
Համալսարանի Ուսումնական Ծրագիրին Մէջ
Հայ քիմիագէտ Ռոպերթ Պախչաճեանի 
«Պայմոտըլ օքսիտէյշըն՝ տարասեռ 
եւ համասեռ հակազդեցութիւննե-
րու զուգորդումը» անգլերէն լեզուով 
ծաւալուն մենագրութիւնը Պելճիքայի 
Կենթի համալսարանի քիմիական 
ճարտարագիտութեան փրոֆէսըր Ժ. 
Դիպոյի առաջարկով իբրեւ դասա-
գիրք ներառուած է ուսումնական 
ծրագրերուն մէջ՝ ուսանողներուն յանձ-
նարարուող գրականութեան ցանկով:
Armenpress.am-ի տեղեկութիւններով՝ 
գիրքը վերջին տասնամեակներու 
միակ հիմնարար աշխատութիւնն 
է այս բնագաւառէն ներս: Անիկա 
հասցէագրուած է յատկապէս բնա-
գիտական քիմիագիտութեան բնա-
գաւառի գիտնականներուն, ճար-
տարագէտներուն, ուսանողներուն, 
ինչպէս նաեւ բոլոր անոնց, որոնք 
հետաքրքրուած են այս բնագաւառի 
հիմնախնդիրներով: Գիրքը կրնայ 

ծառայել նաեւ իբրեւ դասագիրք համալ-
սարաններու բնագիտական մաս-
նագիտութիւններու ուսանողներու 
համար:
Հեղինակը գիտական համագործակ-
ցութեան սերտ կապեր ունի Հայաս-
տանի գիտութիւններու ազգային 
ակադեմիայի Ա. Բ. Նալբանդեանի 
անուան բնագիտական քիմիագի-
տութեան ուսումնարանին հետ, 
ուր աշխատած է մինչեւ Ֆրանսա 
հաստատուիլը: Պախչաճեան նախա-
ձեռնողն ու գլխաւոր խմբագիրն է 
բնագիտական քիմիագիտութեան 
քանի մը գիտական մատենաշարե-
րու, որոնք լոյս տեսած են համաշխար-
հային առաջնակարգ գիտական հրա-
տարակչութիւններու կողմէ:
Գիրքը 2019-ին տպագրած է բնա-
գիտական եւ ճարտարագիտական 
գրականութեան ամերիկեան խոշո-
րագոյն հրատարակչութիւններէն 

մէկը՝ «Սիարսի փրէս-Թէյլըր ընդ 
Ֆրանսիս կրուփ»-ը, Պոգա Ռադոնի 
(Ֆլորիտա), Լոնտոնի եւ Նիւ Եորքի 

մէջ: Անիկա լայն տարածում գտած է 
նաեւ համացանցով:

Թումանեանի Թանգարանին Մէջ 
Բանաստեղծի 151-ամեակը Պիտի Նշուի

Նոր Հրատարակութիւն

Յովհաննէս Թումանեանի ծննդեան 
151-ամեակին առիթով բանաստեղծի 
թանգարանին մէջ պիտի իրակա-
նանան շարք մը ձեռնարկներ: 
Փետրուար 19-ին՝ բանաստեղծի 
ծննդեան օրը՝ ձեռնարկները պիտի 
սկսին առաւօտեան 10:30-ին, 
հիւրասիրութեամբ եւ կենացներու 
մրցոյթով: Տեղի պիտի ունենայ գիր-
քերու տօնավաճառ: «Ռոտոնդա» 
ներառական թատերախումբը հանդէս 
պիտի գայ ներկայացումով, պիտի 
կայանայ «Ընտանեկան փոստարկղ» 

կրթական ծրագիրի շնորհանդէս:
Կէսօրին նախատեսուած է «Սիրու-
նի՜կ, սիրունի՜կ» եւ «Ձեր ծանօթները» 
մանկական բանաստեղծութիւններու 
գունազարդ գիրքին շնորհանդէսը: 
«Կիկոսի մահը» եւ «Սուտլիկ որս-
կանը» ստեղծագործութիւններուն 
հիման վրայ ներկայացումով հանդէս 
պիտի գան Երեւանի էստրադային եւ 
ճազային պետական քոլէճի սաները:
Տօնական օրը պիտի ամփոփուի «Տիե-
զերք» խումբին մենահամերգով:

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ 
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամե-
նայն Հայոց Կաթողիկոսի օրհ-
նութեամբ Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնի Հրատարակչական 
բաժինը լոյս է ընծայել Վալերի 
Թունեանի հեղինակած «Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոս Գէորգ Դ Կոս-
տանդնուպոլսեցի. 1866–1882» 
վերտառութեամբ ռուսերէն մենագ-
րութիւնը։ 
Գրքում  անդրադարձ է կատարւում 
երջանկայիշատակ Գէորգ Դ Ամե-
նայն Հայոց Կաթողիկոսի գահա-
կալութեան շրջանում Հայոց Եկե-
ղեցուն վերաբերող մի շարք կարեւոր 
խնդիրների։ Գէորգ Դ Մեծագործ 
Հայրապետի գահակալութեան 
տարիները բնորոշւում են հայ 
ժողովրդի կեանքում Մայր Աթոռի 
ունեցած դերի բարձրացմամբ։ 
Մենագրութեան մէջ ներկայաց-
ւում են ինչպէս Մայր Աթոռի յարա-
բերութիւնները արեւմտահայոց 
թեմերի հետ, այնպէս էլ Գէորգ 

Կաթողիկոսի յարաբերութիւնները 
Ռուսական կայսրութեան եւ կով-
կասեան կառավարութեան հետ։ 

Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Արցախի ՄԻՊ-ը Արձագանգած է Ատրպէյճանի 
ԿԸՅ-ի Յայտարարութեան
Արցախի Հանրապետութեան մար-
դու իրաւունքների պաշտպան 
Արտակ Բեգլարեան անդրադարձած 
է Ատրպէյճանի Կեդրոնական ընտ-
րական յանձնաժողովի այն յայ-
տարարութեան, թէ Ղարաբաղի ժողո-
վուրդը կրնայ մասնակցիլ Ատրպէյճա-
նի մէջ կայանալիք ընտրութիւններուն: 
Այս մասին կը հաղորդէ Armenpress.
am-ը։
«Ատրպէյճանի ԿԸՅ-ն յայտարարած 
է, որ Ղարաբաղի ժողովուրդը 
կրնայ մասնակցիլ Ատրպէյճանի 
ընտրութիւններուն: Ես հիացած 

եմ այս վեհանձնութեամբ: Ատոր 
փոխարէն թող մտածեն հայաֆո-
պիայի, երկրէն ներս մարդու իրա-
ւունքներու, ժողովրդավարութեան 
մակարդակի մասին: Վստահ եմ, որ 
ատրպէյճանցիներուն թոյլ պիտի 
տրուի մասնակցիլ Արցախի ընտ-
րութիւններուն, եթէ ստանան մեր 
քաղաքացիութիւնը»,- գրած է Արտակ 
Բեգլարեան Twitter-ի իր էջին վրայ:
Նշենք, որ 2020 Ապրիլին Արցախի 
մէջ տեղի պիտի ունենան խորհըր-
դարանական եւ նախագահական 
ընտրութիւններ:
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90+5-րդ վայրկեաններուն նշանակեցին «Այնթրախթ»ի կոլերը, մինչ սպանացի 
Տանիէլ Օլմօ նշանակեց «Լայփցիկ»ի միակ կոլը 68-րդ վայրկեանին: Իսկ 16-րդ 
դիրքը գրաւող «Վերտէր Պրեմըն»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 3-րդ դիրքը 
գրաւող «Պորուսիա Տորթմունտ»ի դէմ: Դաշտի տէրերը տարին անակնկալ 
յաղթանակ մը Սելքէի, Պիթընքորթի եւ Ռաշիքայի կոլերով: Մինչ Հաալանտ եւ 
Ռեյնա նշանակեցին «Պորուսիա»ի կոլերը: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած 
արդիւնքները. 
- Այնթրախթ Ֆրանք.  – ՌՊ Լայփցիկ 3-1
- Քայզըրսլաութըրն (Գ.Դաս.) – Ֆորթունա Տուսըլ. 2-5
- Շալքէ04  – Հերթա Պերլին 3-2 յետ երկրձգ.
- Վերտէր Պրեմըն – Պորուսիա Տորթմունտ  3-2
- Պայէր Լեվերքուզըն  – Շթութկարթ (Բ.Դաս.) 2-1
- Վերլ (Շրջ.Լիկա) – Ունիոն Պերլին 0-1
- Պայըրն Միւնիխ – Հոֆընհայմ 4-3
- Սաարպրուքըն (Շրջ.Լիկա) – Քարլսրուհէ  (Բ.դաս.) 0-0 տուգ.

Գերմանիոյ Ախոյեանութիւն

Պայըրն Հաւասարեցաւ Լայփցիկի Հետ
Գերմանիոյ ֆութպոլի ախոյեա-
նութեան 21-րդ հանգրուանի մրցում-
ներու ծիրին մէջ տեղի ունեցաւ 
«Պայըրն Միւնիխ» - «Լայփցիկ» 
գագաթի մրցումը: Առաջատարին եւ 
2-րդ դիրքը գրաւողին միջեւ կայացած 
մրցումը աւարտեցաւ առանց կոլե-
րու հաւասարութեամբ: 7-րդ դիրքը 
գրաւող «Հոֆընհայմ»ը իր դաշտէն 
դուրս մրցեցաւ 8-րդ դիրքը գրաւող 
«Ֆրայպուրկ»ի դէմ եւ կրեց իր 8-րդ պարտութիւնը: Սարգիս Ադամեան 
բացակայեցաւ «Հոֆընհայմ»ի կազմէն վնասուածքի պատճառով: Իսկ 5-րդ դիրքը 
գրաւող «Պայէր Լեվերքուզըն» իր դաշտին վրայ յաղթեց 3-րդ դիրքը գրաւող 
«Պորուսիա»ին Վոլանտի երկու, Պէյլիի եւ Պենտէրի կոլերով: Արձանագրուեցան 
հետեւեալ արդիւնքները.
- Ֆրայպուրկ – Հոֆընհայմ  1-0
- Պայէր Լեվերքուզըն – Պորուսիա Տորթմունտ 4-3
- Պայըրն Միւնիխ  – ՌՊ Լայփցիկ  0-0
Դասաւորում. 1)Պայըրն 43 կէտ +35, 2)Լայփցիկ 42 կէտ +28, 3)Պորուսիա Տորթ. 
39 կէտ +27, 4)Պոր.Մէօնշընկլատպախ 20 մ 39 կէտ +15, 7)Հոֆընհայմ 33 կէտ -1:

Իտալիոյ Ախոյեանութիւն

Մխիթարեան Կոլ Նշանակեց
Շաբաթավերջին տեղի ունեցած Իտա-
լիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 23-րդ 
հանգրուանի մրցումներուն, առաջատար 
«Եուվենթիւս»ը իր դաշտէն դուրս մրցե-
ցաւ 9-րդ դիրքը գրաւող «Հելլաս Վերո-
նա»ի դէմ: Հաւասարակշռուած մրցումին, 
Քրիսթիանօ Ռոնալտօ նշանակեց առա-
ջինն կոլը 65-րդ վայրկեանին, Պեն-

թանքուրի փոխանցումով: Սակայն Պորինի 76-րդ վայրկեանին եւ Փացցինի 
տուգանային հարուածով 86-րդ վայրկեանին յաղթանակ ապահովեցին «Հելլաս»ին 
եւ «Եուվենթիւս» կրեց իր 3-րդ պարտաութիւնը ու նահանջեց 2-րդ դիրք: Միլան 
քաղաքի տերպիին, 2-րդ դիրքը գրաւող «Ինթէր»ը յաղթեց 8-րդ դիրքը գրաւող 
«Միլան»ին ու գրաւեց առաջատարի դիրքը: Պրոզովիչ, Վեչինօ, Տէ Վրիյ եւ 
Լուքաքու նշանակեցին խումբին կոլերը: Ռեպիչ եւ Իպրահիմովիչ յառաջ տարած 
էին «Միլան»ը առաջին կիսախաղին: Իսկ «Ռոմա»ի մրցումին, Մխիթարեան 
մասնակցեցաւ ամբողջ մրցումին եւ 72-րդ վայրկեանին նշանակեց խումբին 2-րդ 
կոլը: 80-րդ վայրկեանին, «Ռոմա»ի Քրիսթաթնէն կարմիր քարտ ստացաւ: «Ռոմա» 
կրեց իր 6-րդ պարտութիւնը: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Ռոմա  – Պոլոնիա 2-3, - Նափոլի  – Լեչչէ 2-3
- Ֆիորենթինա – Աթալանթա 1-2
- Հելլաս Վերոնա  – Եուվենթիւս  2-1
- Փարմա  – Լացիօ Ռոմա  0-1
- Ինթէր Միլան  – Միլան  4-2
Դասաւորում. 1)Ինթէր Միլան 54 կէտ +28, 2)Եուվենթիւս 54 կէտ +21, 3)Լացիօ 
53 կէտ +33, 5)Ռոմա 39 կէտ +12:

Ֆրանսայի Ախոյեանութիւն

Փարի Սէն Ժերմէն Յաղթեց Լիոնին
Ֆրանսայի ֆութպոլի ախոյեանութեան 24-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին 
մէջ, առաջատար «Փարի Սէն Ժերմէն» իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 6-րդ դիրքը 
գրաւող «Օլիմփիք Մարսէյ»ի դէմ եւ յաղթանակ տարաւ Տի Մարիայի, Մպափփէի, 
Մարսալի սխալմամբ նշանակուած եւ Քավանիի կոլերով: «Օլիմփիք Լիոնէ»ի 
կոլերը նշանակեցին Թերիէն եւ Մ.Տեմպելէն: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած 
արդիւնքները. 
- Անժէ – Լիլ 0-2, - Օլիմփիք Մարսէյ – Թուլուզ 1-0
- Ռէն – Պրեսթ  0-0, - Մոնփելիէ  – Սենթ Էթիէն 1-0

Գրական-Մշակութային
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ՄԱՐԶԱԿԱՆ 
Սպանիոյ Քոփա Տէլ Ռէյ

Ռէալ Մատրիտ Եւ Պարսելոնա Դուրս 
Մնացին
Սպանիոյ ֆութպոլի Քոփա Տէլ Ռէյի մրցաշարքը մտաւ վճռական փուլ, երբ 
սկսան քառորդ աւարտական հանգրուանի մրցումները: Առաջին մրցումին, 
10-րդ դիրքը գրաւող «Կրանատա»ն իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 5-րդ դիրքը 
գրաւող «Վալենսիա»ի դէմ: Սոլտատօ «Կրանատա»ի աստղն էր: Ան, 3-րդ եւ 
90+4-րդ վայրկեաններուն նշանակեց խումբին կոլերը, երկրորդը՝ տուգանային 
հարուածէն: Ռոտրիկօ 40-րդ վայրկեանին նշանակեց «Վալենսիա»ի միակ կոլը, 
Քոքելինի փոխանցումով: Երկրորդ դասակարգի «Միրանտէս»ը շարունակեց 
իր հսկաներ տապալելու ընթացքը եւ «Սելթա Տէ Վիկօ»էն ու «Սեւիյա»էն 
ետք դուրս ձգեց 7-րդ դիրքը գրաւող «Վիյարէալ»ը: Պրազիլցի Պարրոզօ, 
Մարքելանզ տուգանայինով, Օնայնտիա եւ Սանչէզ նշանակեցին խումբին 
կոլերը, Մարթին Մարքելանզ կատարեցին երեք փոխանցում: Օնթիվերոս եւ 
Քազորլա տուգանայինով նշանակեցին «Վիյարէալ»ի կոլերը: Սպանիոյ երկու 
հսկաները դուրս մնացին յետագայ պայքարէ: Առաջատար «Ռէալ Մատրիտ» իր 
դաշտին վրայ մրցեցաւ 8-րդ դիրքը գրաւող, պայքարող «Ռէալ Սոսիետատ»ին 
դէմ: Հաւասարակշռուած մրցումին, «Ռէալ Սոսիետատ» սկսաւ մեծ ճնշումով 
եւ Էօտըկաարտ, Իզաք երկու անգամ գրաւեցին առաջատարին դարպասը, 
Պարրենեթխէայի փոխանցումով: Միայն 59-րդ վայրկեանին սկսաւ դաշտի տիրոջ 
պատասխանը Մարսելոյի, միջոցով, Պրահիմ Տիազի փոխանցումով: Սակայն 
Միքէլ Մերիմօ հաշիւը դարձուց 4-1, Իզաքի փոխանցումով: Թէեւ Ռոտրիկօ եւ 
Նաչօ նշանակեցին յաւելեալ երկու կոլեր առաջատարին համար, Վինիսիուս 
Ժունիըրի եւ Պենզեմայի փոխանցումներով, սակայն «Ռէալ Մատրիտ» տեղի 
տուաւ:
Երկրորդ մրցումին, 2-րդ դիրքը գրաւող «Պարսելոնա» իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 
9-րդ դիրքը գրաւող «Աթլեթիք Պիլպաօ»ի դէմ, որ փաստեց, թէ իսկապէս բաժակի 
մրցաշարքի խումբ է պողպատեայ ջիղերով:  Հաւասարակշռուած մրցումին 
մինչեւ 90+3-րդ վայրկեանը կոլ չնշանակուեցաւ: Այդ վայրկեանին, յարձակում 
մը զսպելու ատեն «Պարսելոնա»ի Պուսքէցը սխալմամբ նշանակեց իր բերդին 
մէջ, յաղթանակը նուիրելով «Աթլեթիք»ին: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած 
արդիւնքները.
- Կրանատա  – Վալենսիա 2-1
- Միրանտէս (Բ.Դաս.) – Վիյարէալ 4-2
- Ռէալ Մատրիտ – Ռէալ Սոսիետատ 3-4
- Աթլեթիք Պիլպաօ  – Պարսելոնա  1-0

Սպանիոյ Ախոյեանութիւն

Պարսելոնայի Դժուար Յաղթանակը
Սպանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 23-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին մէջ, 
2-րդ դիրքը գրաւող «Պարսելոնա»ն իր դաշէս դուրս մրցեցաւ 12-րդ դիրքը գրաւող 
«Ռէալ Պեթիս»ի դէմ: «Ռէալ»ը դիւրին մրցակից չէր եւ Քանալէս տուգանային 
հարուածով ու Ֆեքիր նշանակեցին անոր կոլերը: Տէ Եոնկ, Պուսքէց եւ Լանլէ 
72-րդ վայրկեանին նշանակեցին «Պարսելոնա»ի կոլերը: Մեսսի կատարեց երեք 
փոխանցումները: Իսկ առաջատար «Ռէալ Մատրիտ» մրցեցաւ իր դաշտէն 
դուրս 11-րդ դիրքը գրաւող Փամփլոնայի «Օսասունա»ին դէմ ու յաղթեց Իսքոյի, 
Սերժիօ Ռամոսի, Լուքաս Վասքէզի եւ Եովիչի կոլերով: Քազեմիրօ, Պենզեմա 
եւ Վալվերտէ կատարեցին փոխանցումները: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած 
արդիւնքները.
- Աթլեթիքօ Մատրիտ  – Կրանատա 1-0
- Օսասունա  – Ռէալ Մատրիտ 1-4
- Սելթա Տէ Վիկօ  – Սեւիյա 2-1
- Ռէալ Պեթիս  – Պարսելոնա 2-3
Դասաւորում. 1)Ռէալ Մատրիտ 52 կէտ +30, 2)Պարսելոնա 49 կէտ +27, 3)
Խեթաֆէ 42 կէտ +15, 4)Աթլեթիքօ Մատրիտ 39 կէտ +8:

Անգլիոյ Բաժակ

Լիվըրփուլ Եւ Թոթընհէմ Յաղթեցին
Շաբթուան ընթացքին սկսան Անգլիոյ ֆութպոլի բաժակի վերջին 32-ի հանգրուա-
նի կրկնուած մրցումները: Առաջատար «Լիվըրփուլ»ը իր դաշտին վրայ յաղթեց 
75-րդ վայրկեանին Ուիլիըմզի սխալմամբ նշանակած կոլով: Ստորեւ տեսնել  
արձանագրուած արդիւնքները.
- Լիվըրփուլ – Շրուզպըրի Թաուն (Գ.Դաս.) 1-0
- Օքսֆորտ Եուն.(Գ.Դաս.) – Նիւքեսըլ Եուն. 2-3 յետ երկրձգ.
- Թոթընհէմ Հոցփըր – Սաութհեմփթըն 3-2
- Տերպի Քաունթի (Բ.) – Նորթհեմփթըն Թաուն (Դ.) 4-2

Գերմանիոյ Բաժակ

Լայփցիկ Եւ Պորուսիա Պարտուեցան
Գերմանիոյ ֆութպոլի բաժակի մրցաշարքը միշտ հարուստ եղած է անակըն-
կալներով: Այս տարուան մրցաշարքի վերջին 16-ի հանգրուանին, 2-րդ դիրքը 
գրաւող «Լայփցիկ»ը իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 11-րդ դիրքը գրաւող «Այնթրախթ 
Ֆրանքֆորթ»ի դէմ: Փորթուկալցի Անտրէ Սիլվա եւ սերպ Քոսթիչ օրուան 
հերոսներն էին: Սիլվա 17-րդ վայրկեանին տուգանայինով եւ Քոսթիչ 51-րդ եւ 
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ՄԱՐԶԱԿԱՆ 
Շար. Էջ 21-էն - Ցրվենա Զվեզտա  – Փանաթինայքոս 78-73

- Մաքապի ԹԱ – Խիմքի Մոսկուա 80-77
- Վալենսիա Պասքէթ  – Պարսելոնա 76-77
Իսկ 24-րդ հանգրուանի մրցումներուն արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնք-
ները.
- Ֆեներպահչէ  – Մաքապի ԹԱ 77-78
- Փանաթինայքոս  – Զենիթ Ս.Փեթեր.  96-81
- Պարսելոնա  – Արմանի Միլան  84-80
- Անատոլու էֆէս  – Ժալկիրիս Քաունաս 96-91
- Ալպա Պերլին  – Ռէալ Մատրիտ  97-103
- Օլիմփիաքոս Փիրէոս  – ԲԿՄԱ Մոսկուա 72-59
Դասաւորում. 1)Անատոլու Էֆէս 21 յաղթ - 3 պարտ«+218, 2) Ռէալ Մատրիտ  
18-6 +145, 3)Պարսելոնա 18-6 +144, 4)ԲԿՄԱ 16-8 +138:

 Թենիս
Ֆետերասիոնի Բաժակ

Աւարտական Փուլի Խումբերը Յայտնի 
Են
Շաբաթավերջին տեղի ունե-
ցան թենիս կիներու խմբա-
յին ախոյեանութեան զտումի 
մրցումները, որոշելու համար 
այն ութ հաւաքականնե-
րը, որոնք պիտի միանան 
աւելի բարձր դասուած ութ 
հաւաքականներուն, որոնք 
Ապրիլ ամսուան ընթացքին 
պիտի մրցին տիտղոսին 
համար: Ստորեւ տեսնել արձա-
նագրուած արդիւնքները.
-ԱՄՆ – Լաթվիա 3-2 մրցում-
ներու հաշիւով
-Հոլանտա – Պելառուսիա 2-3, - Ռումանիա – Ռուսիա 2-3
-Պրազիլ – Գերմանիա 0-4, - Սպանիա – Ճաբոն 3-1
-Զուիցերիա – Գանատա 3-1, - Պելճիքա – Ղազախստան 3-1
-Սլովաքիա – Բրիտանիա 3-1

 Թենիս
Մոնփելիէի Մրցաշարք

Մոնֆիս Տիտղոսակիր
Ֆրանսայի Մոնփելիէ քաղաքի թենիսի մրցաշարքի աւարտական մրցումին 
արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
-Կ.Մոնֆիս (1) – Վ.Փոսփիսիլ  7-5, 6-3
Այսպիսով, աւարտական մրցումին, առաջին դասուած ֆրանսացի Կայէլ Մոնֆիս 
յաղթեց չդասուած գանատացի Վազէք Փոսփիսիլին եւ պահեց տիտղոսը:

 Աթլեթիզմ

Տիւփլանթիս Հաստատեց Նոր Մրցանիշ
Լեհաստանի Թուրոն քաղաքի աթլեթիզմի մրցումներու ծիրին մէջ, շուէտացի 
ձողափայտով ոստումի մասնագէտ Արման Տիւփլանթիս արձանագրեց նոր 
մրցանիշ՝ 6,17 մեթր: Նախկին մրցանիշը կը պատկանէր ֆրանսացի Ռենօ 
Լավիլնիին, որ 6,16 մեթր էր:

 Ձմեռնային Մարզաձեւեր

Լիւտվիկ Եւ Վենտլ Շահեցան 
Տիտղոսները
Ձմեռնային մարզաձեւերու 
աշխարհի ախոյեանութիւնը 
շարունակուեցաւ: Արձա-
նագրուեցան հետեւեալ 
արդիւնքները.
Սահնակ  Օպերհոֆի մրցա-
շարք
-Անհատական տղաք.1)Եոհան 
Լիւտվիկ-Գեր. 1:28.267 վյրկ. 2)
Սեմէն Փավլիչենքօ-Ռուս. 0,164 
երկվ.ուշ, 3)Ինարս Քիվլենիեքս-Լաթ.. 0,170 երկվ.ուշ
-Երկու հոգինոց.1)Վենտլ-Արլթ 1:23.695 վյրկ. 2)Սիքս-Սիքս  0,117 երկվ.ուշ, 3)
Կեուքէ-Կամմ  0,171 երկվ.ուշ
Մեծ սահնակ  Սենթ Մորիցի մրցաշարք
- 2 հոգինոց տղաք.1)Գերմանիա 2:14.40 վյրկ. 2)Լաթվիա 0,28 երկվ.ուշ, 3)
Գանատա 0,62 երկվ.ուշ

- Փարի Սէն Ժերմէն – Օլիմփիք Լիոնէ 4-2
Դասաւորում. 1)Փարի Սէն Ժերմէն 61 կէտ +46, 2)Օլիմփիք Մարսէյ 49 կէտ +12, 
3)Ռէն 41 կէտ +7, 5)Մոնփելիէ 37 կէտ +5:

Փորթոգկալի Բաժակ

Պենֆիքա Յաղթեց 
Շաբթուան ընթացքին տեղի ունեցան Փորթուկալի ֆութպոլի բաժակի կիսա-
ւարտական հանգրուանի երթի մրցումները: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած 
արդիւնքները.
- Պենֆիքա  – Ֆամալիսաօ 3-2
- Աքատեմիքօ Վիզէու (Բ.Դաս.) – Փորթօ 1-1
Առաջատար «Պենֆիքա» իր դաշտին վրայ մրցելով, դժուար յաղթանակ մը 
տարաւ 5-րդ դիրքը գրաւող «Ֆամալիսաօ»ի նկատմամբ:

Փորթուկալի Ախոյեանութիւն

Փորթօ Յաղթեց Գագաթի Մրցումին
Փորթուկալի ֆութպոլի ախոյեանութեան 20-րդ հանգրուանի ամենա-
հետաքրքրական մրցումը «Փորթօ» - «Պենֆիքա» մրցումն էր: 2-րդ դիրքը 
գրաւող «Փորթօ»ն իր դաշտին վրայ մրցեցաւ առաջատար «Պեպֆիքա»ի դէմ: 
Հաւասարակշռուած մրցումին, Սերժիօ Օլիվեյրա նշանակեց «Փորթօ»ի առաջին 
կոլը 10-րդ վայրկեանին, Օթավինիոյի փոխանցումով: 18-րդ վայրկեանին, 
Գարլոս Վինիսիուս հաւասարեցուց հաշիւը: 38-րդ վայրկեանին, Ալէքս Թելէս 
տուգանայինով նշանակեց «Փորթօ»ի երկրորդ կոլը: 44-րդ վայրկեանին, 
«Պենֆիքա»ի պաշտպան Ռուպէն Տիազը սխալմամբ նշանակեց իր դարպասին 
մէջ: Իսկ 50-րդ վայրկեանին, Գարլոս Վինիսիուս նշանակեց «Պենֆիքա»ի 
երկրորդ կոլը, Ռաֆա Սիլվայի փոխանցումով: Այս մէկը առաջատարին երկրորդ 
պարտութիւնն էր: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Սփորթինկ Պրակա  – Ժիլ Վիսենթէ 2-2
- Փորթօ – Պենֆիքա  3-2
- Սփորթինկ Լիզպոն  – Փորթիմոնենսէ  2-1
Դասաւորում. 1)Պենֆիքա 54 կէտ +38, 2)Փորթօ 50 կէտ +30, 3)Սփորթինկ 
Լիզպոն 35 կէտ +9, 4)Սփորթինկ Պրակա 34 կէտ +9:

 Պասքեթպոլ
Էն Պի Էյ-ի Ախոյեանութիւն

Նակէց Մօտեցաւ Լէյքըրզին
ԱՄՆ-ի արհեստավարժ պասքեթպոլի 
մրցաշարքի մրցումներու ծիրին մէջ, 
Արեւմտեան շրջանի առաջատար «ԼԱ 
Լէյքըրզ» իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 
«Հիւսթըն Ռոքէց»ին դէմ եւ կրեց իր 
12-րդ պարտութիւնը: Երկրորդ դիրքը 
գրաւող «Տենվըր Նակէց» յաղթանակ 
տարաւ եւ մօտեցաւ առաջատարին: 
Ստորեւ տեսնել արձանագրուած 
արդիւնքները. 
- ԼԱ Լէյքըրզ  – Հիւսթըն Ռոքէց  111-121
- Օքլ.Սիթի Թանտըր – Պոսթըն Սելթիքս 
111-112
- Հիւսթըն Ռոքէց  – Եութա Ճազ 113-114
- Փորթլէնտ Թրեյլ Պլեյզըրզ  – Մայամի Հիթ 115-109
- Օրլանտօ Մեճիք  – Միլուոքի Պաքս 95-111
- Կոլտըն Սթէյթ Ուորիըրզ  – ԼԱ Լէյքըրզ  120-125
- Ֆինիքս Սանզ – Տենվըր Նակէց 108-117
Արեւ.շրջանի դասաւորում.1)Պաքս 45 յաղթ - 7 պարտ« 2) Ռեփթըրզ 39-14, 3)
Սելթիքս 37-15, 4)Հիթ 34-18:
Արեւմտ.շրջանի դասաւորում.1)Լէյքըրզ 39 յաղթ - 12 պարտ« 2)Նակէց  37-16, 
3)Քլիփըրզ 37-16, 4)Ճազ 34-18:

 Պասքեթպոլ
Եուրոլիկ

ԲԿՄԱ Զիջեցաւ Եւ Նահանջեց
Եւրոպայի պասքեթպոլի ակումբնե-
րու ախոյեանութեան 23-րդ եւ 24-րդ 
հանգրուանի մրցումներուն, «ԲԿՄԱ» 
կրեց երկու պարտութիւն եւ նահանջեց 
4-րդ դիրք: 23-րդ  հանգրուանի մրցում-
ներուն արձանագրուեցան հետեւեալ 
արդիւնքները.
- ԲԿՄԱ Մոսկուա – Անատոլու Էֆէս 
80-82
- Ռէալ Մատրիտ  – Պասքոնիա Վիթո-
րիա 70-69
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Սուրբ Սարգիսի Տօնին Առիթով 
Հոգեւորականները Այցելած են Մարտական 
Յենակէտեր

Ձիւնի Հսկայական Զանգուածի Տակ Մնալու 
Պատճառով Երեք Զինծառայող Զոհուած է

Հայաստան Այցելած է 1,894,377 Զբօսաշրջիկ. 
Այցերը Աւելցած Են Աւելի Քան 14 Տոկոսով

Հայկական Մարդասիրական Խումբը 
Մէկ Տարուան Ընթացքին Սուրիոյ Մէջ 
Ականազերծած 126,000 քմ. Տարածք

Փետրուար 8-ին, Սուրբ Սարգիս 
զօրավարի տօնին առիթով, Հայ 
եկեղեցւոյ համաշխարհային 
երիտասարդական միաւորման 
(ՀԵՀԵՄ) հոգեւոր տեսուչ Հայր 
Թովմա վարդապետ Խաչատրեանը, 
5-րդ զօրամիաւորման եւ Երեւանի 
կայազօրի աւագ գունդի երէց Տէր 
Ենովք քահանայ Եսայեանի ուղեկ-
ցութեամբ, այցելած է մարտական 
յենակէտեր: Այս մասին կը տեղեկաց-
նէ ՀՀ ՊՆ տեղեկատուութեան եւ 

ՀՀ Սիւնիքի մարզի N զօրամասի 
պահպանութեան տեղամասի տարած-
քին մէջ, Փետրուար 7-ին, ժամը 16:50-
ի սահմաններուն, ձիւնի հսկայական 
զանգուածի տակ մնացած է չորս 
պայմանագրային զինծառայող:
ՀՀ պաշտպանութեան նախարա-
րութեան տեղեկատւութեան եւ 
հասարակայնութեան հետ կապերու 
վարչութեան տեղեկութիւններով՝ 
ձեռնարկուած որոնողական-փրկա-
րարական աշխատանքներուն 
իբրեւ արդիւնք յայտնաբերուած 
են ձիւնահիւսի տակ մնացած 
պայմանագրային զինծառայողներ, 
շարքային Կարապետ Սեդրակի 
Նազարեանի (1991-ի ծնունդ), 
կրտսեր քսանապետ Տիգրան Արմէնի 
Արզումանեանի (1994-ի ծնունդ) եւ 
կրտսեր քսանապետ Նուեր Տիգրանի 

2019-ին Հայաստան այցելած է 
1,894,377 զբօսաշրջիկ՝ նախորդ 
տարուան համեմատ աւելնալով 14.7 
տոկոսով: Այս մասին Facebook-ի իր 
էջին վրայ գրած է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեան:
«Ամփոփուած տուեալներուն համա-
ձայն, 2019-ին Հայաստան այցելած 
է 1,894,377 զբօսաշրջիկ: Այս թիւը 
2018-ի համեմատ աւելի է
242,595-ով կամ 14.7%-ով, իսկ 2017-ի 
նկատմամբ՝ 399,598-ով կամ 26.7%-
ով»,- նշած է վարչապետը:
Ան նաեւ գրած է, որ բացի այս՝ 
Համաշխարհային զբօսաշրջային 
կազմակերպութեան կողմէ Փետրուար 
4-ին հրապարակուած հաշուիչնե-
րուն համաձայն՝ Հայաստանը 2019-
ին զբօսաշրջութեան ոլորտէն մէջ 

ՀՀ մարդասիրական խումբը մէկ 
տարիէ ի վեր կը գործէ Սուրիոյ մէջ։ 8 
Փետրուար 2019-էն մինչեւ 8 Փետրուար 
2020 ականազերծողները մաքրած են 
126 հազար քառակուսի մեթր տարածք, 
որմէ մօտաւորապէս 91,000 մեթր 
քառակուսի հատուածը (ականներով 
եւ պայթուցիկ զինամթերքով լեցուն) 
զննուած եւ յանձնուած է Հալէպի 
նահանգային իշխանութիւններուն: 
Մարդասիրական ականազերծման եւ 
փորձագիտական կեդրոնը կը տեղե-
կացնէ, որ յանձնման վկայականին 
համաձայն, ալ Հուսէյնիէ բնակավայրի 
նշուած տարածքները անվտանգ են 

հասարակայնութեան հետ կապերու 
վարչութիւնը:
Հոգեւորականները գնահատանքի 
խօսքեր փոխանցած են դիրքա-
պահներուն հայ ժողովուրդի խաղա-
ղութեան պաշտպանութեան եւ 
զինուորական ծառայութիւնը 
բարեխղճօրէն կատարելու համար, 
Սուրբ Սարգիս զօրավարի տօնի 
առիթով խորհրդանշական նուէր-
ներ` աղօթագիրքեր յանձնած զին-
ծառայողներուն:

Շահբազեանի (1995-ի ծնունդ) դիերը:
Պայմանագրային զինծառայող, շար-
քային Համլէթ Գրենիկի Միրզոյեանը 
(1998-ի ծնունդ) հնարաւոր եղած է 
դուրս հանել ձիւնահիւսին տակէն: 
Յայտնաբերուած զինծառայողը 
ստացած է մարմնական թեթեւ վնաս-
ւածքներ, առողջական վիճակը կը 
գնահատուի բաւարար:
Դէպքի հանգամանքները պարզելու 
նպատակով կը կատարուի քննութիւն:
ՀՀ պաշտպանութեան նախարարու-
թիւնը խորին ցաւակցութիւն կը յայտնէ 
շարքային Կարապետ Նազարեանի, 
կրտսեր քսանապետ Տիգրան Արզու-
մանեանի եւ կրտսեր քսանապետ 
Նուեր Շահբազեանի ընտանիքներու 
անդամներուն, հարազատներուն եւ 
ծառայակիցներուն:

ամենաարագ զարգացող ուղղու-
թիւններու շարքին զբաղցուցած է 
12-րդ տեղը աշխարհի մէջ:
Թուրքիան եւ Ատրպէյճանը զբօսա-
շըրջութեան աճի իրենց տուեալներով 
զիջած են Հայաստանին՝ զբաղցնելով 
համապատասխանաբար 13-րդ եւ 
17-րդ տեղերը՝ 14% եւ 11.4% աճով։
Վրաստանը ընդհանրապէս տեղ չէ 
գրաւած զբօսաշրջութեան ոլորտէն 
ներս ամենաարագ զարգացող 20 
երկիրներու շարքին:
ԵԱՏՄ երկիրներու շարքին եւս 
Հայաստանը առաջնակարգ է: ԵԱՏՄ 
երկիրներէն ցանկին վրայ է միայն 
Ղազախստանը, որ սակայն նոյնպէս իր 
տուեալներով կը զիջի Հայաստանին՝ 
արձանագրելով 10 տոկոս աճ (20-րդ 
հորիզոնական):

եւ պիտանի օգտագործման համար:
Հայ մասնագէտները ականներու 
վտանգի իրազեկման եւ շտապօգ-
նութեան տասնեակ դասընթացքներ 
կազմակերպած են Հալէպի մէջ: «Մար-
դասիրական ականազերծման եւ 
փորձագիտական կեդրոնը» կատարած 
է նաեւ«Մենք Ձեր Հետ Ենք» եւ 
«Մի Բուռ Ժպիտ» խորագիրներով 
մարդասիրական գործեր: Հաւաքուած 
են նուէրներ եւ փոխանցուած սուրիա-
ցի մանուկներուն: Մարդասիրական 
խումբի բժիշկները պարբերաբար 
դեղորայք կը տրամադրեն Հալէպի 
հիւանդանոցներուն:
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Սկիզբը Էջ 01

Լուրեր Աշխարհէն
Ցաւակցութիւն

Խոր յուզումով իմացանք մահուան լուրը Թէքէեան Մշա-
կութային Միութեան վեթերան անդամ եւ ժրաջան վարչա-
կան Զոհրապ Սվաճեանի։ Մեր խորազգաց վշտակցու-
թիւնը կ՛ուզենք յայտնել հանգուցեալի տիկնոջ Արփիին, 
զաւակներուն եւ միութենական բոլոր բարեկամներուն։
Թող Աստուած հոգին լուսաւորէ եւ Սուրբ Հոգւոյ մխի-
թարութիւնը պարգեւէ իր բոլոր հարազտներուն։ Յիշատակն 
արդարոց, օրհնութեամբ եղիցի։

ԹՄՄ, Փասատինա-Կլէնտէյլ
Մասնաճիւղի Վարչութիւն

Պոլսոյ «Մարմարա» թերթի տեղե-
կութիւններով՝ Կարօ Փայլան կը 
յիշեցնէ, որ «Սանասարեան տան» 
վերատիրանալու պահանջով Պոլսոյ 
Հայոց պատրիարքարանին կողմէ 
բացուած դատը կը շարունակուի, 
եւ կը հարցնէ, թէ նախարարը պիտի 
վաւերացնէ՞ շէնքը 35 տարիով 
կասկածելի ընկերութեան մը՝ «Կափ-
սան-Էսերլեր»ին վարձու տալու որո-
շումը։
Պոլսահայ երեսփոխանը նոյն հար-
ցագիրին մէջ դիտել կու տայ, որ 
«Սանասարեան տան» ճիշդ քովը կը 
գտնուի պատմամշակութային արժէք 

ունեցող շէնք մը եւս, որ դարձեալ 
վարձու տրուած է «Կափսան-Էրեսլեր» 
ընկերութեան, որ վերանորոգութեան 
ընթացքին մեծ վնաս հասցուցած էր 
շէնքին պատմական դիմագիծին։
Փայլան, շարունակելով իր հար-
ցումները՝ կը պահանջէ, որ բացատ-
րութիւններ տրուին, թէ «Կափսան-
Էսերլեր» ընկերութիւնը ի՛նչ պայման-
ներով շահած է մրցոյթը եւ արդեօք 
Հայոց պատրիարքարանը ինչպէ՞ս 
պիտի շարունակէ յարաբերութիւնը 
վարձակալ ընկերութեան հետ, տրուած 
ըլլալով, որ դատական գործընթացը կը 
շարունակուի։
 

Փայլան Տեղեկութիւններ Կը Պահանջէ 
«Սանասարեան Տան» Վարձակալութեան Գաղտնի 
Մրցոյթին Մասին

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: 


