
Հայաստանի Հանրապետութեան 
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի մօտ 

տեղի ունեցած է խորհրդակցութիւն, 
որուն մասնակցած են Անվտանգու-
թեան խորհուրդի քարտուղար Արմէն 
Գրիգորեան, Պաշտպանութեան 
նախարար Դաւիթ Տօնոյեան, Ազգային 
անվտանգութեան ծառայութեան տնօ-
րէնի պաշտօնակատար Էդուարդ 
Մարտիրոսեան, Զինուած ուժերու 
գլխաւոր շտապի պետ Արտակ Դաւ-
թեան, Գլխաւոր դատախազ Արթուր 
Դաւթեան, Քննչական կոմիտէի 
նախագահ Հայկ Գրիգորեան, Զին-
ւած ուժերու եւ իրաւապահ մար-
միններու բարձրաստիճան այլ ներ-
կայացուցիչներ:
Ըստ վարչապետի մամլոյ վարչութեան՝ 
մանրամասն անդրադարձ կատարուած 
է վերջին շրջանին Զինուած ուժերու 
մէջ տեղի ունեցած մահուան դէպքե-
րու հանգամանքներուն եւ պատճառ-
ներուն: 

Ձախէն՝  ընկերներ՝ Արա Գասապեան, Կարօ Քիւփէլեան, Խաչիկ Ճանո-
յեան, Տոքթ. Ռաֆֆի Պալեան (ատենապետ), Գերշ. Տ. Յովնան Արք. 
Տէրտէրեան (Առաջնորդ), ընկ. Գէորգ Գրիգորեան, ընկերուհի Շուշան 
Պաղպուտարեան եւ ընկ. Դաւիթ Սամուէլեան

Ք.ա. Ա. դարուն, Տիգրան Մեծի ժամանակ, հայ-
կական փոքր ներկայութիւն մը կար, յատկապէս՝ 
Անտիոքի մէջ:
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Հանդիպում Արեւմտեան Թեմի Բարեջան Առաջնորդ՝ 
Գերշ. Տէր Յովնան Արք. Տէրտէրեանի Հետ
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Միջին Արեւելքի Հայագաղութները
Սուրիա

Turkey Has Been Conducting Extensive Activity Within 
Jerusalem’s Old City and Has Specifically Been Targeting 
The Armenian And Christian Quarters, TPS Has Learned

Կեանքը Միշիկընի Հ.Բ.Ը.Մ.ի Ալեք եւ 
Մարի Մանուկեան Վարժարանէն Ներս

One resident told TPS about a Turkish diplomat who 
proposed to the Kahabadijan(*) family, which owns a 
small museum with a rare collection of thousands of 
photos and documents on the Armenian holocaust...

2019-2020 տարեշրջանը վարժարանիս համար 
սկսաւ բարձր ակնկալիքներով: Պատճառը անշուշտ 
անցեալ տարեշրջանի աւարտականներուն փայլուն 
յաջողութիւններն էին:

Արեւմտեան թեմի Առաջնորդարա-
նին մէջ տեղի ունեցաւ խիստ 

շահեկան հանդիպում մը, Արեւմտեան 
թեմի բարեխնամ Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. 
Յովնան Արք. Տէրտէրեանի եւ ՌԱԿ-ի 
Արեւմտեան Շրջանի Շրջանային 
վարչութեան պատուիրակութեան 
հետ, գլխաւորութեամբ Շրջանայինի 
ատենապետ, ՌԱԿ-ի Կեդրոնական 
Վարչութեան ատենադպիր՝ Տոքթ. 
Ռաֆֆի Պալեանի։
ՌԱԿ-ի ներկայացուցիչները նախ 
Նորին Սրբազնութեան փոխանցե-
ցին մեր շրջանակի տօնական օրե-
րու շնորհաւորութիւնները, եւ Սրբա-
զան հօր ներկայացուցին կուսակցու-
թեանս յառաջիկայ երկու տարիներու 
ծրագրուած ձեռնարկները։

տարածքային կառավարման նախա-
րար Սուրէն Պապիկեանի գլխա-
ւորութեամբ։
Ազգային ժողովի պատգամաւորներու 
կողմէն «Ոչ» քարոզչութեան կողմ 
ձեւաւորելու ժամկէտը կը լրանայ 
այսօր, բայց մինչ այս պահը խոր-
հըրդարանական ուժերէն որեւէ մէկը 
«Ոչ»-ի շտաբ ձեւաւորելու մասին որեւէ 
յայտարարութիւն չէ տարածած:
Սահմանուած ժամկէտին քարոզչու-
թեան կողմ չարձանագրուելու պարա-
գային «Ոչ»-ի քարոզչութեան կողմ 
կրնայ ձեւաւորել առնուազն 50 քաղա-
քացիներէ բաղկացած խումբը:
Ինչ կը վերաբերի արտախորհրդա-

ՌԱԿի Լուրեր

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Լուրեր Աշխարհէն

Հայաստանի Մէջ Պաշտօնապէս Սկսաւ Սահմանադրական Հանրաքուէի Քարոզարշաւը

«Բարգաւաճ Հայաստան» 
Կուսակցութիւնը Պիտի 
Չմասնակցի Հանրաքուէի 
Գործընթացին

Պատմական Քայլով Մը 
Սուրիոյ Խորհրդարանը 
Քուէարկեց Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը Ճանչցող 
եւ Դատապարտող Բանաձեւը

Վարչապետին Մօտ 
Քննարկուած են Բանակին 
Մէջ Մահուան Դէպքերու 
Պատճառները

Սրբազան Հայրը եւս իր հերթին 
հակիրճ ձեւով ներկայացուց Առաջ-
նորդարանէն ներս արդէն իսկ գոյու-
թիւն ունեցող աշխատանքները եւ 
ապագային համար ծրագրուած վիթ-
խարի աշխատանքները։
Նմանապէս Սրբազան Հայրը խօսե-
ցաւ Լուսոյ խորան Ս. Էջմիածինի 
Մայր Տաճարի նորոգութեան հսկայ 
աշխատանքներուն մասին։
ՌԱԿ-ի մեր ընկերները, ինչպէս միշտ 
այս անգամ ալ Առաջնորդ Սրբազան 
Հօր յայտնեցին մեր կազմակերպու-
թեան անվերապահ զօրակցութիւնը 
թեմիս Առաջնորդին եւ Առաջնոր-
դարանի բոլոր ծրագիրներուն եւ 
տարուան աշխատանքներուն։

րանական ուժերուն, նշենք, որ հայ 
Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը 
կոչ ըրած է առհասարակ անտե-
սել հանրաքուէն, իսկ Հայաստանի 
Հանրապետական կուսակցութիւնը 
չի մասնակցիր հանրաքուէի գոր-
ծընթացին:
1995-ի Սահմանադրութեան ընդու-
նումէն ետք՝ 2020 Ապրիլ 5-ին կայա-
նալիք Սահմանադրական փոփո-
խութիւններու հանրաքուէն արդէն 
4-րդ փորձն է: Վերջին 25 տարուան 
ընթացքին սահմանադրական փոփո-
խութիւններ նախաձեռնուած են 
համապատասխանաբար 2003, 2005 
եւ 2015 թթ..:

Հայաստանի մէջ պաշտօնապէս 
սկսաւ  սահմանադրական հան-

րաքուէի քարոզարշաւը, որ կը 
շարունակուի մինչեւ Ապրիլ 3։ 
Նշենք, որ «Այո՛»-ի քարոզչական 
կողմն ու շտաբը ձեւաւորուած են՝ 

«Բարգաւաճ Հայաստան» կուսակ-
ցութիւնը պիտի չմասնակցի Սահ-
մանադրական փոփոխութիւննե-
րու հանրաքուէի իրականացման 
գործընթացին: Այդ մասին ԲՀԿ քաղա-
քական խորհուրդի նիստէն ետք յայ-
տարարեց Ազգային Ժողովի «Բար-
գաւաճ Հայաստան» խմբակցութեան 
քարտուղար Նայիրա Զոհրապեան:
Ատիկա կուսակցութեան քաղաքա-
կան խորհուրդի բոլոր անդամներուն, 
տարածքային կառոյցներու պատաս-
խանատուներու, պատգամաւորներու 
միաձայն որոշումն է, նշեց ան:
«ԲՀԿ-ն մշտապէս կողմ եղած է ուղիղ 
ժողովրդավարութեան կարեւորագոյն 
գործիքին` հանրաքուէին, բայց մենք 
չենք կրնար որեւէ մասնակցութիւն 
ունենալ իրաւական առումով այս 
խոցելի գործընթացին»,- ըսաւ Զոհ-
րապեան` մէջբերելով խմբակցու-
թեան ղեկավար Գագիկ Ծառուկեանի 
խօսքը, կը գրէ Panorama.am-ը:
Զոհրապեան աւելցուց ըսելով, որ 
սահմանադրական փոփոխութիւն-
ներու նախագիծ ներկայացնելու 
պահէն իշխանութիւնը իրաւական 
հարթութենէն հարցը տեղափոխած 
է քաղաքական` խնդիրը վերածելով 
սեւ-սպիտակի «կործանարար հակա-
մարտութեան»:
Սահմանադրութեան փոփոխու-
թիւններու հանրաքուէն տեղի պիտի 
ունենայ Ապրիլ 5-ին: Նախընտրական 
քարոզարշաւը սկիզբ պիտի առնէ 
Փետրուար 17-էն, «Այո»-ի շտապը 
պիտի ղեկավարէ «Քաղաքացիա-
կան պայմանագիր» կուսակցութեան 
վարչութեան նախագահ Սուրէն 
Պապիկեանը:

Սուրիոյ խորհրդարանը քուէարկեց 
19-րդ դարու վերջաւորութեան եւ 
20-րդ դարու սկիզբը Օսմանեան 
Կայսրութեան ծրագրած եւ իրագործած 
Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցող 
եւ դատապարտող բանաձեւ մը։ 
Սուրիոյ խորհրդարանը միաձայնու-
թեամբ ընդունեց Սուրիական-
Հայաստանեան խորհրդարանական 
բարեկամութեան Յանձնախումբին 
կողմէ ներկայացուած 20-րդ դարուն 
Օսմանեան Կայսրութեան թուրք 
իշխանաւորներուն կողմէ Հայոց 
Ցեղասպանութեան եւ Սուրիոյ ժողո-
վուրդի այլ բաղադրիչներու ցեղաս-
պանութեան ճանաչումն ու դատա-
պարտումը հաստատող բանաձեւը։
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Նախապէս  հաղորդած էինք, 
որ Ռամկավար Ազատական 
Կուսակցութեան Արցախի 
մարմինը օրերս  գումարած 
է արտահերթ համագումար, 
որու աւարտին ալ որոշուած է 
մասնկացիլ յառաջիկայ Մարտ 
ամսուան ընթացքին տեղի 
ունենալիք Նախագահական-
խորհրդարանական ընտրու-
թիւններուն։
«Ռամկավար Մամուլ»ի  Արցախի 
աղբիւրին համաձայն, ինչպէս եւ 
նախատեսուած էր, այսօր գոյա-
ցած է «Նոր Արցախ» դաշինքը, 
որու հիմքով ալ ՌԱԿ-ի մար-
մինը պիտի սատարէ Արցախի 
Հանրապետութեան Արտա-
քին Գործոց նախարար Մասիս 
Մայիլեանին Արցախի նախա-
գահի պաշտօնի թեկնածուու-
թեան:
Ստորեւ կը ներկայացնենք 
Արցախի  մէջ գործող՝ Ռամկա-
վար Ազատական Կուսակցու-
թեան,  «Ինքնուրոյն Արցախ»ի 
եւ «Ինքնութիւն եւ միասնու-
թիւն» կուսակցութեանց այդ 
առթիւ հրապարակուած հաղոր-
դագրութիւնը։
 
29 Յունուարին Ստեփանակերտի 
«Եւրոպա» հիւրանոցին մէջ կայա-
ցաւ արցախեան երեք քաղաքա-
կան ուժերու՝ Արցախի Ռամկավար 
Ազատական,  «Ինքնութիւն եւ միաս-
նութիւն» եւ «Վաղուայ Արցախ» 
կուսակցութիւններու ղեկավար 
մարմիններու համատեղ նիստը, 
ուր քննարկուեցաւ նախընտրական 
դաշինքի կազմաւորման հարցը։
Յիշեցնենք, որ «Ինքնութիւն եւ 
միասնութիւն» կուսակցութեան 
արտահերթ համագումարը տեղի 
ունեցած է Յունուար 23-ին, 
«Վաղուայ Արցախ» կուսակ-
ցութեանը՝ Յունուար 25-ին եւ 
Ռամկավար Ազատական կուսակ-
ցութեանը՝ Յունուար 26-ին։ 
Արտահերթ համագումարներուն 
յստակեցուած է գալիք համա-
պետական ընտրութիւններուն 
նշեալ քաղաքական ուժերու մաս-
նակցութեան ձեւաչափը: Համա-
գումարներուն հաստատուած են 
կուսակցութիւններու ղեկավար 
մարմիններու որոշումները երեք 
կուսակցութիւններէն կազմուած 
նախընտրական դաշինք կազմա-
ւորելու եւ նախագահական ընտ-
րութիւններուն Մասիս Մայիլեանին 
սատարելու մասին։
Երեք քաղաքական ուժերու ղեկա-
վար մարմիններու համատեղ նիս-
տը,  վերահաստատելով կուսակ-
ցական համագումարներու դիրքո-
րոշումները, ձեւաւորեց «Մայի-

Հաղորդագրութիւն
Կարեւոր Նախընթացով Մը ՌԱԿ-ի Արցախի 
Մարմինը Միացաւ «Նոր Արցախ» Դաշինքին  

լեան - Նոր Արցախ» նախընտրա-
կան դաշինք, որ նախագահա-
կան ընտրութիւններուն պիտի 
սատարէ Մասիս Մայիլեանին։ 
Վերջինս նաեւ պիտի գլխաւորէ 
դաշինքի համամասնական ցու-
ցակը խորհրդարանական ընտ-
րութիւններուն։
Համատեղ նիստին ելոյթ ունեցան 
երեք կուսակցութիւններու ներ-
կայացուցիչները։ Անոնք  կարեւո-
րեցին առաջիկայ համապետա-
կան ընտրութիւններու դերն ու 
նշանակութիւնը երկրի ներքին ու 
արտաքին մարտահրաւէրները 
դիմագրաւելու համար նոր որակի 
իշխանութեան ձեւաւորման,
հանրային կեանքի բարելաւման, 
մարդու եւ քաղաքացիի իրաւունք-
ներու պաշտպանութեան ու 
պետութեան ներսը առկայ 
խնդիրներու լուծման համար 
բացառապէս պետական շահով 
առաջնորդուելու, երկրի մէջ 
ստեղծուած իրավիճակէն դուրս 
գալու համար անհրաժեշտ քաղա-
քական ու հասարակական ուժե-
րու լայն համախմբման անհրա-
ժեշտութիւնը։
Համատեղ նիստի մասնակիցնե-
րուն ողջոյն խօսքով դիմեց 
Մասիս Մայիլեանը։ Խորին 
երախտագիտութիւն յայտնելով 
բարձր վստահութեան համար՝ 
ան, մասնաւորապէս, նշեց. «Մեր 
այս դաշինքը հզօր խթան պիտի 
հանդիսանայ Արցախի մէջ 
արմատական բարեփոխումներու 
ծրագրերու քննարկման եւ 
ընդունման նպատակով հան-
րութեան առողջ ուժերու լայն 
համախմբմանն ուղղուած աշխոյժ 
ու վճռական գործունէութեան 
համար։ Վայրկեան անգամ չեմ 
կասկածիր՝ բարեփոխումներու 
արդիւնքով մենք համատեղ 
ուժերով պիտի ապահովենք մեր 
երկրի անվտանգ, բարեկեցիկ, 
յուսալի, արդար, քաղաքակիրթ եւ 
ժողովրդավարական ապագան, մէկ 
խօսքով՝ պիտի կերտենք մեր Նոր 
Արցախը»։
Մ. Մայիլեանը կ’ակնկալէ, որ 
դաշինքի առանցքի շուրջ սերտ 
համագործակցութիւն ըլլայ արցա-
խեան հանրութեան ամենա-
տարբեր շերտերու եւ հանրութեան 
վստահութիւնն ու յարգանքը վայելող 
անհատներու ու հանրային դէմքե-
րու հետ։
 

Արցախի Ռամկավար 
Ազատական կուսակցութիւն

«Ինքնութիւն եւ միասնութիւն» 
կուսակցութիւն

«Վաղուայ Արցախ» 
կուսակցութիւն

Վարդանանց 
Այս տարի Փետրուար 20-ին Հայաս-
տանեայց Առաքելական Սուրբ Եկե-
ղեցին կը նշէ  Վարդան Մամիկո-
նեանի եւ 1036 նահատակներու   
տօնը։
451ի Մայիսին, Աւարայրի ճակա-
տամարտին մէջ, հայրենիքին, հայ 
եկեղեցիին եւ քրիստոնէական 
հաւատքի պահպանման համար 
նահատակուած Վարդանանց զօրա-
վարներն ու 1036 մարտիրոսները 
Հայաստանեայց Առաքելական Եկե-
ղեցուոյ մեծագոյն սուրբերէն են: 
Իրենց նահատակութեամբ անոնք 
հաստատեցին հայ ժողովուրդի 
ապրելու կամքը եւ գոյատեւութեան 
իրաւունքը: Սուրբ Վարդանանց 
հերոսամարտը քրիստոնեայ 
աշխարհի առաջին պատերազմն 
էր յանուն հաւատքի: 449 ին պարսից 
արքայ Յազկերտը հրովարտակ 
կը ղրկէ Հայ նախարարներուն, 
առաջարկելով ուրանալ ազգային՝ 
քրիստոնէական կրօնը եւ ընդու-
նիլ զրադաշտութիւնը: Հրովար-
տակին պատասխանելու համար 
Արտաշատի մէջ Յովսէփ Ա. 
կաթողիկոսի եւ Հայոց բանակի 
սպարապետ Վարդան Մամիկո-
նեանի գլխաւորութեամբ ժողովի 
կը հրաւիրուին հայոց աշխար-
հի նախարարներն ու  հոգեւո-
րականները: Ժողովի մասնակից-
ները պատասխան նամակով կը 
մերժեն Յազկերտի պահանջը, 
գիտակցելով, որ թիւով շատ աւելի 
քիչ են  եւ որ պատերազմի պարա-
գային ոչ թէ կենաց, այլ՝ մահու 
պիտի կռուին։   451-ի գարնան 
պարսկական 200 հազարանոց 
բանակը մտաւ Հայաստան։
Այսպէս  սկսաւ է հայ ժողովուրդի 
պայքարը յանուն հաւատքի, յանուն 
հայրենիքի:
Հայոց զօրքը թիւով երեք անգամ 
քիչ էր պարսկական զօրքէն, 
սակայն այդ չէր խանգարեր  
հայորդիներուն՝ կեանքի գինով 
պաշտպանել իրենց հաւատքը, 
կրօնքը, հայրենիքն ու ազգային 
ինքնութիւնը: Այս ճակատամարտը 
անոնց համար գիտակցուած մահ 
էր, որ հաւասարազօր է անմա-
հութեան: Հայոց զօրքի կողքին էր 
նաեւ հայ հոգեւորականութիւնը՝ 
Ղեւոնդ Երէցի եւ Յովսէփ Կաթո-
ղիկոսի գլխաւորութեամբ: Հոգեւո-
րականները կը մկրտէին բոլոր 
չմկրտուածները, ամբողջ գիշերը 
անոնք կ՛աղօթէին, իսկ առաւօտուն 
Սուրբ Պատարագ  մատուցեցին:
Մայիս 26-ին Տղմուտ գետի ափին 
Աւարայրի դաշտին վրայ սկսաւ 
անհաւասար   ճակատամարտը, 
ուր հայրենիքի եւ հաւատքի անսա-
սանութեան համար իրենց կեանքը 
զոհեցին վարդանանց քաջերը:
 Դարեր անցած են: Այսօր ալ  մերօ-
րեայ  վարդանները կը պայքարին 
յանուն հայրենիքին, ազատութեան 
եւ հաւատքին: Յանուն արժանա-
պատիւ անկախութեան եւ անսա-
սան պետականութեան։ Քրիստո-
նէութիւնը, ինչպէս եւ խիզախ 
կամքը, հայրենիքի հանդէպ ինք-
նամոռաց սէրը, յանուն հայրենիքի  
ոչ մէկ վայրկեան չվարանելով 
կեանքը  զոհելը  մեր ինքնութիւնն 
ու մաշկի գոյնն են, որոնք հնարաւոր 
չէ  փոխել ոչ՛ սուրով, ոչ՛ հուրով, ոչ 
ալ՝ կամք պարտադրելով։ 

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ   



ՉորեքշաբÃÇ, 19 Փետրուար 2020 3Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Միջին Արեւելքի Հայագաղութները
Սուրիա

ՍԱՐԳԻՍ Յ. ՄԻՆԱՍԵԱՆ

Ք.ա. Ա. դարուն, Տիգրան Մեծի ժամանակ, հայկական փոքր ներկայութիւն մը 
կար, յատկապէս՝ Անտիոքի մէջ:
11-րդ դարուն, Սելճուք թուրքերու արշաւանքներու ատեն, որոշ թիւով հայեր 
գաղթած են Այնթապ, Անտիոք  եւ Հալէպ, ուր երբեմն կուսակալները կամ 
կառավարիչները հայեր էին:
13-րդ դարուն, Մոնկոլներու ասպատակութիւնները արգելք հանդիսացած 
են, որ կազմաւորութեան մէջ եղող վերոյիշեալ քաղաքներուն մէջ, հայկական 
գաղութները մարմին առնեն ու զարգանան:
Կիլիկիոյ թագաւորութեան շիջումէն ետք, 14-րդ դարուն (1375) յաջորդեց 
Օսմանեան տիրապետութիւնը: Այս ժամանակներուն ունեցած ենք հայ 
կուսակալներ, որոնցմէ յիշատակենք Էտիպ Իսահակը ու Ռըզքալլա Հասունեանը: 
Սուրիական բաժնին մէջ, 15-րդ դարուն, կազմուած է Հալէպի հայոց թեմը:
17-րդ դարէն սկսեալ, այլազան ճնշումներու եւ հալածանքներու հետեւանքով, 
Օսմանեան հայացած շրջաններէն- Արաբկիրէն, Սասունէն, Հոոմկլայէն, 
Զէյթունէն, Այնթապէն, Մարաշէն, Կարինէն- հայերը գաղթած են յատկապէս 
Արեւելեան Հայաստան ու մանաւանդ՝ Սուրիա:
Ա. Համաշխարհային Պատերազմի առաջին տարիներուն, Սահակ Բ. Կաթո-
ղիկոսը, Գերշ. Յարութիւն Եսայեան, եւ Հ.Բ.Ը. Միութեան Հալէպի մասնաճիւղի 
ատենապետներ՝ Արմենակ Մազլումեան («Պարոն») եւ եղբայրը՝ Օննիկ, Տոքթ. 
Սամուէլ Շմաւոնեան, պատուելի Ահարոն Շիրաճեան, Անատոլուի գաղթական 
իրենց հայրենակիցներուն մատուցած ծառայութեանց համար, բանտարկութեան 
եւ աքսորի ենթարկուած են: 
Համաշխարհային Ա. Պատերազմի տարիներուն, Հիւսիսային Սուրիան եւ յատ-
կապէս Հալէպն ու Դամասկոսը դարձան, Օսմանեան կայսրութեան արեւելեան 
Հայաստանի նահանգներէն տարագրուած, հայերու գլխաւոր ապաստանարանը: 
Տարագլեալներու գոյավիճակով զբաղող գլխաւոր կազմակերպութիւնները, 
եւրոպական եւ ամերիկեան միսիոնարական օժանդակութիւններու կարգին, 
եղան Հ.Բ.Ը. Միութեան Եգիպտոսի կեդրոնը, գործօն ղեկավարութեամբ անոր 
Հալէպի մասնաճիւղին: Այս քաղաքին մէջ ապաստանած էին աւելի քան 15,000 
գաղթականներ: Ֆրանսական մանտայի հովանաւորութեան տակ գործող 
հիւանդանոցներուն, կամ որբանոցներուն մէջ կը ծառայէին Ա. Շիրեճեան (Խան 
Սապուն), բժիշկներ Տէր Ղեւոնդեան, Յովհ. Գլըճեան, Ա. Ալթունեան եւ Հայր 
Պալեան: 1919-ի աւարտին, Հալէպի մէջ կը գտնուէին 1900 գաղթականներ, 
որոնց կեդրոնացումը քաղաքին մէջ ստեղծեց հակագաղթական հալածանք 
մը, նոյն տարուան Փետրուարէն սկսեալ: Արաբ ամբոխը սպաննեց 50 ու 
վիրաւորեց 150 հայեր, պատճառ դարձաւ մեծ թիւով անհետացածներու, մինչեւ 
որ ստիպուեցաւ միջամտել անգլիական բանակը՝ կարգը վերահաստատելու 
համար: Այս գաղթականներէն մաս մը վերադարձաւ Կիլիկիոյ իրենց տուները, 
Ֆրանսական բանակին օժանդակութեամբ: 11,000-ի իջած էր գաղթականներու 
թիւը Հալէպի մէջ:
Բարեգործականի շօշափելի օժանդակութիւնը վերահաստատուեցաւ 1919 
Յունուարէն սկսեալ: Հ.Բ.Ը. Միութեան մասնաճիւղին անդամներէն էին 
Գ. Խանճեան, Օ. Մազլումեան, Ռ. Էզաճեան, Խ. Շահին, Յ. Ոսկեան, Ա. 
Մազլումեան, Յ. Պարսումեան, Յովհ. Գըլըճեան, Յովհ. Խաչատուրեան: 1919 
Փետրուարին հիմնուեցաւ «Հայ Երիտասարդաց Տիկնանց Ընկերակցութիւն»ը, 
գլխաւորութեամբ առաջնորդարանէն Հայր Յ. Եսայեանի: Ռ. Հերեան, Հ.Բ.Ը. 
Միութեան ներկայացուցիչը, նոյն տարուան Ապրիլէն սկսեալ, նուիրուեցաւ 
յատկապէս որբահաւաքի գործին, յատկապէս Սուրիական անապատներէն 
ու տեղացիներէն պետեւիներէն ազատելով որդեգրուած 535 հայ որբեր: 
Որբախնամ գործինն նուիրեալ անձերէն յիշատակենք Տոքթ. Հրեշտակեանը 
ու Խ. Ինկիլիզեանը: (*)
1915-ի կիսուն, շուրջ 40,000 գաղթականներ հասած էին Հալէպ եւ 18,000 ալ՝ 
Դամասկոս։ 15 Յուլիս 1915ին, պատուելի Շիրաճեանի բացուած որբանոցին 
կցուեցան նաեւ 10 վարձու շէնքեր, Տոքթ. Ալթունեանի միջամտութեամբ եւ 
հոն ծառայութեամբ: 1922-ին, հոն կը պատսպարէին նաեւ 1200 որբեր: 1922-
24, Հ.Բ.Ը. Միութեան ու Near East Relief-ի օժանդակութեամբ ալ շուրջ 65,000 
գաղթականներ հաստատուած էին Հալէպի, Հոմսի (700), Համայի, Լաթաքիոյ 
(2500) ու Սուրիոյ այլազան շրջաններուն մէջ:
1921-25 կը գործէր նաեւ Կիլիկեան Որբանոց-Արհեստանոցը, որմէ շրջանաւարտ 
եղան դերձակներ, կօշկակարներ, տախտակի վրայ փորագրողներ եւ ինքնաշար-
ժի վարիչներ: Այս հաստատութեան շրջանաւարտներէն 81 հոգի ղրկուեցան 
Խորհրդային Հայաստան:
1921-ին, Դանիացի միսիոնար Քարէն Եփփէ Հալէպ փոխադրուեցաւ։ 1922-27 
անոր միջամտութեամբ փրկուած 1475 հայերէն 800-ը կիներ ու մանուկներ 
էին. այս վերջինները պատսպարուեցան Նոր Գիւղի մէջ մինչեւ 1927-28 
թուականները:
1926-ին, 3 միլիոն ֆրանք քաշուեցաւ Օսմանեան Կեդրոնական Դրամատան մէջ 
սառեցուած Ֆոնտէն՝ տրամադրուելու համար Հալէպի Սուլէյմանիէի (Մէյտան 
Էլ-Քապիր-Նոր Գիւղ) մէջ հիմնադրուած (1928-29) հայկական քէմփին, ուր 
օթեւան գտան 2500 գաղթականներ: Այլոց շարքին, յիշատակելի է Հայր Պալեանի 
ծառայութիւնը այս քէմփէն ներս:  Զուգահեռաբար, Գաղթականաց Կեդրոնական 
Կոմիտէն, Դամասկոսի Պապ Շարքի թաղամասին մէջ եւս  տեղաւորեց 8000 
գաղթականներ:
1928-29-ին, Սուրիահայութեան թիւը բարձրացած էր 156,745-ի: Հետզհետէ  
կազմակերպուած Սուրիահայ գաղութը ունէր 9 դպրոցներ, 10 մշակութային 
ընկերութիւններ, քանի մը հիւանդանոցներ, 7 բարեսիրական, 3 մարզական, 

6 ուսանողական, 66 երաժշտական կազմակերպութիւններ, եւ երեք յարա-
նուանութեանց 19 եկեղեցիներ:
1949-ին, Սուրիական բանակի հրամանատարը Հիւսնի Զայիմ, պետական 
հարուածով տապալեց կառավարութիւնը ու նախագահ դարձաւ: Իրերայաջորդ 
զինուորական պետական հարուածները անկայուն եւ անորոշ կացութիւն 
մը ստեղծեցին երկրին մէջ, յաջորդող 20 տարիներու ընթացքին: Տեղացի 
ժողովուրդին հետ, Սուրիահայութեան համար եւս վտանգաւոր այդ տարիները, 
ոչ միայն խանգարեցին գաղութին բարգաւաճումը, մղելով բազմաթիւ հայ 
ընտանիքներ հեռանալու երկրէն, մանաւանդ՝ տեղափոխուելով Լիբանան:
Հրէական պետութեան ստեղծումը 1948-ին, արաբ-իսրայէլեան իրերայա-
ջորդ հակամարտութիւնները, մանաւանդ 1949-ին եւ 1967-ին, ազդեցին 
սուրիահայութեան բարգաւաճումին վրայ: Պաաս Կուսակցութեան տիրա-
պետութեան շրջանին, 1963-էն սկսեալ, ու մանաւանդ Հաֆէզ Ասատի 
նախագահութեան ատեն, մինչեւ 2000 թուականը, խաղաղութիւնը վերա-
հաստատուեցաւ երկրին մէջ: Հայկական համայնքը վերագրաւ իր կեն-
սունակութիւնը: Լիբանանեան քաղաքագիական պատերազմի (1975-1990) 
ընթացքին, Լիբանանահայերուն համար Սուրիա դարձաւ ժամանակաւոր 
ապաստանարան մը:
1984-ին, Սուրիոյ այլազան քաղաքներուն ու շրջանակներուն մէջ կ’ապրէին 
110,000 հայեր, գլխաւորաբար Հալէպի, Դամասկոսի, Լաթաքիոյ, Հոմսի եւ Համա-
յի, Քեսապի, Քամիշլիի ու Թարթուսի մէջ։ Կը գործէին հայկական 38 միջնա-
կարգ ու տարրական դպրոցներ- 24-ը Հալէպի, 6-ը Քեսապի, 3-ը Դամասկոսի, 
2-ը Քամիշլիի, 2-ը Ճեզիրէի ու Լաթաքիոյ մէջ, 8 տպարան, 5 հիւանդանոցներ 
(Ճեպեճեան ակնաբուժարանով), ու տասնեակ մը հայրենակցական միութիւններ:
Սուրիա, անմիջականօրէն սահմանակից ըլլալով Թուրքիոյ՝ հիւսիս-արեւելքէն եւ 
հիւսիսէն, այլազան առիթներով, թրքահայերը տեղափոխուած են Սուրիա: Իսկ 
հոսկէ անկէ ալ Լիբանան անցնիլը ջուրի ճամբայ էր: Դամասկոսը ու մանաւանդ 
Հալէպը մայր գաղութներ կը նկատուէին լիբանանցիներու համար: Արդարեւ, 
մեծ թիւով լիբանանցիներ եկած են Սուրիայէն, իսկ տագնապալի որեւէ շրջանին, 
մէկ կամ միւս երկրին մէջ, ապաստանը դրացի երկիրն էր: 
2012-էն ի վեր, ամենազգի վճարովի զինեալներ, տարբեր անուններու եւ 
լոզունգներու տակ, խանգարեցին երկրին անդորրը: Քաղաքացիական պատե-
րազմին հետեւանքով, Սուրիոյ ծովածաւալ բամպակի, ցորենի ու գարիի դաշ-
տերը խոպան դարձան, հիւսուածեղէնի ճարտարարուեստը նուազագոյնի իջաւ, 
իսկ քարիւղի հանքերը կը շարունակեն կողոպտուիլ մինչեւ այսօր:
2015-ին, 23 միլիոն հաշուող Սուրիոյ բնակչութեան աւելի քան 300.000-
ը մահացած էին, 4.300.000-ը արտագաղթած, 7.8 միլիոնը ներքնապէս 
տեղափոխուած։ 
Շրջանին տիրապետող ուժերը տակաւին համաձայնութեան մը եկած չըլլալով, 
ընդդիմադիր զինեալներու վերջին կայանները  Իտլիպի եւ անմիջական 
շրջավայրին մէջ, կ’ենթարկուին սուրիական ու ռուսական օդուժին  խիստ 
ռմբակոծումներուն:
Հայերը հետեւողական ծառայութիւն ունեցած են Սուրիոյ քաղաքական կեանքին 
ու բանակին (զօրավարներ Գարամանուկեան եւ Հինտոյեան) մէջ, վայելելով 
պետութեան դրական հոգատարութիւնը:
Հայաստանի իշխանութիւնները կը շարունակեն իրենց փոխադարձ օգտա-
կարութիւնը ունենալ կարգ մը մարզերէ ներս, մանաւանդ չպայթած ռումբերու 
վնասազերծման ուղղութեամբ:
Ներկայիս, Հալէպի մէջ մնացած են 10-12,000 հայեր։ Հոն կը գործեն Ազգային 
Առաջնորդարանը եւ Հ.Բ.Ը. Միութիւնը: Իսկ Դամասկոսի մէջ կայ շուրջ 2000 
հայաբնակչութիւն, եւ աւելի նուազ թուով՝ Լաթաքիոյ ու Քեսապի մէջ:
 (*) “The Armenian General Benevolent Union”, One Hundred Years of History 
(Vol. I, 1906-1940).
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Վարդանանց Գոյամարտը
1569 Տարիներէ Ի Վեր

Դոկտ. ԶԱՒԷՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ
 

Խաչէն Յարութիւն, Աւարայրէն 
Նուարսակ, Նուարսակէն Արարա, 

Արարայէն Սարդարապատ, եւ 
Սարդարապատէն Արցախ ու 

ազատ անկախ Հայաստան, իր 
միւռոնաբոյր Սուրբ Էջմիածնի 

Մայր Աթոռով։ Այս բոլորը 
միանգամայն եղան ճշմարիտ 

Գողգոթան հայ ժողովուրդին ու 
յաւերժական յաղթանակը մեր 

ազգին։
 
Աստուծոյ Երեք Պարգեւները
Հայ ժողովուրդի համազգային պարտքը եղած է եկեղեցական եւ ազգային 
բովանդակութեամբ յիշատակել Վարդանանց Հերոսամարտը որ տեղի ունեցաւ 
հայոց Արշակունեաց Թագաւորութեան անկումէն քիչ ետք՝ 451 թուականին։ 
Հայոց թագաւորութիւնը 66 թուականին հաստատուած էր եւ իր վերջնական 
անկումը կրեց 428 թուին, եւ Պարսկաստան իշխեց հայոց վրայ մարզպաններ 
նշանակելով։
Նկատի ունենալ նախ Քրիստոնէութեան, ապա հայերէն այբուբէնի եւ Աստուա-
ծաշունչ Մատեանի հայերէն ոսկեղնիկ թարգմանութեան, եւ երրորդ հայոց 
թագաւորութեան անկումին ընդհանուր պատկերը, եւ այդ պարունակին մէջ 
տեղադրել ճգնաժամային այդ գոյամարտը, որ նոյն այդ երեք պատմական 
հանգրուաններու խաչմերուկին պատահեցաւ, Պարսկաստանի բռնութեան 
ներքեւ, եւ սակայն միշտ Աստուածային նախախնամութեան ցոյց տուած 
ընթացքով։
Քրիստոնէութիւնը որպէս մեծագոյն պարգեւը տրուեցաւ Միածին Որդւոյն 
Իջմամբ Արարատեան դաշտ, որ մեծ Սուրբին բազմաչարչար Գրիգոր Լուսաւորչի 
Խոր Վիրապէն դուրս գալովը պետական կրօնք հռչակուեցաւ Տրդատ Գ հայոց 
թագաւորի հրովարտակով 301 թուին։ Աստուած միջամտեց եւ կառուցանել 
տուաւ հայոց Մայր Եկեղեցին՝ Սուրբ Էջմիածինը։
Աստուածային այցելութիւնները կրկնուեցան՝ պարգեւելու համար հայոց հայերէն 
գիրերը ու անոնցմով թարգմանուած Աստուածաշունչը, որոնց համար Աստուած 
գտաւ երկու անզուգական Սուրբերը՝ Սահակ Պարթեւ Հայրապետն ու Մեսրոպ 
Մաշտոց Վարդապետը։ Իսկ Աստուածային երրորդ այցով Ան կանչեց Սուրբ մը 
եւս՝ Վարդան Մամիկոնեան, որուն  յայտնեց թէ տալիք պարգեւ մը չունէր այս 
անգամ, այլ միայն առնելիք ունէր։ Վարդան պիտի կարողանա՞ր պաշտպանել 
առաջին երկու սրբազան պարգեւները, հաւատարիմ մնալով առաջին հերթին 
Քրիստոսի, եւ ապա հայ ժողովուրդին տրուած նշանագրերուն եւ Աստուածա-
շունչ Մատեանին։ Վարդանի անայլայլ պատասխանը եղաւ «հեղմամբ արեան 
պսակումը», ինչպէս բնորոշած է Ս. Ներսէս Շնորհալի Հայրապետ։

Արտաշատի 449 թուի Ժողովը
Նախ՝ նախադրեալներ եւ ապա նպատակներ։ Նախ՝ պարտութիւն եւ նահա-
տակութիւն, եւ ապա Նուարսակի Դաշինք 484 թուին։ Առանց առաջիններուն, 
այսինքն քրիստոնէութեան եւ Աստուածաշունչին, արդէն պատճառ մը պիտի 
չըլլար որ Աւարայրը տեղի ունենար։ Չմոռնանք որ քրիստոնէութեան համայն 
պատմութեան մէջ կրօնքի պաշտպանութեան եւ խղճի ազատութեան առաջին 
հերոսամարտը եղաւ Վարդանանց կռիւը, ինչպէս եղած էր հայ ժողովուրդի 
Քրիստոնէութեան Մեծ Դարձը՝ ազգերու պատմութեան մէջ։
Հայեր ընդդիմացան Յազկերտ Բ թագաւորի ձուլիչ քաղաքականութեան, այնպէս 
որ մեր ուշադրութիւնը երբեմն կը շեղենք դէպի ներքին եւ տեղական խնդիրներ 
զորս կ’արծարծենք եւ Վարդանի ու Վասակի «դատաստան»ի կը վերածենք 
բուն հարցը։ Վարդանանց պայքարը Վարդանի եւ Սիւնեաց մարզպան Վասակ 
Մամիկոնեանի միջեւ դատաստանի հարց մը չէ, այլ միջազգային ճակատներու 
վրայ հայ ազգի ինքնիշխան գոյատեւումի հարցն է։ Վարդանանց պատերազմը 
տիեզերական նշանակութիւն ունի եւ ոչ թէ միայն տեղական եւ անձնական։
Այդ հիմունքով էր որ տեղի ունեցաւ Արտաշատի 449 թուականի եկեղեցական-
ազգային ժողովը, պաշտօնապէս պատասխանելու համար Պարսից թագաւորին 
պաշտօնական հրովարտակին որ կը ստիպէր հայերը կրօնափոխ դարձնել։ 
Ժողովը այդ որոշման ճակատագրական պատասխան մը տուաւ Վարդանանց 
հերոսամարտով։ Ժողովին ներկայ եղած են 17 եպիսկոպոսներ, Եղիշէի 
պատմագրութեան մէջ անուններով յայտնի, որ իր կարգին քորեպիսկոպոսներ 
եւ պատուական երէցներ կ’աւելցնէ ըսելով որ ներկայ էին նաեւ «բազում 
քորեպիսկոպոսներ եւ պատուական երէցներ գլխաւորութեամբ Յովսէփ 
Հողոցմեցի Կաթողիկոսին»։ Ղազար Փարպեցի պատմիչը կը յիշատակէ 
Արտաշատի Ժողովին ներկայ եղող 18 նախարարներու անունները եւս։ Այս կէտը 
կը հաստատէ որոշապէս թէ վճռական որոշումը անձնական դիրքերէ չէր բխած, 
այլ համազգային մարմինէ մը, կանոնական ժողովի գումարմամբ՝ 449 թուին։
Արտաշատի Ժողովին որոշումը պարտադրուած էր Պարսից կողմէ, որոնց 
նպատակն էր քաղաքականապէս եւ կրօնապէս բեկանել հայ ժողովուրդին 
հաստատ նեցուկները, երբ մանաւանդ պետական տեսադաշտի վրայ արդէն 
անկեալ վիճակ մը կը տիրէր Հայաստանի մէջ, երկիրը երկուքի բաժնուած էր 387 
թուին ընդմէջ Պարսկաստանի եւ Բիւզանդիոնի, եւ շատ չանցած Արշակունեաց 
թագաւորութիւնը եւս վերջ գտած 428 թուին։
 
Ոսկեդարու Վերածնունդը
Վերածննդեան նոր եռանդ եւ նոր ուղղութիւն անհրաժեշտ էր, այս անգամ 

հոգեւոր եւ մտաւոր կեանքի բովանդակութեամբ։ Ճիշդ այդ անկեալ օրերուն էր, 
եւ որքան նախախնամական արդարեւ, երբ Սահակ Պարթեւ Հայրապետ ազգին 
գլուխն անցած Մեսրոպ Մաշտոց վարդապետի հետ, կերտեցին վերածնունդը հայ 
հոգիին եւ մտքին, ստեղծելով հայերէն տառերը, թարգմանելով Աստուածաշունչը, 
տալով Լուսաւորչեան հաւատքին հայկական դրոշմ եւ նկարագիր, ազգային 
ինքնուրոյնութիւն եւ առանձնայատուկ դիմագիծ։ Այս բոլորը բառեր չեն միայն, 
այլ կեանքի գնով շահուած արգասիք։ Բառերը պատրաստ են եւ խօսիլը դիւրին, 
սակայն զանոնք ճակատագրական մէկ պահուն կեանքի կոչել՝ հերոսութիւն է, 
նուիրում եւ գերազանց զոհողութիւն։
Աւարայրի Ճակատամարտէն եւ Արտաշատի Ժողովէն տասնամեակ մը առաջ 
փակած էին իրենց աչքերը Սահակ Հայրապետ 439 թուին, եւ Մեսրոպ Մաշտոց 
տարի մը ետք՝ 440-ին, իրագործելէ ետք հրաշալի եւ գերազանց հոգեւոր եւ 
մտաւոր վերածնունդը Հայոց Աշխարհին։ Կային բարեբախտաբար հոյլ մը 
իմաստուն եւ ուսեալ Թարգմանիչները որոնք պատիւով շարունակեցին անոնց 
վաստակը։
Վարդանանց հերոսամարտի գոյութեան իրաւունքը եղաւ քայքայուած ազգի մը 
կամուրջները իրարու կապել թէկուզ ժամանակաւոր պարտութեամբ եւ սակայն 
գալիք յաղթանակի մը ապահովութեամբ, որուն ապացոյցն է հայ ազգին ու 
Մայրենի Եկեղեցւոյ գոյատեւումը ահա 1569 տարիներէ ի վեր։ Եթէ Վարդանն ու 
Ղեւոնդ Երէց Աւետարանի խօսքերով «Խաչը վերցնելով չհետեւէին Քրիստոսի», 
յարութեան աւետիսը չէր տրուէր հայ ազգին։
 
Երկու Պատմիչները
Անփոխարինելի են ժամանակակից եւ ականատես երկու պատմիչները, Եղիշէ 
եւ Ղազար Փարպեցի, որոնք կը մնան հայ ժողովուրդի հոգեւոր եւ իմացական 
կեանքի բովանդակ ընթացքին որպէս առաքեալներ։ Թէ որքան հաւաստի կրնայ 
ըլլալ Եղիշէ վարդապետի դիւցազներգութիւնը բաղդատմամբ Փարպեցիի 
պատմագրութեան, պատմաբաններ ունեցած են որոշ վերապահութիւններ, 
ըսելով որ Եղիշէի գրածը ոսկեղնիկ գրաբարով դիւցազներգութիւն մըն է, 
հոյակապ թռիչքով եւ բանաստեղծութեամբ, ինչպէս Եղիշէ ինք ըսած է թէ 
«դիւցազուններուն պատմութիւնն է որ կը գրեմ», ուր ընդելուզուած են 
առարկայական դէպքերը գրական բարձր ոճով, ականատեսի վկայութիւններով, 
անձնական, զգացական, յուզումնալից, եւ երբեմն շատ խիստ ընդդիմութեամբ 
եւ զայրոյթով նոյնիսկ։ Եղիշէի երկը վկայաբանական գունաւորում ստացած 
դիւցազներգութիւն մըն է, որուն նպատակը եղած է իր իսկ բառերով «Որպէսզի 
շարունակ կարդաս, լսելով առաքինի անձերու քաջութիւնը եւ ետ մնացածներուն 
վատութիւնը»։
Փարպեցիի տուեալները միւս կողմէ, լայնօրէն Մամիկոնեան տոհմի գերա-
զանց գնահատանքը հիւսելով կողմնակցութիւն մատնելու չափ կասկածներ 
կ’արթնցնեն ընթերցողի մտքին մէջ։ Եւ այս ալ ունի իր բացատրութիւնը, քանի 
որ Ղազար Փարպեցի իր մանկութեան տարիներուն Վահան Մամիկոնեանի 
եւ այլ Մամիկոնեան տղոց հետ դաստիարակութեանը յանձնուած էր Ձուիկ 
իշխանուհիին, Վրաստանի Ցուրտավ քաղաքին մէջ, որ Վահան Մամիկոնեանի 
այրիացած մայրն էր եւ կինը Վարդանի նահատակ եղբօր Հմայեակ Մամիկո-
նեանի։ Ահա երկուքը, Եղիշէ պատմիչ որպէս քանդակագործ, եւ Ղազար Փար-
պեցի որպէս ճարտարապետ։
 
Վարդանանց Ոգին
Սերունդներ յաջորդաբար դարբնեցին Վարդանանց ոգին եւ կնքեցին հայոց 
պատմութիւնը։ Չեղաւ տարի մը երբ հայորդիք մոռցան Մամիկոնեան քաջա-
զունները, եւ ամէն անձ իր մանկութեան օրերէն Վարդանի անունն ու 
Վարդանանց միասնական ուխտը իր հետ աճեցուց։ Քաջ նահատակներ այդ 
ուխտը միաբերան արտասանեցին եւ ոչ առանձինն, ու զայն Աւետարանին 
վրայ կնքեցին որպէս իրենց ՀԱՅՐԸ, ու Մայր Եկեղեցիին վրայ իրենց ուխտը 
ըրին որպէս իրենց ՄԱՅՐԸ։ Այդ ուխտն է որ մնացած է մեզի որպէս ժառանգ։
Վարդանանք կը խորհրդանշեն երկու բան։ Համոզում եւ պատրաստակամութիւն 
որոնք ներշնչումի աղբիւր կը դառնան։ Ու ասոր ապացոյցն այն է որ հայ 
ժողովուրդը յետագայ դարերուն կրօնական ազդեցութեան տակ ապրող 
ժողովուրդ մը եղաւ, որուն Քրիստոնէութիւնը իրեն արժեց բազում բարիքներու 
կողքին նաեւ ահաւոր կորուստ եւ հալածանք։ Մեր ժողովուրդին համար 
մարտիրոսութիւնը ապրելակերպ մը դարձաւ, ու Վարդանանք միշտ այցելեցին 
մեզ, վկայ 1915 թուականի Մեծ Եղեռնը, ու անկէ առաջ բիւզանդացւոց, արաբ-
ներու, սելճուքներու, դադարներու եւ մոնկոլներու հերթական արշաւանքներն 
ու Հայաստանի բզկտումը։ Գլխաւոր հարցումը կը մնայ, վերապրեցա՞նք. այո՛ 
եւ անպայման։ Եւ այդ էր կենսականը։ Ուրիշ ազգեր ցոյց տուած չեն այն յամառ 
դիմադրութիւնը եւ ինքնութիւնը պահելու կամքը, ինչպէս որ մենք ըրած ենք 
համոզումով եւ կամքով։
 
Մեծ Տէրութիւնները
Մեծ տէրութիւններ պատմութեան բեմէն հեռացան ընդմիշտ, եւ ոմանք ալ 
իրենց նկարագիրն ու ինքնութիւնը կորսնցուցին։ Նոյնինքն Պարսկաստանը որ 
Աւարայրի պատերազմէն երկու հարիւր տարի ետք ենթարկուեցաւ նորահաս 
արաբական արշաւանքներուն, կորսնցնելով իր պահլաւերէն լեզուն, գիրն ու 
մանաւանդ զրադաշտական կրօնքը։ Գրեցին արաբերէն տառերով, լքեցին 
կրակն ու պաշտեցին Մարգարէն։ Եւ ինչ հեգնանք, այսօր հայը մնացած է հայ 
իր հարազատ լեզուով, գիրով եւ գրականութեամբ, ու իրեն յանձնուած առաջին 
կարգի կրօնքով՝ քրիստոնէութեամբ, եւ հակառակ իր շատ սահմանափակ 
տարածքին եւ թիւին ու քաղաքական դժխեմ պատահարներուն, մնաց աներեր։
Այդ բոլորին պատասխանը կուտան Վարդանանք իրենց նահատակութեամբ 
եւ ցոյց տուած վճռակամութեամբ ու  զայն կը թողուն յետագայ սերունդներուն 
իբրեւ աւանդ անժամանցելի։ Ուստի, մեր տարեկան յուշատօներու նպատակը 
չի կրնար ըլլալ մեքենաբար մեր անցեալին տուրք մը վճարել եւ մեր գործին 
վերադառնալ։ Այդ պիտի ըլլար ողբալի վրիպում մը։ Իրականին մէջ Վարդանանք 
կը ներկայացնեն ճշմարիտ արժէքներ ու անոնց հասկացողութեան ապացոյցը 
կուտան՝ որ է հայուն գոյատեւումը։
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Փանթուրքիզմի Մօտաւոր եւ Հեռակայ Նպատակները
ԳԷՈՐԳ ՀԱԼԷՊԼԵԱՆ

Նուաճելով հսկայական տարածք-
ներ, այլ ժողովուրդներու հայ-
րենիքներէն ստեղծելով սեփա-

կան հայրենիք, իւրացնելով կամ 
ոչնչացնելով պարտուած ժողովուրդ-
ներու մշակոյթները, թուրքերը չէին 
մոռնար նաեւ իրենց նախահայրե-
նիքը, անոնք այնտեղ թողած էին 
իրենց արիւնակիցները։ Ինչպէս 
փանթուրքիզմի գաղափարախօս եւ 
տեսաբան Կէօքալպը կը գրէր. «Ցեղի 
բնակած երկիրը կը կոչուի հայրենիք, 
թուրքը ուր որ երթայ չի մոռնար իր 
նախահայրենիքը, որովհետեւ իր 
նախնեաց գերեզմանը այնտեղ էր, 
իր մանկութեան շրջանը, հայրական 
օճախը, մայրական գիրկը, բոլորն ալ 
այնտեղ կը գտնուին»։
Թուրքերու մէջ կը խօսէր ցեղի ձայնը, 
արեան կանչը։ Անոնք կը ձգտէին 
թուրքալեզու բոլոր ժողովուրդնե-
րու տարածքներու միաւորման՝ մէկ 
պետութեան մէջ։ Փանթուրքիզմը կը 
ձգտէր նուաճուած տարածքներուն 
մէջ ստեղծուած նոր հայրենիքներու 
եւ նախահայրենիքի միաւորման մէկ 
պետութեան մէջ, որ կը կոչուէր Մեծ 
Թուրան։ Բայց նկատի ունենալով 
ռազմավարական խնդիրին ՝ Մեծ 
Թուրանի պետութեան ստեղծման 
դժուարութիւնները, փանթուրքիզմը 
նպատակ դրած էր զայն իրականացնել 
երկու փուլով։
Առաջին փուլով, պէտք է համա-
խըմբուէին Օղուզ թուրքերը՝ թուրք-
մէնները, որոնք «Օղուզ խանի թոռ-
ներն են» եւ մշակոյթով շատ մօտ են։ 
Այս ճիւղին կը պատկանին Թուրքիայի, 
Ազրպէյճանի, Թուրքմէնիստանի եւ 
Իրանի թուրքմէնները։ Այնուհետեւ 
Կէօքալպը կը շարունակէ. «Թուրքիայի 
թուրքմէններու նման Ազրպէյճանի, 
Իրանի եւ Խորեզմի երկիրներու 
թուրքմէններն ալ կը պատկանին 
օղուզ ճիւղին։ Հետեւաբար, մեր 
մօտաւոր նպատակը պիտի ըլլայ 
օղուզ կամ թուրքմէն միութիւնը, 
Օղուզ թուրքերը տարածուած ըլլալով 
այդ չորս երկիրներուն մէջ, բոլորն 
ալ իրար մօտիկ ազգականներ են, 
ուրեմն Խորեզմը, Իրանը, Ազրպէյճանը 
եւ Թուրքիան թուրք ազգագրական 
տեսակէտով նոյն ցեղի հայրենիք-
ներն են եւ այդ չորս երկիրնե-
րը միասին կրնան Օղուզիստան 
կոչուիլ» կ՚եզրակացնէ Կէօքալպ։ 
Ինչպէս կը տեսնենք փանթուրքիզ-
մի իրականացման՝ Թուրքիան թուր-
քացնելու համար ոչնչացուեցաւ 
Արեւմտեան Հայաստանը եւ արեւմը-
տահայութիւնը, ապա օղուզակա-
նութեան իրականացման համար 
պէտք էր ոչնչացուէր նաեւ Արեւելեան 
Հայաստանը, որ արգելք մըն էր այդ 
երկիրներու միացման ճանապարհին։
Փանթուրքիզմի գաղափարախօսները 
դեռ Ա. Համաշխարհային պատերազ-
մին մեծ յոյսեր ունէին, որ ռուսական 
կայսրութիւնը կը կործանուի եւ իրենց 
ազգային իտէալը՝ փանթուրքիզմը 
իրականութիւն կը դառնայ։ Անոնք 
լայն գործունէութիւն ծաւալեցին 
իրենց ծրագիրները իրագործելու՝ 
մասնաւորապէս Անդրկովկասը 
գրաւելու եւ արեւելահայութիւնը 
ոչնչացնելու։ Եթէ թուրքիզմը իրա-
կանացաւ Թուրքիայի ոյժով, ապա 
օղուզական պետութեան ստեղծման 
գործին բաժին հասաւ Թուրքիային 
եւ Ազրպէյճանին։ Այդ նպատակով 

Թուրքիան եւ Ազրպէյճանը 1919 թ. 
Նոյեմբեր 29-ին եւ 1920 թ. Ապրիլ 
15-ին գաղտնի համաձայնագիր 
կնքեցին Հայաստանի դէմ։ 1920 
թ. Սեպտեմբեր 28-ին Թուրքիան 
յարձակեցաւ Հայաստանի վրայ, 
իսկ նոյն թուականի Նոյեմբեր 
29-ին Հայաստան մտան ռուսական 
զօրքերը։
Հայաստանի Հանրապետութիւնը 
դարձաւ Թուրքիայի, Ռուսաստանի 
եւ Ազրպէյճանի զոհը։ Հայաստանի 
անկախ պետականութիւնը կործա-
նուեցաւ եւ Հայաստանը մասնա-
տուեցաւ, Թուրքիան գրաւեց 
Արեւմտեան Հայաստանը, Կարսը, 
Սուրմալուն՝ Արարատ լեռով։ 
Ռուսաստանին անցան Արեւելեան 
Հայաստանը եւ Ազրպէյճանը։ Ազըր-
պէյճանը Ռուսաստանին անցաւ 
Մուսթաֆա Քեմալի՝ Լենինին գրած 
1920 թ. Ապրիլ 26-ի նամակի պայ-
մաններուն համաձայն եւ որպէս 
փոխհատուցում Նախիջեւանը եւ 
Ղարաբաղը տրուեցան Ազրպէյճա-
նին։ Սա փանթուրքիստներու մեծ 
յաղթանակն էր, բայց օղուզական 
պետութիւնը չստեղծուեցաւ։
Հեռաւոր նպատակ.-
Ի՞նչ կը նշանակէ թուրանականութիւն։ 
Փանթուրքիստները որոշակիօրէն կը 
սահմանազատեն թուրք եւ թուրան 
հասկացողութիւնները։ Կէօքալպ 
հետեւեալը կ՚ ըսէ. «Թուրքայնութեան 
եւ թուրանականութեան տարբե-
րութիւնները հասկնալու համար, 
անհրաժեշտ է որոշել թուրք եւ 
թուրան խումբերու սահմանները։ 
Թուրքը ազգի մը անունն է։ Ազգ կը 
կոչուի այն խումբը, որ ունի իրեն 
յատուկ մշակոյթ։ Ուրեմն թուրքը 
կրնայ ունենալ միայն մէկ լեզու եւ 
մէկ մշակոյթ»։ Ինչպէս կը տեսնենք, 
Կէօքալպը այս խումբին մէջ կը 
տեղաւորէ ազրպէյճանցիներն ու 
թուրքմէնները։
Փանթուրքիստներու համաձայն, 
թուրքերու հայրենիքը հսկայական 
տարածք մըն է, որ կ՚ ընդգրկէ Պալ-
քաններէն եւ Հունգարիայէն մինչեւ 
Մանչուրիա եւ Չինաստանէն մինչեւ 
Սառուցեալ ովկիանոս։ Այնուհետեւ 
Կէօքալպ կ՚աւելցնէ. «Եւ քանի որ 
թուրքը ազգի մը անունն է, ապա վերը 
նշուած տարածքներուն մէջ բնակող 
բոլոր թուրքալեզու ժողովուրդներու 
միաւորման համար նոր անունի մը 
անհրաժեշտութիւն պիտի զգացուի, 
եւ ահա այդ ընդհանրական անունն 
ալ կը կոչուի Թուրան»։ Կէօքալպ կը 
շարունակէ իր խօսքը. «Թուրանը բոլոր 
թուրքերու՝ անցեալին, ապագային 
իրականանալիք մեծ հայրենիքն 
է, Թուրանը թուրքերով բնակուող 
տարածքի հաւաքական անունն է, 
Թուրան պէտք է անուանենք բոլոր 
թուրքական ճիւղերը բովանդակող 
մեծ Թուրքիստանին»։
Փանթուրքիզմի հեռաւոր նպատակը 
Թուրան անուան տակ թուրքալեզու 
ժողովուրդներու համախմբումն է, Մեծ 
Թուրանի պետութեան ստեղծումը։ 
Փանթուրքիստները կը հասկնային, 
որ թուրանականութեան գաղափարը 
դիւրութեամբ չէր իրականանալու։ 
Կէօքալպ հետեւեալը կը գրէ. «Հարիւր 
միլիոնաւոր թուրքերու մէկ ազգի մէջ 
միաւորելը թուրքիզմի կողմնակից-
ներու համար յափշտակութեան ուժեղ 
աղբիւր մըն է։ Եթէ չըլլար Թուրանի 
գաղափարը, թուրքիզմը չէր կրնար 
այդքան արագ տարածուիլ, բայց 

թերեւս, ապագային կարելի կ՚ ըլլայ 
Թուրան գաղափարի իրականացումը։ 
Գաղափարը անկախութիւն ստեղծելն 
է։ Երէկ թուրքերու համար ազգային 
պետութիւնը անիրականալի գաղա-
փար մըն էր, իսկ այսօր այդ գաղափարը 
Թուրքիոյ մէջ իրականութիւն դարձած 
է»։
Փանթուրքիզմի ուրիշ գաղափարա-
խօս մը ՝ Մէհմէդ Էմին հետեւեալը կ՚ 
ըսէ Մեծ Թուրանի մասին.
«Մէկ փեթակ ունին բոլոր մեղուները, 
մէկ Թուրան պէտք է ունենան բոլոր 
թուրքերը»։
Այնուհետեւ Էմին կոչ կ՚ ուղղէ թուրք 
բոլոր ժողովուրդներուն համախմբուիլ 
Մեծ Թուրանի գաղափարի շուրջը, 
զգուշացնելով, որ «առանց արեան 
ծաղիկ չի ծնիր, առանց զոհի, առանց 
այլ ժողովուրդներու ոչնչացման 
հայրենիք չի ստեղծուիր»։
Եթէ վերոյիշեալ երկու հեղինակ-
ները թուրքական ժողովուրդներուն 
կոչ      կ՚ընէին համախմբուիլ եւ ստեղ-
ծել մէկ միասնական հայրենիք՝ Մեծ 
Թուրան, ապա փանթուրքիզմի ուրիշ 
գաղափարախօս մը՝ Էնիս Աւնի, արդէն 
անթաքոյց կը շարադրէ այդ ճանա-
պարհին ինկած ժողովուրդներու 
ոչնչացման ծրագիրը ՝
«Կոխած տեղերուս ամէն մէկ մասէն 
արիւն պիտի ժայթքի
  Երկարած թաթիս տակ գարունները ՝ 
աշնան եւ աշունները ՝ զնտանի պիտի 
վերածուին... 
Եթէ քարը քարին վրայ թողնեմ՝ ետիս 

թողած օճախս թող քանդուի...
Վարդաստանները մեռելիստան պիտի 
ընեմ սուրովս...
Պատմութեան պիտի թողնեմ այդպիսի 
կործանուած ու գետնի
Հաւասար աւերակ մը, որ տասը դար 
մարդիկ չկարողանան
Քաղաքակրթութիւն կանգնեցնել անոր 
վրայ»։
Այսպիսով, եթէ թուրքիզմի գաղա-
փարախօսութեան կենսագործմամբ 
ոչնչացաւ արեւմտահայութիւնը, 
ապա փանթուրքիզմի գաղափարա-
խօսութեան իրականացմամբ պէտք էր 
անխուսափելիօրէն ոչնչացուէր նաեւ 
արեւելահայութիւնը։
Թուրքիան, անկախ այն իրողութենէն, 
թէ ովքեր եղած են իշխանութեան 
ղեկին, հետեւողականօրէն պայքա-
րած է փանթուրքիզմի ծրագիրը 
իրականացնելու, որ առ այսօր կը 
շարունակուի։
Այսպիսին է պատմութեան հիմնական 
եւ կարեւոր դասը հայ ժողովուրդի 
համար։ Եթէ մէկ կողմէն Մեծ Թուրանի 
իրագործումը կը սպառնայ ոչնչացնել 
մեր ժողովուրդն ու մեր անկախ 
պետականութիւնը, ապա միւս կողմէ 
կը սպառնայ մասնատել Ռուսաս-
տանը՝ անկէ անջատելով թուրքալեզու 
ժողովուրդներով բնակեցուած 
տարածքները։ Պատմութիւնը մեր 
ժողովուրդին թողեց փանթուրքիզ-
մին դիմակայելու, երկրորդ եղեռնէն 
փրկուելու մէկ ճանապարհ՝ դաշինք 
Ռուսաստանի հետ։

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

2018-էն Հայաստանը անցած է 
խորհրդարանական կառավարման 
համակարգի եւ Գերմանիան Հայաս-
տանի համար շատ կարեւոր եւ 
յաջող օրինակ է խորհրդարանական 
կառավարման առումով: Այս մասին, 
Armenpress.am-ի տեղեկութիւննե-
րով, յայտարարած է ՀՀ վարչա-
պետ Նիկոլ Փաշինեանը՝ Պեռլինի 
մէջ Գերմանիոյ վարչապետ Անկելա 
Մերքելի հետ լրատուամիջոցներու 
համար համատեղ յայտարարութեան 
ընթացքին:
«Կ՝ուզեմ ընդգծել մեր հետաքրքրու-
թիւններուն եւս մէկ կէտ Գերմանիոյ 
հետ յարաբերութիւններուն գծով: 
Գիտէք, որ 2018-էն Հայաստանը անցած 
է խորհրդարանական կառավարման 
համակարգի եւ Գերմանիան մեզի 

համար շատ կարեւոր եւ յաջողած 
օրինակ է խորհրդարանական 
կառավարման առումով: Ըլլալով 
արդիւնաւէտ, ուժեղ պետութիւն, 
Գերմանիոյ մէջ յստակ կը գործեն 
հակակշիռներու եւ փոխզսպում-
ներու մեքենականութիւնները, ուր 
ժողովրդավարութիւնը շատոնց 
այլեւս կասկածի տակ չէ եւ անշըր-
ջելի է պատմականօրէն: Այս առու-
մով՝ Գերմանիոյ հետ մեր յարա-
բերութիւնները շատ կարեւոր են 
եւ տիկին վարչապետի հետ պիտի 
խօսինք ներկայիս Հայաստանի մէջ 
ընթացող զարգացումներուն մասին, 
մեր բարեփոխումներու օրակարգին 
մասին»,- ընդգծած է վարչապետ 
Փաշինեան:

Գերմանիան Հայաստանի Համար Խորհրդարանական 
Կառավարման Կարեւոր ու Յաջող Օրինակ է. Փաշինեան
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1921-ին ընտանիքը կը տեղափոխուի եւ մշտական բնակութիւն կը հաստատէ 
Հայաստանի մէջ:
Իր ստեղծած գունագեղ, վառ ու պայծառ երանգներով լեցուն կտաւներու պէս, 
Սարեան ճարտար եւ գեղեցիկ համեմատութիւններով, պերճ բառերով կը 
հեղեղէր իր սիրելի էակին: Իւրաքանչիւր նամակ ինքնին կերպարուեստի գործ 
մը կը յիշեցնէ. գրիչը թաթախած ներկապնակին մէջ եւ արարած է բնութեամբ, 
լոյսերով ու գեղեցիկ գոյներով ողողուած նամակ-կտաւներ, որոնք ընթերցելով, 
իրապէս, ինքզինքդ կտաւի մը առջեւ կեցած կը զգաս...
Ստորեւ կը ներկայացնենք հատուածներ 1916 թ.-ի Վարպետի նամակներէն 
(պահպանելով բնօրինակներու արեւելահայերէն տարբերակը):

*Լուսիկ Աղայեանին
1916, 7 Յունուարի, Մոսկուա
Ա՜խ, իմ արեւ Լուսի՛կ, ինչքա՜ն եմ ես քեզ սիրում, ինչպէ՜ս եմ ես քեզ սիրում: 
Եթէ հարցնես Արեւին, երկնքին, սարերին, նրանք կասեն քեզ, որ. «Իսկապէս 
նա սիրում է քեզ, որովհետեւ նա մեզ էլ է սիրում, եւ մենք զգում ենք այդ սէրը»:
Իմ վառվռուն եա՛րս, ճկուն ծա՛ռս, եթէ դու հարցնես բոլոր ծառերին եւ 
ծաղիկներին, առաջինները իրենց տերեւների շվշուոցով եւ ծաղիկները 
զանազան գոյներով կ՛ասեն քեզ. «Նա այնքա՜ն է մեզ սիրում, եւ եթէ նա քեզ 
ասում է «սիրում եմ», դա միայն սէր է, եւ սէր անսահման, մեզ պէս գեղեցիկ»,- 
երկնքի թեթեւ ամպերին եւ գետի վազող ջրերին, նրանք կ՛ասեն. «Նա այնքան է 
մեզ սիրում, այնքա՜ն նա լաւ է իմանում սիրել, որ դու երջանիկներից երջանիկն 
ես այս երկրում, որովհետեւ նա միշտ երջանիկ է այս երկրում»:

*Լուսիկ Աղայանին
1916, Յունուարի 11, Մոսկուա
Իմ պարծանք Լուսիկս, 
Թէպէտ ես գրել էի բացիկի մէջ, թէ ես հետս կը բերեմ երաժշտանոց ընդունուելու 
կանոնների ծրագիրը, բայց յետոյ մտածելով, որ դա շատ կ՛ուրախցնի քեզ, 
որոշեցի ուղարկել քեզ հիմա: Իմ բլբուլ եարս, ես կարծում եմ, այնպիսի 
պատրաստութիւն ունի, որ նրան կարող են ընդունել ոչ առաջի, այլ երկրորդ 
կամ երրորդ դասարանները:
Իմ սիրակա՛նս, մեծ ցանկութիւն ունեմ անպատճառ տեսնել Հնդկաստանը, իմ 
աննմանիս հետ շուտ շուտ ճանապարհորդել առհասարակ, եթէ մեր կեանքի 
անգութ պայմանները արգելք չդառնան: Ես միշտ էլ սիրել եմ կեանքը, իմ մօտ 
մարդկանց եւ գեղարուեստը անվերջ: Այժմ ունեմ նոր սեր, այդ սերը դէպի իմ 
Լուսիկն է եւ նրա սերը դէպի ինձ: Ա՜խ, ինչքան լաւ է, Աստուա՛ծ իմ: Շուտով կը 
մօտենայ այն րոպէն, երբ մենք կը կողպենք սիրոյ շղթաների օղակները այնպէս 
ամուր, այնպէս խիտ, որ ոչ ոք չի կարողանայ երբեք քանդել:
Ա՜խ, իմ կեա՛նք, իմ սէր Լուսիկս, անվերջ համբուրում եմ քո երեսը, մազերը:
Քո՝ Մարտիրոս:

*Բարեւ, իմ թանկագին Լուսի՜կս,
Այսօր 14 ամիս է, ուղիղ երեք ամիս սրանից առաջ մենք իրար պատահեցինք 
«Չաշկա»-յում: Ես եկայ եւ տեսայ քեզ ու շարունակ նայում էի ինձ հարց տալով, 
սա ո՞վ է, այնքան ինձ մօտ է, կարծես թէ միշտ միասին էինք եղած, այնպէս էր 
ինձ թւում, թէ ես գտայ այն, ինչ որ փնտրում էի, որը իմ մէջ էր ապրում միշտ: 
«Նուիրեցիք ինձ այս մատիտը իբրեւ յիշատակ, գրեցէք ձեր անունը՝ Լուսիկ, 
1915 14/10»: Ինչքան պարզ էր ինձ համար եւ քեզ համար: Երբ որ վերջերը մենք 
պատահում էինք, ես չէի կարողանում շատ խօսել եւ որպէսզի յիշեցնեմ քեզ 
միշտ, որ իմ վերաբերմունքը դէպի քեզ հասարակ չէ, հանում էի իմ մատիտը՝ 
այսինքն քո, քո ներկայութեամբ եւ երկար նայում էի, ուզենալով ասել, որ զգում 
ես դու, որ սա իմ սրտիս բանալին է, իմ սիրտը քեզ է նուիրուած, ի՛մ անգին 
Լուսիկս: Միեւնոյն բանը գրուած է եւ մատանիների մէջ «Լուսիկ 1915 14/10», 
միեւնոյնն է քեզ մօտ՝ «Մարտիրոս 1915 14/10»:
Երեք օր դարձեալ լուր չկայ քեզանից, այսօր կը լինի անպատճառ, փոստը շատ 
է ուշացնում նամակները: Վնաս չունի, շուտով կը լինենք միասին, ի՛մ կեանքի 
աղբիւրը, իմ վա՛րդը, իմ սոխա՛կը, իմ արշալո՛յսը եւ վերջալո՛յսը, իմ սարերի 
թագուհին, իմ Լուսի՛կը:
Համբուրում եմ անվերջ, անվերջ, անվերջ…
Քո՝ Մարտիրոս:
1916, Յունուարի 14, Մոսկուա

*Լուսիկ Աղայեանին
Իմ գա՛նձս, իմ պարծա՛նքս, ես այնքա՜ն եմ պատմել քո մասին ամենին, իմ 
հեքիաթ եա՛րս, այնքա՜ն են հետաքրքրւում բոլոր իմ ծանօթները իմ նշանածով, 
իմ սիրունս, բոլորը քեզ նուէրներ են պատրաստում:
Դու պէտք է սովորես երգել ու նուագել այնպէս, ինչպէս դու ուզում ես, այնպէս 
ինչպէս դու զգում ես: Թող մարդիկ լաց լինեն, տխրեն եւ ուրախանան՝ դա 
դրանց գործն է, երբեք դրա
մասին չպէտք է մտածել, հասկացա՞ր, իմ խելօ՛քս, իմ Արեւ՛ս: Ստեղծագործողը 
չի մտածում՝ նա ստեղծում է, եւ ինչքան ուժեղ լինի նրա մէջ այդ ուժը, այնքան 
մեծ ազդեցութիւն կը թողնի ամբոխի վրայ: Ուրեմն, Արեւ՛ս, երգի՛ր եւ նուագի՛ր 
ինչքան որ կարող ես, մի՛ յուսահատուի երբեք, հաւատայ՛ միշտ քո ուժերին, 
չէ՞ որ ստեղծագործող ուժը միայն քո մէջ է:
Անվերջ համբոյրներով՝
Քո՝ Մարտիրոս:  
1916, յունուարի 20, Մոսկուա
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ՇԱՔԷ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ 

Հնարաւոր չէ խօսիլ հայկական գեղանկարչութեան մասին առանց յիշելու 
մեծ Վարպետի՝ Մարտիրոս Սարեանին անունը: 
Սակայն այսօրուան մեր նիւթին մէջ ո՛չ վերլուծումներ, ո՛չ բացատրու-

թիւններ, ո՛չ ալ տեղեկութիւններ տեղ պիտի գտնեն Սարեանի գործերուն կամ 
գործունէութեան մասին: Այսօր, Մեծ Վարպետի ծննդեան 140-ամեակին 
առթիւ, պիտի անդրադառնանք անոր մեծ սիրոյ պատմութեան, որ մինչեւ իր 
կեանքին վերջ մնաց միակն ու անփոխարինելին:
Միայն վերյիշենք քանի մը կենսագրական փաստեր.- Մարտիրոս Սարեան 
ծնած է 16 Փետրուար (որոշ աղբիւրներու համաձայն 28), 1880 թուականին, 
Նոր Նախիջեւանի մէջ:
1897-1904 թթ. ան ուսանած է Մոսկուայի Գեղանկարչութեան, Քանդա-
կագործութեան եւ Ճարտարապետութեան ուսումնարանի գեղանկարչական 
բաժինէն ներս:
Վախճանած է 5 Մայիս 1972թ., 92  տարեկանին, Երեւան. թաղուած է Կոմիտասի 
Անուան Պանթէոնին մէջ: 
Ստեղծած է դիմապատկերներ, բնանկարներ, նաթիւրմորթներ, գիրքերու 
ձեւաւորում-պատկերազարդում, բեմանկարչութիւն:
Սարեան եղած է նորագոյն շրջանի հայկական գեղանկարչութեան ազգային 
դպրոցի հիմնադիրը, Արուեստներու Գործիչ, ԽՍՀՄ ժողովրդական Նկարիչ, 
ԽՍՀՄ Գեղարուեստի Ակադեմիայի Իսկական Անդամ, ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս, 
Սոցիալիստական Աշխատանքի Հերոս, ՀԽՍՀ Նկարիչներու Միութեան 
նախագահ`1945-1951թթ.: 
Անոր աշակերտած է նոյնպէս տաղանդաւոր հայ գեղանկարիչ Մինաս Աւե-
տիսեանը:
Հազուադէպ արուեստագէտներ միասէր եղած են. ատոնցմէ մէկն է Վարպետը: 
1915-ին Սարեան կ’աշխատի «Հայերուն Օգնող Մոսկովեան Կոմիտէ»-ին մէջ, 
ապա՝ թրքական եաթաղանէն մազապուրծ հայ գաղթականներուն տեղւոյն 
վրայ օգնութիւն ցուցաբերելու նպատակով, 34 տարեկան նկարիչը՝ Մոսկուայի 
հայ համայնքին ուժերով հաւաքած գումարով եւ դեղերով, կը մեկնի Էջմիածին:
«Ունեցած չունեցածս լցրեցի արկղի մէջ, պահ տուեցի ծանօթներիցս 
մէկին, թողեցի արւեստանոցս ու Մոսկուան եւ եկայ Հայաստան՝ իմ 
տառապեալ ու բզկտուող հայրենիք»:
Յովհաննէս Թումանեանի, Գարե-
գին Յովսէփեանի (եւ այլ մտաւո-
րականներու հետ, Սարեան հայրե-
նիքի մէջ տքնաջան կը պայքարի հայ 
գաղթականներու կեանքը տարած-
ւած համաճարակէն փրկելու համար 
(յատկապէս մանուկներու շրջանէն 
ներս): Գերյոգնածութեան, անքուն 
անցուցած գիշերներու եւ հիւանդներու ծանր տառապանքներուն ականատեսը 
ըլլալուն հետեւանքով, Սարեան շուտով խորը յուսահատութեան կը մատնուի, 
հոգեկան ցնցում կը ստանայ եւ Յովհ. Թումանեանի յանձնարարութեամբ Թիֆլիս 
կը տեղափոխուի: Ան երկար ժամանակ չի նկարեր, իսկ երբ, այդ դադարէն ետք, 
ձեռքը կ’առնէ վրձինը, ծաղիկներ կը նկարէ:
1915թ., Թիֆլիսի պզտիկ սրճարաններէն մէկուն մէջ, ուր կը հաւաքուէին տեղւոյն 
հայ մտաւորականներն ու կը քննարկէին ազգային փրկութեան կարեւորագոյն 
հարցեր, երիտասարդ եւ հոգեկան խռովքներու մէջ գտնուող նկարիչը կը 
հանդիպի գեղեցկուհիի մը՝ Լուսիկ Աղայեանին, որուն առաջին իսկ հայեացքէն 
կը սիրահարուի: 
Լուսիկ հայ հռչակաւոր գրող Ղազարոս Աղայեանին դուստրն էր: Լուսիկին 
յայտնուիլը իր կեանքին մէջ մեծ, լուսաւոր իրողութիւն մը կ’ըլլայ. նկարիչը կը 

վերակենդանանայ, նոր շունչով կը լեցուի: 
Լուսիկը անոր երազած կնոջ տիպարը, գեղեց-
կութեան մարմնացումն ու միակ մուսան եղաւ:
Լուսիկի հանդէպ տածած անկեղծ եւ խորը սէրն 
ու ամուսնութիւնն անոր հետ, Սարեանին կը 
դրդեն բեղուն ստեղծագործութիւն եւ աշխոյժ 
գործունէութիւն ծաւալել: Ամուսնութեան տարին 
իսկ Սարեանը՝ Եղիշէ Թադեւոսեանի, Վարդգէս 
Սուրէնեանցի եւ Փանոս Թէրլէմէզեանի հետ, կը 
հիմնադրեն Հայ Նկարիչներու Միութիւնը:
1917-ին կը ծնի անոնց առջինեկը՝ աւագ 
որդի Սարգիսը, որ յետագային ճանչցուած 
գրականագէտ պիտի դառնար: 1920-ին կը 
ծնի երկրորդ որդին՝ ապագային անուանի 
երաժշտահան, փրոֆէսօր Ղազարոս Սարեանը: 

Հանճարները Եւ Սէրը
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փափաքելով որ մէկ տարի տոկայ՝ եւ 
վկայուի նոյն վարժարանէն։
Քորի՝ դպրոցի աւարտական հանդէ-
սի օրը, տաժանակիր նոյն ճամբան 
պիտի հարթէր, բայց այս անգամ 
շրջանաւարտութեան տարազով։ 
Երբ վազն ի վազ ան կը հասնի 
պասին, վարորդը՝ առանց Քորիի 
գիտակցութեան, կը նկարէ զինք եւ 
այդ նկարը կը զետեղէ դիմատետրի 
(Facebook) իր էջին վրայ։ 
Այդ նկարը սեփականութիւնը կը 
դառնայ 400,000-է աւելի դիմա-
տետրի յաճախորդներուն, որոնց մէջ 
կը գտնուի նշանաւոր կատակեր-
գակ եւ ձայնասփիւռի հաղորդա-
վար Ռիքի Սմայլի։ Այս վերջինը՝ 
խիստ տպաւորուած Քորիի վճռա-
կամութենէն, կ՛որոշէ ինքնաշարժ մը 
նուիրել անոր, որպէսզի ան վերջ տայ 
իր չարչարանքին։

Առաւել՝ ինքնակամ եւ սրտաբուխ 
նուիրատուութիւններէ կը գոյանայ 
11,000 տոլար, որպէսզի՝ ի միջի այլոց, 
Քորի կարենայ ինքնաշարժ վարելու 
դասընթացքի հետեւիլ եւ վկայուիլ 
որպէս վարորդ։ Իսկ միւս կողմէ՝ ան 
կը ստանայ նաեւ լման կրթաթոշակ, 
Ճէքսընվիլ համալսարանէն։
Հոս կ՛ուզեմ դիտել տալ, որ բարի 
կամեցողութիւնը չի պակսիր, դրա-
մատիրական այս երկրին մէջ . . .   

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

«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: 

Մի Փունջ Քառեակներ
   

Չարքերն են հսկում դարը՝ ընթա-
ցիկ,
Բնակչութեանը տանում խորխո-
րատ,
Իսկ ազգը՝ հայոց անյաղթ, անառիկ
Աչքերն է յարել դէպի Արարատ...

                           ***
Լեռնահայաստան, Գարեգին Նժդեհ,
Մի մարդու անուն՝ առնական ու 
վեհ.
Թշնամին՝ անարգ, վայրի, աչքա-
ծակ,
Սիւնիքն է ուզում առնի թաթի տակ։

        (Այլազգի պոէտներին)

Կարօտակէզ հայ պոէտիս հեգնում 
էիք չարաչար,
Չգիտէիք ինչ ասել է տանել ցաւը՝ 
անմռունչ.
Իսկ հիմա որ դեգերում էք երկըր-
ներուն՝ խորթ օտար,
Ձեր երգերում լի են գանգատ, յառա-
չանքներ ու տրտունջ։

ԺՈՐԱ ՀԱՄԲԱՐՉԵԱՆ

Հանճարները Եւ Սէրը
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Արդէն ժողովրդական դարձած եւ մեծ անուն 
շահած 50-ամեայ Սարեանը կը մեկնի Փարիզ, 
արուեստանոց մը կը վարձէ եւ մէկ ու կէս 
տարի հոն մնալով 40 կտաւներ կը ստեղծէ՝ 
չմոռնալով, անշուշտ, իր Լուսիկին:

*Լուսիկ Աղայեանին
«Դու հերոս ես, ուրիշ կին չէր կարո-
ղանայ իր ուսերի վրայ տանել պատաս-
խանատուութիւնը երեխաների…համար, ու 
նաեւ ամուսնուն երկար ժամանակով Փարիզ 
թողնել, անգամ իմանալով, թէ որքան կարեւոր է դա նրա կարիերայի համար:
…Անվերջ համբոյրներով՝
Քո՝ Մարտիրոս»:

Սկիզբը Էջ 06 Փարիզէն վերադառնալով Խոր-
հըրդային Հայաստան, Սարեանը 
շատ դժուարութիւններ կ’ու-
նենայ. ստալինեան կարգերու 
համաձայն, իշխանութեան 
հրամանով կ’ոչնչացուին անոր 
ստեղծած բոլոր այն դիմանը-
կարները, ուր պատկերուած էին 
կառավարութեանը ոչ հաճելի 
դէմքեր: Շուտով կը բռնկի Բ. 
Աշխարհամարտը ու կրտսեր 
որդին՝ Ղազարոսը կը կանչուի ծառայութեան: Բայց բոլոր դժուարութիւնները 
զոյգը քաջաբար կը յաղթահարէ, քանի որ ընտանիքին մէջ կը տիրէր խորը 
սէրն ու հոգեկան մտերմութիւնը, փոխադարձ յարգանքն ու վստահութիւնը: 
Սարեան մինչեւ կեանքին վերջ անդաւաճան եւ նուիրուած մնաց իր՝ «կեանքի 
աղբիւր», «սարերի թագուհի», «հեքիաթ եար»-ին:

Ամերիկեան Բարքեր
ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Ոստիկաններու Ապօրէն Գոր-
ծընթացը . . .
Այս դէպքը պատահած է Ճորճիա 
նահանգի Ռազուէլ քաղաքին մէջ։ 
Պատահարին մանրամասնութեանց 
չանցած՝ կ՛ուզեմ որպէս ենթահող, 
հետեւեալ մէջբերումը կատարել։
Մենք գիտենք, որ ոտնագնդակի (foot-
ball) խաղը չսկսած, իրաւարարը՝ 
խմբապետներու ներկայութեան, 
մետաղադրամ մը օդը կը նետէ (toss 
a coin) որոշելու համար թէ որ խումբը 
ինչ կը նախընտրէ։
Շահող խումբը կրնայ որոշել խաղա-
վայրի կողմը, կամ խաղալու առաջ-
նահերթութիւնը։ Իսկ միւս խումբը 
կը համակերպի եւ այսպէսով՝ խաղը 
ընթացք կ՛առնէ։ Ձեւով մը՝ բախ-
տախաղի մէկ տարբերակն է սա, որ 
ընդունուած է բոլորին կողմէ։
Հիմա գանք մեր բուն միջադէպին։ 
Ուրեմն, մի ոմն՝ Սարա Ուէպ, ինք-
նաշարժով գործի կ՛երթար անցեալ 
Ապրիլ ամսուան ընթացքին, երբ 
ոստիկանական ինքնաշարժը հրա-
հանգ կու տայ ճամբուն եզրը անց-
նիլ։ Ինչո՞ւ, որովհետեւ սահմանուած 
արագութիւնը անցած էր ան։
Սարա կ՛ընդունի թէ արագ կը սուրար, 
որովհետեւ գործին ուշացած էր։ 
Օրէնքով, ան արժանի էր տուգան-
քի ենթարկուելու։ Սակայն Քորթնի 
Պրուան՝ ոստիկաններէն մին, կ՛ուզէ իր 
ոստիկան ընկերոջ՝ Քրիսթի Ուիլսընի 
(տես նկարը), կարծիքը առնել։ Մինչեւ 
հոս, ապօրինի ոչ մէկ արարք։ Բայց . . .
Այդ երկու ոստիկանները կը նախընտ-
րեն դրամ մը օդը նետել, որոշելու 
համար թէ տուգանքի ենթարկե՞ն 
յանցապարտը՝ կամ ոչ։ Մարդկային 

ի՜նչ ստորին վարուելակերպ ոստիկա-
նի մը համար, որուն նշանաբանն է 
«Ծառայել եւ Պաշտպանել» այսինքն՝ 
To Serve and Protect.
Ոստիկանները ոչ միայն կ՛որոշեն 
տուգանքի ենթարկել յանցապարտը, 
այլեւ ձերբակալելով զայն՝ բանտ կը 
տանին! Բարեբախտաբար սակայն, 
երբ դատախազը (prosecutor) վերա-
հասու կը դառնայ եղելութեան, անմի-
ջապէս ազատ կ՛արձակէ Սարա Ուէ-
պը: 
Գալով խնդրոյ առարկայ ոստիկան-
ներուն, անոնք ժամանակաւոր կեր-
պով դադրած են գործէ, մինչեւ որ 
ոստիկանական յատուկ յանձնախում-
բը աւարտէ իր քննարկումը՝ անոնց 
անվայել արարքին նկատմանբ։

Ձրի Ինքնաշա՞րժ . . .
Այսինքն նուէր։ Որո՞ւ եւ ինչո՞ւ, թոյլ 
տուէք բացատրեմ։
Քորի Փէթրիք, մօրը՝ Ֆըլիշա Ուայթի 
հետ կը բնակի Ալապամա նահանգի 
Պըրմինկհէմ քաղաքը։ Ան կը յաճա-
խէ Թէրընթ քաղաքի երկրորդական 
վարժարանը, որ Պըրմիկհէմէն բաւա-
կան հեռու է։
Քորի՝ (տես նկարը) ամէն առտու 
կ՛արթննայ ժամը 4:30-ին, որպէսզի 
5:41-ի պասը առնելով երթայ դպրոց։ 
Երեւակայեցէք որ ան պէտք է մէկ 
ժամէն աւելի քալէ, պասին հասնելու 
համար . . . Իսկ երեկոյեան՝ ան դպրոցի 
մօտէն պասը կ՛առնէ ժամը 5:19-ին, 
որպէսզի 7:00-ի մօտերը հասնի տուն! 
Քորիի վերոյիշեալ ճգնաժամը սկսաւ՝ 
երբ ան մօրը հետ փոխադրուեցաւ 
Պըրմինկհէմ քաղաքը։ Ան չուզեց 
իր յաճախած վարժարանը փոխել, 
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Անդրադարձ «Նոր Օր»ի Անցեալէն
Խմբագրականներու Շարք «Նոր Օր»ի
23 Հոկտ. 1951 – 15 Յունուար 1952

Մեր Գաղափարն Ու Գործը

Է. ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹԻՒՆՆ 
ՈՒ ԴԵՐԸ
Ռամկ. Ազատ. Կուսակցութիւնը՝ 
յեղափոխական, գաղափարական 
ու մշակութային այսպիսի հարուստ 
ժառանգութիւններ հիմնուած կազ-
մակերպութեանց միաձուլումովը 
1921, Հոկտեմբեր 1-ին: Ան կրնար 
արդար պարծանքով նայիլ իր անցե-
ալի հերոսական մարտնչումնե-
րուն, իրագործած նուաճումներուն 
ու անոնց պանծալի արձանագրու-
թեանց: և ինքնավստահ կորովով ու 
աննուաճելի հայրենասիրութեամբ 
մը՝ նետուիլ հայ ժողովուրդի գերա-
գոյն ձգտումներուն իրականացու-
մը հետապնդող իր ընդգրկած նոր 
գործունէութեան ասպարէզը: Այդ 
միութեան ծրագիրը մարմնացաւ՝ 
ազգային միասնականութեան տեն-
չին ու հեռատես իմաստութեան մը 
հզօր մղումովը: Անկէ ի վեր բոլորուած 
երեսուն տարիները պերճախօս, 
անխարդախ վկաներն են այն յարա-
տեւ աշխատանքին, այն անհաշիւ 
զոհողութեանց, հայոց ազգին ու հայ-
րենիքին հանդէպ այն անկաշառելի 
սէրին, որոնք մատուցուած է Ռամկ. 
Ազատ. Կուսակցութիւնը, հայ ժողո-
վուրդի զօրացման ու վերածնած 
Հայաստանի բարգաւաճման համար:
Միութեան դէպքին կենսական կարե-
ւորութիւնը՝ այդ բառին իմաստէն իսկ 
կը բխէր: Մեր պատմութեան արշալոյ-
սի օրերէն սկսեալ՝ փառքի կամ գերու-
թեան շրջաններուն, մատենագիր-
ներ ու հասարակական գործիչներ 
ողբերգուած ու նզոված են հայոց 
«անմիաբանութիւնը», այդ աղէտալի 
մեղքը գլխաւոր պատասխանատուն 
հռչակելով մեր ազգային պարտու-
թեանց ու անկումներուն: Նոյն իսկ 
մեր ժամանակակից հայ ազատագրա-
կան շարժումին մէջ, յեղափոխա-
կան կուսակցութիւնները յաճախ 
մրցակից ու հակամարտ ուղղու-

թեանց հետեւեցան, անմիակամ՝ 
հասարակաց, արիւնարբու թշնամիի 
մահացու սպառնալիքին դէմ:
Կուսակցութեան համերաշխութեան 
այս ժողովրդային բաղձանքը նոյնքան 
խորապէս կը տածէին Ռամկավար 
Ազատական Կուսակցութեան բաղ-
կացուցիչ հոսանքներուն անդամ-
ները: Եւ անոնք աւելի արմա-
տական լուծումին փարեցան: Անոնք 
չբաւականացան «համերաշխ գոր-
ծակցութեան» նշանակէտով. Այլ 
աւելի յանդուգն նպատակ մը առա-
ջադրեցին,- միաձուլում, և զայն 
իրագործելու իմաստութիւնն ու 
քաջութիւնը յայտնաբերեցին: Հայ 
ազգային կեանքին մէջ հազուա-
դէպ, լուսաւոր երեւոյթ մըն էր այդ: 
Նախապէս հակառակորդ, թշնամի 
կուսակցապետներ ու շարքայիններ, 
տարիներու խոցոտիչ վէճերուն ու 
անխնայ պայքարներուն կուտակած 
նախապաշարումներն ու ոխերը 
կը յաջողէին սանձել ու ոտնահարել 
և միաբանի’լ իտէալով, սրտով ու 
ճիգերով, որովհետեւ հայ ժողովուր-
դին անմիջական շահերուն և ապա-
գայ վերապրումին պահանջքն էր 
ատիկա: Եւ անոնք, իրենց ջերմ 
ազգասիրութեան ու իրապաշտ 
հեռատեսութեան յատկանիշներով 
ըմբռնեցին նոր պայմաններու ճակա-
տագրական նշանակութիւնը ու իրենց 
արարքով հաւասարեցան անոր: 
Ռամկ. Ազատական Կուսակցութեան 
կազմութեան իրողութիւնը ինքնին՝ 
հայ ազգային կեանքին մէջ միաբա-
նութեան գաղափարին յաղթանակն 
էր: Անժխտելի ապացոյցը կ’արձա-
նագրուէր պատմութեան մէջ, թէ 
մենք ո’չ միայն սկզբունքով համա-
ձայն էինք հայ կազմակերպութեանց 
«համերաշխ գործակցութեան»՝ այլ 
գործնականապէս ջատագով էինք 
ու կը ցանկայինք անոնց միասնա-
կանութեան, համաձուլումին, որպէս 

զի հայկական սահմանափակ ուժերը 
միախառնուելով տնտեսուէին, ուռճա-
նային ու բազմապատկուէին, հայ 
ժողովուրդի անսահման կարիքներուն 
բաւարարելու համար:
Անցեալ երեսուն տարիներու ընթաց-
քին՝ համերաշխութեան այդ տեն-
չը ուղեցոյցն է հանդիսացեր մեր 
վերաբերմունքին, հանդէպ ուրիշ 
հոսանքներու ու մարմիններու: 
Ո’չ միայն մասնաւոր ջանքով խու-
սափեր ենք բանավէճերէ մեզի 
տարակարծիք կուսակցութեանց 
հետ, երբ նոյն իսկ ենթարկուեր ենք 
անոնց անիրաւ յարձակումներուն: 
Ո’չ միայն բարոյական ու նիւթական 
անվերապահ նուիրումով նշանակելի 
օժանդակութիւն պարգեւեր ենք ազգա-
յին, եկեղեցական, բարեսիրական ու 
հայրենակցական հաստատութեանց 
ու միութեանց, որ կարենան աւելի 
արդիւնաւորապէս ծառայել մեր 
ժողովուրդին ու հայրենիքին: Ո’չ 
միայն ազգային ընդհանուր նպա-
տակներու հետապնդումին մէջ 
անկեղծ գործակցութիւն առաջադրեր 
և ունեցեր ենք ուրիշ քաղաքական 
կազմակերպութեանց հետ: Այլ քանի’ 
անգամ յօժարեր ենք նկատի առնել 
Դաշնակցութեան առաջարկները 
«համերաշխութիւն» ստեղծելու. Զիջեր 
ենք բանակցութեանց ու նոյն իսկ 
ստորագրուած համաձայնութեան, 
որով դաշնակցական պետեր ընդու-
ներ են մեր գլխաւոր պայմանը,- դադ-
րեցնելու իրենց ատելավառ պայ-
քարն ու թշնամական դաւերը ներկայ 
Հայաստանի դէմ՝ զայն հայ ժողովուրդի 
ֆիզիքական գոյութեան ապաւէնը և 
մեր ազգային տեսիլքի իրականաց-
ման միակ խարիսխը դաւանելով: Եւ 
«համերաշխութիւնը» քանդուէր է ու 
գաղութային պառակումը խորացեր 
է, յանգելով եղբայրասպան անարգ 
ոճիրներու՝ որովհետեւ կուսակցական 
շահամոլութիւնն ու մենակալութեան 

տենչը անոնց մէջ խեղդեր են ամէն 
ազնիւ նկատում:
Ռամկ. Ազատ. Կուսակցութիւնը ծնելով 
տարբեր հոսանքներու միութենէ մը՝ 
կենդանի փաստն է, անկասկածելի 
վկան է, որ միաբանութեան ոգին ու 
կամքը կը տիրապետեն իր վարիչնե-
րուն ու շարքայիններուն մէջ: Անոնք 
որ «ազգային համերաշխութեան» 
սրտառուչ բայց վերացական կոչեր 
կ’արձակեն յաճախ, երբ կարիքը կը 
զգան ամէ’ն բերանէ ներբողուելու 
և ամէ’ն սեղանէ մեծարուելու՝ կը 
մոռնան թէ, իրենց դիւրին ու ունայն 
հրաւէրներուն փոխարէն՝ Ռամկա-
վար Ազատականներ հետապնդեր 
են գործնական միաբանութիւն՝ իրա-
կան հիմունքներու վրայ, անվիճելիօ-
րէն, գերազանցօրէն ազգային նպա-
տակներու շուրջ, և իրե’նք, իբրեւ 
կազմակերպութիւն՝ մարմնացումն են 
միութեան գաղափարին ու տենչան-
քին:
Եւ սակայն ամէն գործակցութիւն, որեւէ 
համերաշխութիւն՝ հարկադրաբար կը 
կայանայ կեդրոնական նպատակի մը, 
հասարակաց ծրագրի մը շուրջ: Ռամկ. 
Ազատ. Կուսակցութեան համոզու-
մով՝ այդ հիմնական նպատակը՝ հայ 
ժողովուրդին գոյատեւումը և ապագայ 
զարգացումը կրնայ ըլլալ: Իսկ այդ 
նշանակէտին կենսական պայմանն 
է ներկայ հայկական պետութեան 
ամրապնդումը, Հայաստանի ճար-
տարարուուեստական, գիւղատնտե-
սական, կառուցողական ու մշա-
կութային յառաջդիմութիւնը և 
արտասահմանի հայոց ազգա-
պահպանումը: Այս ընդհանուր ծրա-
գրին շուրջ գործօն, արդիւնաւոր 
համերաշխութիւն կը տիրէ գաղու-
թահայութեան քաղաքական, 
եկեղեցական, բարեսիրական ու 
այլ կազմակերպութեանց միջեւ, 
իւրաքանչիւրը իր մարզին մէջ 
կերտելով մէկ տարրը այդ համա-
հայկական նպատակին: Եւ Ռամկ. 
Ազատ. Կուսակցութիւնը, իր գաղա-
փարականով ու գործունէութեամբ՝ 
շաղախը հանդիսացած է այդ բարե-
րար համերաշխութեան, որուն 
շրջագծէն դուրս կը մնայ միայն 
Դաշնակցութիւնը, իբրեւ թշնամի 
ու դաւադիր ներկայ Հայաստանի ու 
զայն սիրող, անոր բարգաւաճումին 
ցանկացող ու օժանդակող բովանդակ 
հայութեան դէմ:

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

ՀՀ Զինուած Ուժերու Գլխաւոր Շտաբը Կը Յորդորէ Զերծ Մնալ Բանակին Մէջ Մահուան 
Դէպքերը Շահարկելու Փորձերէն
Հայաստանի Հանրապետութեան 
զինուած ուժերու գլխաւոր շտաբը 
յայտարարութիւն տարածած է 
Զինուած ուժերուն մէջ այս տարուան 
ընթացքին արձանագրուած մահուան 
դէպքերուն վերաբերեալ:
ՀՀ ԶՈւ գլխաւոր շտաբի յայտա-
րարութեան մէջ նշուած է.
«2020 թուականի Յունուար 1-էն մինչեւ 
Փետրուար 17 Զինուած ուժերուն մէջ 
արձանագրուած 13 (ժամկէտային եւ 
պայմանագրային զինծառայողներ, 
սպաներ) մահուան դէպքերէն 4-ը 
դժբախտ պատահարի հետեւանքով 
են, 4-ը կապուած են ծառայութեան 
հետ առնչութիւն չունեցող հանգա-
մանքներով (հիւանդութիւն, անձ-
նական խնդիրներ), մնացեալ 5 
դէպքերուն առիթով յարուցուած են 
քրէական գործեր, հանգամանքները 
կը պարզուին:

ՀՀ ԶՈւ գլխաւոր շտաբը կը hոր-
դորէ լրատուամիջոցներու ներ-
կայացուցիչներուն, քաղաքա-
կան եւ հասարակական գործիչ-
ներուն, փորձագէտներուն եւ 
«վերլուծաբաններուն» զերծ մնալ 
բանակին մէջ մահուան դէպքերը 
շահարկելու, անոնցմէ անձնական 
եւ քաղաքական շահաբաժիններ 
քաղելու ապակայունացնող փոր-
ձերէն, հասարակութեանն ալ կոչ 
կ՝ընէ ապատեղեկատւութենէն խու-
սափելու եւ ձեռնավարութիւններու 
չենթարկուելու համար հետեւիլ 
պաշտօնական լրահոսին:
Բանակը մեր երկրի կայունութիւնը 
ապահովող հիմնական կառոյցն է 
եւ այս կամ այն կերպ առնչութիւն 
ունի ոչ միայն պետութեան` իբրեւ մէկ 
ամբողջութեան, այլեւ անհատապէս 
մեզմէ իւրաքանչիւրին հետ: Հասկնալի 

է հանրութեան բուռն արձագանգը ԶՈւ 
հետ կապուած ցանկացած միջադէպի 
առնչութեամբ, առանձնապէս երբ 
կ՝արձանագրուին մահուան ելքով 
դէպքեր: Կը հաւաստիացնենք, որ իւրա-
քանչիւր դէպք համակողմանիօրէն 
եւ խորութեամբ կ՝ուսումնասիրուի, 
կը քննուի պատկան մարմիններուն 
կողմէ, կը կատարուին անհրաժեշտ 
հետեւութիւններ եւ հնարաւոր ամէն 
ինչ բացթողումները շտկելու եւ 
յետագային բացառելու համար: Կը 
յորդորենք բոլորին ըլլալ համբերա-
տար, զերծ մնալ զգացմունքային 
բնորոշումներէն, որակաւորումներէն 
եւ անհիմն մեղադրանքներէն, ըլլալ 
զգօն եւ առաւելագոյնս զգոյշ լրա-
տուամիջոցներու, հասարակական 
ցանցերու մէջ եւ այլ հարթակներու 
վրայ պետութեան անվտանգութիւնը 
ապահովող կառոյցի հետ կապուած 

ցանկացած հրապարակային միտք 
արտայայտելու ժամանակ:
Իւրաքանչիւր զինծառայողի մահը մեծ 
կորուստ եւ ցաւ է Զինուած ուժերու 
հրամանատարական կազմին համար: 
Կրկին կը ցաւակցինք բոլոր մահացած 
զինծառայողներու հարազատներուն, 
համբերութիւն կը մաղթենք անոնց: Կը 
վստահեցնենք, որ զինծառայողներու 
մարտունակութիւնը բարձր է, եւ մենք 
կը  շարունակենք անշեղօրէն կատա-
րել մեր առջեւ դրուած մարտական 
խնդիրները»:



ՉորեքշաբÃÇ, 19 Փետրուար 2020 9Գաղափարական

ՌԱԿի Լուրեր

«Այս Անգամ Ձեր Սրտով Պիտի Ըլլայ Ամէն Ինչ» Արցախի 
Նախագահութեան Թեկնածու Մասիս Մայիլեան Այցելեց 
Մարտունի Շրջան

Այսօր Արցախի Ժողովրդի Գլխաւոր Նպատակը 
Ժողովրդավարութեան Հաստատումն Է. Բարդուղ Գալստեան

Արցախի մէջ տեղի ունենալիք նախա-
գահական ընտրութիւններուն ընդա-
ռաջ, օրերս «Մայիլեան-Նոր Արցախ» 
կուսակցութիւններու դաշինքի ներ-
կայացուցիչներու, գլխաւորութեամբ 
նախագահական թեկնածու Պրն. 
Մասիս Մայիլեանի, այցելած են 
Մարտունի շրջանի Սպիտակաշէն, 
Մուշկապատ եւ Կարմիր շուկայ 
գիւղեր: Այս մասին կը տեղեկանանք 
Մասիս Մայիլեանի ֆէյսպուքեան պաշ-
տօնական էջէն:
Այցի նպատակը եղած է մարդոց հետ 
անմիջական մթնոլորտի մէջ շփումի 
հնարաւորութիւնը: 
«Պարզ ու անկեղծ զրոյցները ցոյց 
տուին, թէ մարդիկ որքան հիասթա-
փուած են երկրի առկայ իրավիճա-
կէն, ընկերային անարդարութենէն, 
թէ ինչպէս սասանուած է անոնց 
հաւատը, եւ թէ որքան անոնք 
կարօտ են պարզ, մարդկային 
ու սրտացաւ վերաբերմունքի։ Ի 
հեճուկս անոնց գլուխներէն անցած 
հազար ու մէկ փորձանքներուն, 
կրած դժուարութիւններուն ու չար-
չարանքներուն՝ մարդիկ, այդու-
հանդերձ, յոյսերնին ի սպառ չեն 
կորսնցուցած, որ հնարաւոր է 
փոխել իրավիճակը, երկիրը դուրս 

բերել քաղաքակիրթ զարգացման 
ճանապարհ, արմատական բարեփո-
խումներ իրականացնել եւ քաղա-
քացիներուն դարձեալ յոյս ու հաւատք 
ներշնչել»,- գրած է նախագահի 
թեկնածուն։
Բացի այդ, այցի նպատակներէն 
մէկն ալ եղած է «Հաւասար հնա-
րաւորութիւններու երկիր» երիտա-
ս ա ր դ ա կ ա ն - ք ա ղ ա ք ա ց ի ա կ ա ն 
նախաձեռնութեան աքթիւիսթներու 
կազմակերպած քննարկումներուն 
մասնակցիլը։ Ծաւալած քննար-
կումներու ժամանակ խօսուած է թէ 
անցեալին կատարուած լրջագոյն 
սխալներուն ու թերացումներուն եւ թէ 
ստեղծուած իրավիճակէն դուրս գալու 
գործօն մեքենայութիւններուն մասին։
«Մայիլեան-Նոր Արցախ» դաշինքի 
ներկայացուցիչները առանձնակի 
կարեւորած են մենաշնորհներու 
յաղ-թահարման եւ փոքր ու միջին 
պիզնեսի համար տնտեսական 
բարենպաստ միջավայրի ձեւաւոր-
ման անհրաժեշտութիւնը։ Շեշտած 
են ներառական քաղաքականու-
թեան կարեւորութիւնը, որպէսզի 
կոտրուի մարդոց անտարբերու-
թիւնը եւ ապահովուի անոնց 
աշխոյժ մասնակցութիւնը պետակա-

նաշինութեան։
Յատուկ անդրադարձ եղած է 
գիւղաբնակներու կեանքի բարելաւ-
ման, տարածքներու համաչափ զար-
գացման, գիւղերու զարգացման 
յստակ ծրագրերու մշակման եւ 
անոնց գիւղական համայնքներու 
ներգրաւման մասին, որպէսզի այդ 
ծրագրերը մշակուին եւ ընդունուին 
համայնքներու մասնակցութեամբ՝ 
հաշուի առնելով տեղական առանձ-
նայատկութիւններն ու բնակիչներու 
նախապատւութիւնները։
Աւարտին, ամփոփելով հանդիպում-
ներէն իր ստացած տպաւորութիւն-

ները, Պրն. Մայիլեան գրած է- «Այս 
հանդիպումները յաւելեալ ուժ ու լաւա-
տեսութիւն կը ներշնչեն մեզ։ Չկայ 
աւելի բարձր գնահատական, քան 
այն, երբ մարդիկ կ’ըսեն՝ մեր սրտէն 
կը խօսին…
Այո, այս անգամ ձեր սրտով պիտի ըլլայ 
ամէն ինչ»։
Նշենք, որ ՌԱԿ Արցախի մարմինը 
միացած է «Մայիլեան-Նոր Արցախ» 
դաշինքին եւ կը սատարէ նախա-
գահական ընտրութիւններու թեկ-
նածու՝ ԱԳ նախարար Մասիս Մայի-
լեանին:

«Ռամկավար  Մամուլ»ի  հարցում-
ներուն  կը պատասխանէ  Արցա-
խի ՌԱԿ-ի Ատենապետ, ՌԱԿ Կեդ-
րոնական Վարչութեան անդամ 
Ընկ. Բարդուղ Գալստեան։
 
-Ի՞նչ պատճառներով միացաք 
ԱՀ ԱԳ նախարար Մասիս Մայի-
լեանի կազմած դաշինքին, որու 
հիմքով ալ պիտի մասնակցիք 
յառաջիկայ Մարտին Արցախի 
մէջ կայացուելիք համապետական 
ընտրութիւններուն։

Նախ ասեմ, որ ոչ թէ մենք միա-
ցել ենք Մասիս Մայիլեանի ստեղ-
ծած դաշինքին, այլ երեք կուսակ-
ցութիւններով կարողացանք մէկտե-
ղել մեր գաղափարները եւ նպատակ-
ները, եւ ձեւաւորել դաշինք ու աջակ-
ցել Մասիս Մայիլեան թեկնածուին: 
Այսինքն, դրա գաղափարը ծնուել է 
դեռ մի քանի ամիս առաջ, իսկ այն  
վերջնական տեսք ստացաւ յունուար 
ամսուայ վերջին, մեր վերջնական 
հռչակագրի ստորագրումից յետոյ:
 
-Ընդհանուր  առմամբ  ՌԱԿ-ը  կը 
համարուի աւանդական  այն կու-
սակցութիւններէն, որ վերջին 
շրջանին է, որ իր գործունէութիւնը 
սկսաւ ծաւալել նաեւ Արցախի մէջ. 
Այսօր ի՞նչ են  ՌԱԿ  Արցախի մարմնի 
դիմագրաւած դժուարութիւնները, 
ի՞նչ խնդիրներ  կը դիմագրաւէք։

Որպէս աւանդական կուսակցութիւն-
ներից մէկը, Ռամկավար Ազատական 

Կուսակցութիւնը Արցախում ձեւա-
ւորման ընթացք ստացաւ 2015 
թուականի գարնանից. ցաւօք մէկու-
կէս տարի շարունակ պետական 
գրանցում չտրուեց Արցախի 
իշխանութիւնների կողմից, ինչ-
ինչ պատճառներով, այնուհետեւ 
Հայաստանում տեղի ունեցող յեղա-
փոխական գործընթացներից յետոյ,  
մենք կարողացանք գրանցուել 
որպէս Արցախի Ռամկավար Ազա-
տական Կուսակցութիւն: Ճիշդ 
է, Արցախում նոր գաղափար էր, 
որովհետեւ այնտեղ աւանդական 
կուսակցութիւններից միայն Դաշնակ-
ցութիւնն էր գործունէութիւն ծաւա-
լել մինչ այդ. սակայն մեր մուտքը 
Արցախի քաղաքական դաշտ նոր  
հետաքրքրութիւն  բերեց աւանդական 
կուսակցութիւնների նկատմամբ  եւ 
այսօր դանդաղ քայլերով մենք փոր-
ձում ենք արմատաւորել մեր ներկայու-
թիւնը ու նաեւ  հասարակութեան 
լայն  շերտերին  ներկայացնել  մեր 
գաղափարախօսութիւնը։
 
-Ինչպիսի՞ գնահատական կու 
տաք Արցախի քաղաքական 
կեանքին։  Եւ  նոյն  առումով  ի՞նչ 
ակնկալութիւններ կա՞ն կապուած 
Արցախի նոր իշխանութիւններուն։

Եթէ անկեղծ լինենք, նախնական 
գնահատականը յուսադրող չէ, որով-
հետեւ Հայաստանի անկողմնակալ 
դիրքորոշումը բերել է մի վիճակի, 
որ Արցախեան քաղաքական դաշ-
տում խաղացողների դիրքերը անհաս-

կանալի են, մանաւանդ նախկին իշխա-
նութիւններից մնացած մասի, որոնք 
փորձում են վերարտադրուել նախկինի 
թալանի, նախկինի մոնոփոլիզացուած 
տնտեսութեան ներդրմամբ եւ լծակնե-
րի օգտագործմամբ, իսկ Հայաստանի  
այսօրուան  իշխանութիւնները, ցաւօք, 
դեռ ականջալուր չեն եւ ակնկալիք-
ները Հայաստանի դիրքորոշումից 
շատ մեծ են։ Ի վերջոյ մենք բռնել 
ենք արդարութեան ճանապարհը եւ՝ 
յստակ իշխանափոխութեան, նորի՝ 
ճանապարհը, հետեւաբար մեր համար 
կարեւոր է նաեւ Հայաստանի նոր 
իշխանութիւնների քաղաքական  
յստակ բանաձեւումներն ու անհրա-
ժեշտ  նեցուկը։
 
-Այսօր ի՞նչ են Արցախի բնակչու-
թեան հիմնական խնդիրները. Եւ  
այդ  առումով ի՞նչ  են ընդհանուր 
ակնկալիքները առաջիկայ Մարտին 

տեղի ունենալիք ընտրութիւննե-
րէն բխող նոր իշխանութիւններէն։

Արցախի ժողովրդի եւ արցախա-
հայութեան հիմնական խնդիրը նախ 
եւ առաջ ներկայ մենատիրական 
ռեժիմի հեռացումն է եւ իրական 
ժողովրդավարութեան հաստատու-
մը, որը հիմք կը ծառայի տնտեսու-
թեան բոլոր ճիւղերի համահունչ եւ 
արդիւնաւէտ զարգացմանը. առանց 
ժողովրդավարութեան հիմքերի 
հաս-տատման, առանց արդար եւ 
թափանցիկ ընտրութիւնների իրա-
կանացման, որեւէ ակնկալիք ունենալ 
չի կարելի եւ մեր յոյսը, Հայաստանում 
տեղի ունեցող յեղափոխութիւնից 
յետոյ, վերջին 25 տարում առաջին 
անգամ Արցախում արդար ընտ-
րութիւնների անցկացումն է եւ նորի 
յաղթանակը, որը կը բերի զարգաց-
ման, ժողովրդավարութեան:
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Սկիզբը Էջ 01

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Ժողովրդավարութիւնը Պիտի Օգնէ Յաղթահարել 
Տարածաշրջանի Խնդիրները. Նիկոլ Փաշինեան

Հայաստան-Գերմանիա Յարաբերութիւնները 
Բուռն Կերպով Կը Զարգանան. Մերքել

Գարեգին Բ-ն Նամակ Յղած է Սուրիոյ 
Նախագահին

Վարչապետին Մօտ Քննարկուած են Բանակին 
Մէջ Մահուան Դէպքերու Պատճառները

ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համա-
նախագահութեամբ ղարաբաղեան 
խնդրի կարգաւորման բանակցային 
գործընթացը պէտք է պահպանուի։ 
Armenpress.am-ի տեղեկութիւններով՝ 
այս մասին նշած է ՀՀ վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեան, Ֆրիտրիխ Էպերթ 
հիմնադրամին մէջ կայացած հան-
դիպման ընթացքին։
«Անիկա բացառիկ բանակցային ձեւա-
չափ է, ուր առկայ է Ռուսիոյ, ԱՄՆ-ի եւ 
Ֆրանսայի համագործակցութիւնը։ Այդ 
համագործակցութեան շնորհիւ է, որ 
25 եւ աւելի տարի տարածաշրջանին 
մէջ կը պահպանուի յարաբերական 
կայունութիւն»,-ըսած է Նիկոլ Փաշի-
նեան՝ պատասխանելով Մինսկի 
խումբի ձեւաչափին վերաբերեալ 
հարցին։
Անդրադառնալով ԵՄ-ի գործօնին՝ 
Նիկոլ Փաշինեան նշած է, որ քաղա-
քացիական կառոյցները կրնան 
աշխոյժ աշխատիլ ղարաբաղեան 
գործընկերներու հետ։
«Ինծի համար տարօրինակ է, որ 
ԵՄ-ն, ըլլալով մարդու իրաւունք-
ներու պաշտպանութեան, ժողո-
վրդավարութեան ջատագովը, 
քաղաքացիական հասարակութեան 
ներկայացուցիչները համագոր-
ծակցութեան ձեւաչափ չունին 
Ղարաբաղի քաղհասարակութեան 
ներկայացուցիչներու հետ։ Կ՝ըսուի, 
թէ Ղարաբաղի կարգավիճակին 
հետ կապուած խնդիրներ կան։ Ես 
կ՝ըսեմ, ենթադրենք Ղարաբաղի 
կարգավիճակը յստակ չէ, բայց կա՞յ 
որեւէ կասկած Ղարաբաղի մէջ 
ապրող մարդոց կարգավիճակին 
վերաբերեալ։ Ոեւէ մէկը կ՝ըսէ՞, որ 
Ղարաբաղի մէջ ապրող մարդոց 
իրաւունքի պաշտպանութեան 

եւ զարգացման հարցը չի տեղա-
ւորուիր մարդու իրաւունքներու 
պաշտպանութեան ծիրին մէջ։ Ես կը 
կարծեմ, որ ԵՄ երկիրները կրնան 
աջակցիլ այս ընթացքին»,- ըսած է 
Նիկոլ Փաշինեան։ Ան ընդգծած է, 
որ ժողովրդավարութիւնը ղարա-
բաղեան հարցի կարգաւորման 
կարեւոր բաղադրիչներէն մէկն է։ 
Աւելին, ժողովրդավարութիւնն է, որ 
պիտի օգնէ տարածաշրջանին մէջ 
խնդիրներու յաղթահարման։
Հանդիպման ներկայ Պեռլինի մէջ 
ատրպէյճանական համայնքի ներ-
կայացուցիչը վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեանին հարց ուղղած է, թէ 
ինքը ե՞րբ պիտի կարենայ վերա-
դառնալ իր հայրական տուն, որուն 
հնարաւորութիւնը այսօր չունի։
«Գիտէք, կայ Շահումեանի շրջան, 
ուր մինչեւ 1990-ական թուականները 
ապրած են հայեր։ Այսօր հազարա-
ւոր շահումեանցիներ չեն կրնար 
վերադառնալ իրենց տուն, որովհետեւ 
Շահումեանը ենթարկուած է ցեղական 
զտումներու։ Այն իրավիճակը, որ մենք 
այսօր ունինք, ընդամէնը բանի մը 
արդիւնք է՝ Ղարաբաղի հայութիւնը 
ուզած է եւ կ՝ուզէ պաշտպանել իր 
ապրելու իրաւունքը։ Ո՛չ թէ ուզած է 
կամ կ՝ուզէ ոեւէ մէկուն վատութիւն 
ընել, տունէն զրկել, այլ կ՝ուզէ պաշտ-
պանել ապրելու իր իրաւունքը»,- ըսած 
է Նիկոլ Փաշինեան։
Ան անդրադարձած է նաեւ այն 
դիտարկման, թէ Հայաստանը կ՝երթայ 
դէպի Եւրոպա։
«Հայաստանը ոչ մէկ տեղ կ՝երթայ։ 
Հայաստանը այնտեղ է, ուր եղած 
է։ Մենք կը շարունակենք մնալ մեր 
տեղը»,- աւելցուցած է վարչապետը։

Պատասխանատուները զեկուցած 
են յարուցուած քրէական գործերու 
ընթացքին մասին:
Վարչապետ Փաշինեան առաջնա-
հերթ համարած ԶՈՒ-ի մէջ քրէական 
ենթամշակոյթի եւ կարգապահու-
թեան հետ կապուած առկայ 

խնդիրներու լուծումը եւ ընդգծած 
կարգապահութեան մակարդակը 
բարձրացնելու ուղղութեամբ հետե-
ւողական աշխատանք իրակա-
նացնելու անհրաժեշտութիւնը` 
պատասխանատուներուն տալով 
համապատասխան յանձնարա-
րականներ:

Հայաստան-Գերմանիա յարաբերու-
թիւնները կը զարգանան բաւական 
բուռն կերպով։ Armenpress.am-ը կը 
հաղորդէ, թէ Պեռլինի մէջ ԶԼՄ-ներու 
համար եղած յայտարարութեան 
ժամանակ, այս մասին նշած է Գեր-
մանիոյ վարչապետ Անկելա Մերքելը։
«Հայաստանի մէջ կատարուած են 
մեծ փոփոխութիւններ։ Փոփոխութիւն-
ներ կը կատարուին այսօր իրաւական 
համակարգի մէջ։ Մենք համոզուած 
ենք, որ ատիկա դիւրին գործ չէ, 
եւ Հայաստանին յաջողութիւն կը 
մաղթենք այդ գործին մէջ»,- ըսած 
է Անկելա Մերքել։ Ան վերյիշած է իր 
այցելութիւնը Հայաստան եւ ընդգը-
ծած, որ տպաւորուած էր «ԹՈւՄՕ» 
կեդրոն այցելութեամբ։ Այդ այցե-
լութիւնը իր արդիւնքը տուած է, եւ 
Անկելա Մերքել տեղեկացուցած է, 

Փետրուար 14-ին Գարեգին Բ. Ամե-
նայն Հայոց Կաթողիկոսը նամակ 
յղած է Սուրիոյ Արաբական Հանրա-
պետութեան նախագահ Պաշշար 
Ասատին` հայ ժողովուրդի անունէն 
շնորհակալութիւն յայտնելով Սուրիոյ 
խորհրդարանին կողմէ Հայոց Ցեղաս-
պանութիւնը ճանչցող եւ դատա-
պարտող բանաձեւի միաձայն ընդուն-
ման առիթով:
Վեհափառ Հայրապետի նամակին մէջ 
մասնաւորապէս կ՛ըսուի.
«Մարդկութեան դէմ իրականացուած 
յանցագործութիւններու դատապար-
տումը եւ ժխտողականութեան 
մերժումը այն ամուր երաշխիքն է, 
որմով հնարաւոր է կանխարգիլել 
կրօնական եւ ազգային խտրակա-
նութեան պատճառով նոր ցեղաս-
պանութիւններն ու ոճրագործու-
թիւնները եւ կառուցել խաղաղ ու 
համերաշխ աշխարհ:
Սուրիոյ ժողովուրդը այսօր՝ աւելի 
քան 100 տարիներ առաջ վերա-
հաստատեց յանձնառութիւնն ու 
վճռականութիւնը իր նախնեաց, որոնք 
Հայոց Ցեղասպանութեան դժնդակ 
տարիներուն ապաստան տուին 
հայրենազրկուած ու տարագրուած 

որ աշնան Պեռլինի մէջ եւս պիտի 
բացուի «ԹՈւՄՕ» կեդրոն։ Ան նշած 
է, որ բուռն համագործակցութիւնը 
կը շարունակուի տարբեր ոլորտնե-
րու մէջ։ Նկատած է, որ Հոկտեմբե-
րին Գերմանիոյ մէջ կայացած է 
տնտեսական համաժողով, որ նոր էջ 
բացած է հայ-գերմանական յարա-
բերութիւններուն մէջ։
Անկելա Մերքել կարեւոր համարած 
է Աֆղանիստանի մէջ Հայաստանի 
խաղաղապահներու առաքելութիւնը 
եւ շնորհակալութիւն յայտնած ատոր 
համար։ Ան նշած է, որ Հայաստանի իր 
գործընկերոջ հետ հանդիպումը պիտի 
շարունակուի յագեցած օրակարգով, 
անդրադարձ պիտի կատարուի նաեւ 
Հայաստան-Ատրպէյճան յարաբե-
րութիւններուն։

մեր ազգի զաւակներուն: Տէր Զօրի 
անապատին մէջ տասնամեակներ 
առաջ, Ձեր բարեյիշատակ հօր` 
Հաֆեզ Ասատի նախագահութեան 
շրջանին Սրբոց Նահատակաց 
եկեղեցւոյ կառուցումը դարձաւ 
հերթական արձանագրումը Հայոց 
Ցեղասպանութեան հարցով Սուրի-
ոյ իշխանութիւններուն որդեգրած 
կեցուածքին: Ներկայ ժամանակնե-
րուն բազմիցս ականատեսն եղած ենք 
Ձեր եւ Ձեր ժողովուրդի ընդգծուած 
բարեհոգութեան ու ուշադրութեան 
առ մեր ժողովուրդը, որոնց խօսուն 
արտայայտութիւնն են Սուրիոյ 
հողին վրայ վեր խոյացած հայկա-
կան սրբավայրերը, մշակութային 
եւ կրթական հաստատութիւնները, 
սուրիահայ համայնքի բարեշէն  
կեանքի բազմաթիւ վկայութիւնները»։
Վեհափառը, զօրակցութիւն յայտնելով 
Սուրիոյ բարեպաշտ ժողովուրդին, 
մաղթած է, որ երկրին մէջ հաստա-
տուի բաղձալի խաղաղութիւնն ու 
անդորրը եւ իրականութիւն դառ-
նան դժուարութիւններ յաղթահարող 
եղբայր ժողովուրդի պայծառ կեանքի 
երազները:
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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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Community News

The Western Diocese hosted representatives 
of the Armenian Democratic Liberal Party 
(US Western Region)

The Executive Committee of the 
Armenian Democratic Liberal Party (US 
Western Region) led by Dr. Raffi Balian 
visited the Western Diocese and met 
with His Eminence Archbishop Hovnan 

Derderian, Diocesan Primate. During 
the meeting, various issues related to 
collaboration between the ADLP and 
the Western Diocese were discussed.

News from Armenia & Artsakh

12 Candidates Submit Applications For 
Participation to Artsakh Presidential 
Election 2020

PM Pashinyan, EU Special Representative 
Discuss NK Conflict Settlement Issues

PM Pashinyan to Participate in “Yes” 
Campaign Of Constitutional Changes

Chief Of General Staff of Armed Forces 
Invited to Parliament to Discuss Recent 
Death Cases in Army

The Republic of Artsakh will hold pres-
idential and parliamentary elections 

on March 31, 2020.
12 candidates submitted applications 
for the participation to the presidential 
elections. And as for the parliamentary 
elections, 6 parties and one party bloc 
submitted applications for their participa-
tion, the Central Electoral Commission 
of Artsakh told Armenpress.
The 6 parties are the followings:
1. Conservative Party of Artsakh – 16 
candidates
2. United Homeland – 62 candidates
3. National Revival - 20 candidates
4. ARF – 33 candidates
5. Democratic Party of Artsakh – 33 
candidates
6. Justice Party of Artsakh – 35 can-

didates
One party bloc, called Free Fatherland-
United Civilian Alliance, has submitted 
an application with 65 candidates.
Currently, the Artsakh Central Electoral 
Commission is examining the docu-
ments. The electoral lists will be will be 
published on the Artsakh CEC website 
on February 18.

Prime Minister of Armenia Nikol 
Pashinyan will participate in 

the campaign of the referendum on 
Constitutional changes, ARMENPRESS 

Prime Minister of Armenia Nikol 
Pashinyan received Toivo Klaar, the 

European Union Special Representative 
for the South Caucasus and the crisis 
in Georgia.    Head of the Delegation 
of the European Union to Armenia, 
Ambassador Andrea Victorin was also 
present at the meeting.
As ARMENPRESS was informed from 
the Office of the Prime Minister of 
Armenia, Nikol Pashinyan expressed 
satisfaction over the development pro-
cess of the Armenia-EU relations, noting 
that bilateral partnership has intensive 
dynamics. The PM noted that at the 
moment Armenia is in the stage of 
holding a referendum on Constitutional 
changes and spoke about its goals.

Chief of General Staff of the Armenian 
Armed Forces Artak Davtyan has 

been invited to the Parliament to discuss 
the recent death cases in the Army.
The discussion was initiated by the 
parliamentary standing committee on 
defense and security affairs and the 
committee on protection of human rights 
and public affairs.

reports Pashinyan told the reporters 
coming out of the office of the “Civil 
Contract” Party.
The referendum will take place on 
April 5.

During the meeting the interlocutors 
discussed issues related to the set-
tlement of Nagorno Karabakh conflict. 
Pashinyan noted that Armenia is com-
mitted to the peaceful settlement of the 
conflict in line with the OSCE Minsk 
Group Co-chairs’ format. He highlighted 
the involvement of Artsakh’s civil society 
in the confidence building measures, 
which will foster the establishment of 
constructive atmosphere and the nego-
tiation process.
The Armenian PM and the European 
Union Special Representative for 
the South Caucasus and the crisis in 
Georgia also exchanged views on other 
issues of regional importance.

The meeting is also attended by several 
top officials of the military.
Chair of the standing committee on 
defense and security affairs Andranik 
Kocharyan announced that the meeting 
will be held in a closed format, but after 
that they will answer to the questions of 
the reporters.
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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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struction as

the project’s pre-construction general
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“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

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

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

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

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

Azerbaijan’s Positions Deny Rights of 
People of Artsakh – FM Mnatsakanyan 
Meets With Toivo Klaar

Syrian Parliament Recognizes Armenian 
Genocide

Armenia’s High Commissioner for Diaspora 
Affairs Meets Cilicia Business Club 
Members in Moscow

Garo Paylan Demands Answers from 
Turkish Authorities Over Hate Crimes 
Targeting Christian Cemetery

Foreign Minister of Armenia Zohrab 
Mnatsakanyan met on February 18 
with Toivo Klaar, the European Union 
Special Representative for the South 
Caucasus and the crisis in Georgia, 
ARMENPRESS was informed from the 
press service of the MFA Armenia.
The interlocutors referred to Nagono 
Karabakh peace process and the recent 
meetings over it. The sides highlighted 
the real steps towards the implementa-
tion of the agreement of preparing the 

peoples for peace. In this context FM 
Mnatsakanyan particularly highlighted 
the public peace messages by the lead-
ers of the countries and noted that the 
Azerbaijani side continues to express 
maximalist positions denying the rights 
of the people of Artsakh, which hamper 
the progress of the peace process.
The sides also exchanged views on the 
multi-dimensional agenda of Armenia-
EU partnership, as well as referred to 
urgent international and regional issues.

The Syrian Parliament has unanimously 
adopted a resolution on recognizing and 
condemning the Armenian Genocide, 
Syria-based journalist Sarkis Kassargian 
told ARMENPRESS.
The resolution has been introduced 
by the Syria-Armenia Parliamentary 
Friendship Commission.
Secretary of the Syrian Parliament Rami 
Saleh had noted that although the par-
liament had previously paid homage to 
the memory of the Armenian Genocide 
victims, this resolution was necessary 
to be adopted.
Syrian Ambassador to Armenia 
Mohammad Haj Ibrahim attached impor-
tance to the recognition of the Armenian 
Genocide, noting that the successors of 
those who committed the genocide are 

committing the same crime today against 
the Syrian people through terrorists.
“Recognition is important, because only 
Lebanon from Arab countries has rec-
ognized the Armenian Genocide so far”, 
he had said.
Chair of the Syrian Parliament’s Arab 
and Foreign Affairs Committee Boutros 
Morjana emphasized that the Armenian 
Genocide is a historical fact, which was 
followed by the massacres of Assyrians 
and Arameans at the northern borders 
of Syria.
“It is time to recognize and condemn 
these inhumane actions and prevent 
their repetition, especially that many 
countries have recognized the Armenian 
Genocide”.

Unidentified attackers have vandalized 
and set ablaze the cross of the grave of 
a Zehra Cholak at the St. Maria Catholic 
Church cemetery in Trabzon, Turkey.
Garo Paylan, the ethnic Armenian 
Member of Parliament of Turkey, has 
addressed an inquiry over the matter 
to Turkish Interior Minister Suleyman 
Soylu.
According to Paylan, prior to this attack 
a group of people attempted to incite a 
provocation by chanting Allahu Akbar 
during the funeral of Cholak.
“A similar attack also took place on 
February 7 at the Christian cemetery 
in Ortagyugh: unknown perpetrators 

vandalized 19 gravestones. We are 
asking the interior minister: The crimes 
against Hrant Dink and Vardapet Santaro 
were committed by gangsters guided 
by the Trabzon police. Is there such a 
gang within the Trabzon police force? 
Paylan said.
The lawmaker inquired whether or not 
authorities are probing the incident 
during Cholak’s funeral and if perpetra-
tors are identified. He also asked why 
authorities didn’t take appropriate securi-
ty measures after the provocation during 
the Christian citizen’s funeral. The MP 
expressed opinion that the victims were 
targeted because of their Christian faith.

Armenia’s High Commissioner for 
Diaspora Affairs Zareh Sinanyan met 
with the members of the Cilicia Business 
Club during his visit to the Russian capital 
of Moscow, his Office told Armenpress.
The meeting was also attended by 
Armenian Ambassador to Russia Vardan 
Toghanyan.
The meeting participants were firstly 
introduced on the activity of the Office 
of the High Commissioner, its priorities 
and the agenda issues of the work with 
the Diaspora. As key directions Sinanyan 
highlighted the maximum engagement 
of the Diaspora to the Armenian life, 
the development of infrastructures and 
elimination of barriers, implementation 
of mass repatriation and the restoration 
of mutual trust between the Diaspora 
and Armenia.
Founder of the Cilicia Business Club 
Nver Sargsyan introduced their main 

actions to be done in 2020, mainly put-
ting the focus on the opportunities and 
prospects for investment programs in 
Armenia. An agreement was reached 
to hold this year’s Armenian Business 
Networking event in joint cooperation 
with the Office of the High Commissioner. 
Zareh Sinanyan was also introduced on 
the idea of creating an offline commu-
nication platform Cilicia Tun which will 
serve as a place for meetings of the 
Diaspora-Armenian businessmen and 
exchange of experience in Armenia. The 
Club will also launch an online platform 
where the users can download their 
data, activity areas, get acquainted with 
each other and work jointly.
Zareh Sinanyan thanked the business-
men for such an interest to Armenia’s 
business environment and expressed 
readiness to cooperate and assist.



Wednesday, February 19, 2020 13
A PUBLICATION OF ARMENIAN DEMOCRATIC LIBERAL PARTY, WESTERN DISTRICT COMMITTEE OF THE UNITED STATES

Thursday, December 5, 2019

Vol. 97, #47

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.
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for the Armenian American Museum
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stated MATT Construction Vice Presi-
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that has built some of the most memo-
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prides itself on helping museums build
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that align with their missions and cele-
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including AIA Los Angeles’ Building
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currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-
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value engineering, and project schedul-
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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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Residents have told TPS about 
efforts of Turkish officials in 
recent years to persuade them 
to deny the Armenian holo-
caust perpetrated by the Turks 
a century ago and other actions 
to acquired property owned by 
local Christians.

One resident told TPS about a 
Turkish diplomat who proposed 
to the Kahabadijan(*) family, 

which owns a small museum with a 
rare collection of thousands of pho-
tos and documents on the Armenian 
holocaust, to cease its activities and 
to avoid disseminating documentation 
and information.
The Kahabadijan family has dedicated 
their lives to the commemoration of the 
Turkish massacre of the Armenians 
and has produced several short films 
on the subject.
Ilya Kahabadijan, whose grandfather 
survived the massacres, told TPS that 
it was only 40 minutes into the meeting 
when the diplomat tried to develop a 
conversation about “the loaded issue. 
I realized that she wanted to persuade 
me to cease my activity to preserve the 
Armenian massacre.”
Ilya emphasized that the Turkish rep-
resentative did not threaten him, but 
added that “in any case, I showed her 
the way out and she understood that 

Vic’s Art Studio in Jerusalem’s Armenian Quarter

the Armenian community is ready to go 
all the way with the issue of the mas-
sacre. We will wait another 100 years, 
but we will not rescind our demand for 
compensation until we reach a payment 
agreement, like the one that Israel 
signed with Germany. ”
Turkish persuasion attempts include 
financial grant proposals to Armenians. 
Property owners in the Quarter say that 
Turkish government representatives 
have recently offered several $3000 
grants for various needs, but their pro-
posals have been rejected entirely by 
Armenian residents, who say “these are 
silencing grants” designed to ensure that 
the Turkish government will not be sued 

for the 1915 – 1917 massacres.
The Armenian extermination was a 
deliberate and systematic genocide 
perpetrated by the Ottoman Empire 
during the First World War against the 
Armenian population in its territory.
Even after World War I, Turks, Kurds, 
and Arabs continued to massacre 
Armenians until 1923, and it is widely 
believed that about half the Armenians 
in Turkey, about 1.5 million people, were 
murdered.
Turkey Buying Up the Armenian 
Quarter?
Turkish pressures are also manifest in 
its activity to acquire Armenian assets.
TPS learned that a few months ago, the 
residents of the Armenian Quarter were 
shocked to find that one of their homes 
was sold to a Muslim, in three times 
its real value. An inquiry revealed that 
funding for the purchase of the Armenian 
property came from Turkey.
Following the incident, some of the com-
munity leaders met to review the chain 
of events and took action to prevent 
the leakage of the community’s assets 
to the Turks.
There is still a lingering fear among the 
Armenians of the Turks taking over or 
buying more property.
One Christian trader, who asked to 
remain anonymous, said that the Turks 
recently transferred to the Jordanian 
Waqf very old ownership certificates, 
some crumbling, including Ottoman-era 
documents and property ownership doc-
uments in the Armenian and Christian 
Quarters.
The trader, who showed TPS photos 
of several of the certificates, says the 
Turks have asked the Waqf to verify 
the documents which are being used 
to purchase the assets.
The Armenians in the Quarter do not 
hide their fears of the Turkish initiatives 
but have expressed confidence that 
the Turks will not confront them openly 
because of the sensitivity of the issues.
Turkey’s Growing Activities in 
Jerusalem
The growing Turkish activity in 
Jerusalem and its support for the Muslim 
Brotherhood are of concern to Israel. In 
its recent annual intelligence assess-
ment, the IDF Intelligence Division has, 
for the first time, defined Turkey as a 
threat.

Israeli officials have often raised the 
possibility of recognizing the Armenian 
holocaust as a counter-reaction to 
Turkish activity against Israel, which 
includes the hosting of Hamas’ terrorist 
headquarters in Turkey.
Over the years, Israel has refrained from 
officially recognizing the Armenian geno-
cide, fearing that such recognition would 
damage diplomatic relations between 
Israel and Turkey.
Turkey monitors all publications on the 
Armenian genocide and considers the 
issue of great significance to Turkish 
national security, and accordingly, 
the Turks have not relented with their 
attempt to persuade the Armenians in 
Jerusalem to cease their commemora-
tive endeavors.
In recent years, the influx of Turkish 
tourists to the Old City in Jerusalem 
has increased after the mosques were 
included in tourist routes and following 
the Turkish government’s participation 
in travel costs to Jerusalem.
Turkish nonprofits operate in Jerusalem 
daily, helping mainly the Muslim 
Brotherhood and Jerusalem religious 
activities.
Ilya Kahabadijan said that Turkish tour-
ists in the Old City have also recently 
been working against the Armenians, 
tearing up posters and publications 
about the Armenian genocide. Graffiti 
inscriptions in condemnation of the 
Armenians were sprayed on the 
Quarter’s walls.
The Turkish “Heritage” Society has 
increased its activities in the city in the 
fields of education, culture, real estate 
and welfare, and also carries funding for 
the “convoy project” to transport thou-
sands of Muslim worshipers to mosques 
as well as funding tens of thousands of 
meals to break the Ramadan fast.
Similarly, the TIKA governmental agency 
for relief and assistance is also very 
active in several projects in Jerusalem. 
Dozens of mosques and houses have 
been renovated by the Turks.
TPS has referred a series of questions 
to the Turkish Embassy in Israel and the 
TIKA organization, but no replies were 
received until the publication of this arti-
cle, although the embassy reported that 
the questions were received by them.

(*) It should be Kahvejian

Turkey Has Been Conducting Extensive Activity Within Jerusalem’s 
Old City and Has Specifically Been Targeting The Armenian And 
Christian Quarters, TPS Has Learned

News from the World

Aleppo Declared Safe City as Syrian Military 
Triumphs Over Terror, Residents Plan Mass 
Celebration
Residents of the Syrian city of Aleppo 
are planning a mass celebration mid-
day February 18 in the city’s central 
plaza in a gathering to show support 
and gratitude to the Syrian military, 
Syrian lawmaker Jirair Reisian told 
ARMENPRESS.
“Although Aleppo was generally liberat-
ed, there were areas which were being 
shelled by terrorist groups. That’s why 

the Aleppo airport wasn’t being opened. 
Today we can already joyfully note that 
these areas are also liberated. Aleppo 
can be declared to be a safe city. The 
people are in jubilation, and today at 
midday the Aleppo residents will gather 
in the central square to express their 
support and gratitude to the Syrian 
army,” Reisian, the Syrian-Armenian 
MP said. Page 14



Wednesday, February 19, 2020 14
A PUBLICATION OF ARMENIAN DEMOCRATIC LIBERAL PARTY, WESTERN DISTRICT COMMITTEE OF THE UNITED STATES

Thursday, December 5, 2019

Vol. 97, #47

DISTRICT OF

COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

ing during the pre-construction phase.


ARMENIAN AMERICAN MUSEUM

SELECTS MATT CONSTRUCTION

AS PRE-CONSTRUCTION

GENERAL CONTRACTOR

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

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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Genocide 100 + 5 

Art & Entertainment

The Los Angeles Armenian-American 
community will collectively commem-
orate the 105th anniversary of the 
Armenian Genocide on April 24, 2020 
through a coordinated series of events 
to remember the 1.5 million victims of 
that tragedy and raise the community’s 
voice in unison to demand justice for 
the crime. 
Recognizing that through unity there is 
strength, the organizations that have 
traditionally planned the April 24 com-
memorations are working together to 
plan the day honoring the martyred 
saints of the Armenian Genocide and 
to demand justice, reparations and 
restitution.  The coalition includes: 
The United Armenian Council of Los 
Angeles (UACLA), the Unified Young 
Armenians (UYA), and the Armenian 
Genocide Committee (AGC), which 
represents a broad association of global 
Armenian organizations, including the 
Armenian Apostolic, Armenian Catholic 
and Armenian Evangelical Churches, 
the Armenian Revolutionary Federation, 
the Social Democratic Hnchakian Party, 
the Armenian Democratic Liberal Party, 
the Armenian General Benevolent 
Union, the Armenian Youth Federation, 
the Armenian National Committee of 

7:30pm at ABRIL BOOKSTORE - 415 
E. Broadway, Glendale, CA. The event 
is co-sponsored by DishDivvy, who will 
be providing vegan finger foods and 
will offer gift cards to everyone who 
buys a book. 

THE VEGAN ARMENIAN KITCHEN 
COOKBOOK is a collection of plant-
based recipes and stories from Armenia 
and the Armenian diaspora. With over 
115 recipes, the cookbook takes readers 
on a journey through Armenian cuisine 
and tradition. Infused with food-related 
idioms, and menu pairing and holiday 
planning suggestions, Vegan Armenian 
Kitchen serves as both a cookbook and 
a resource that will become an invalu-
able part of your kitchen. It is possible 

Los Angeles Community to Mark 105th Anniversary 
Of The Armenian Genocide

New Vegan Armenian Cookbook to be Presented at Abril Bookstore

America-Western Region, the Armenian 
Assembly of America, the Armenian 
Council of America, the Armenian Bar 
Association, the Organization of Istanbul 
Armenians, the Armenian Relief Society, 
the Homenetmen, Open Wounds and 
several other prominent Armenian com-
munity organizations.  
A pilgrimage to the Armenian Genocide 
Martyrs Monument in Montebello will 
commence by having organizational 
representatives and individuals place 
wreaths and take part in a multi-denom-
inational requiem service at the foot of 
the monument.
The March for Justice, will begin from 
Little Armenia, Hollywood, at 11AM. 
Tens of thousands will march in the 
heart of Hollywood, at the Armenian 
Genocide Memorial Square at Hollywood 
Boulevard and Western Avenue, to 
reaffirm the Community’s commitment 
to our people’s century long fight for 
justice and truth.
The day’s events will conclude with a 
massive protest demonstration in front 
of Turkey’s Consulate General’s Office 
in Los Angeles, where the community 
will once again demand justice, repa-
rations and restitution for the Armenian 
Genocide.

to cut down or eliminate animal product 
consumption while still being able to 
enjoy Armenian classics!

LENA TASHJIAN is a writer and rec-
ipe developer based in Canada. As a 
diasporan Armenian who has lived in 
and traveled throughout Armenia, she is 
enthusiastic about sharing plant-based 
recipes and stories from both Armenia 
and the Armenian diaspora.

SIROON PARSEGHIAN is a Los 
Angeles–based photographer special-
izing in commercial, food, and product 
photography. Influenced by her multi-
cultural roots, she is passionate about 
pushing the boundaries of her craft and 
projects.

April 24, 2020 will be the first Armenian 
Genocide commemoration since the 
almost unanimous passage of the 
Armenian Genocide resolutions by the 
United States House of Representatives 
and Senate, a tremendous victory for the 
entire Armenian community. Federal and 
State political officials will be present 
throughout the day to join in our com-
memorative events.

The community is urged to take part 
with the tens of thousands who will 
participate in these important com-
memorative events on Friday, April 24. 
Transportation will be provided from 
Armenian community centers to and 
from the events.  Additional detailed 
information will be provided in future 
news releases.  

Author LENA TASHJIAN and photogra-
pher SIROON PARSEGHIAN will pres-
ent their newly released cookbook on 
occasion of the lent season, THE VEGAN 

ARMENIAN KITCHEN COOKBOOK: 
Recipes and Stories from Armenia 
and the Armenian Diaspora on 
TUESDAY, FEBRUARY 25, 2020 at 

News from the World

Aleppo Declared Safe City as Syrian Military Triumphs 
Over Terror, Residents Plan Mass Celebration

Ukrainian MP Submits Bill on Honoring Memory of 
Armenian Genocide Victims

Reisian emphasized that Aleppo was 
fully liberated from terror due to great 
efforts, coherent struggle and devotion.
The lawmaker noted that the people 
were very excited over the airport’s 
re-launch, due to its huge significance 
for the city.
President of Syria Bashar al-Assad 
addressed the residents of Aleppo, 
expressing gratitude and noting that they 
are victorious, according to Gandzasar 
newspaper.
“Aleppo preserved its historic unique 
trait. The Aleppines, being under siege, 
did not give up. They persistently 

worked and secured their living. The 
city, contrary to its disastrous condition, 
remained busy, having its contribution to 
the country’s economy with its modest 
capabilities. I am sure that this kind of 
struggle and resistance stems from 
patriotism. Aleppo must re-emerge from 
the ashes of war, rise up and assume 
leadership in the Syrian economy,” 
al-Assad said.
On February 17, the Syrian army com-
mand officially announced that the 
western and north-western villages of 
Aleppo are liberated after heavy battles 
against terrorist formations. Aleppo was 
declared to be a safe city.

A bill on honoring the memory of the vic-
tims of the Armenian Genocide has been 
submitted to the parliament of Ukraine, 
Verkhovna Rada. ARMENPRESS 
reports, citing AnalitikUA.net, the bill 
of MP representing the ruling “Servant 
of the People” Party Daria Volodina 
was submitted to the parliament on 
February 14.
Chairman of the Union of Armenians of 
Ukraine Vilen Shatvoryan highlighted 
the move, assessing it as a commitment 
to humanitarianism, truth and justice.
In the recent 10 years this is the 4th 
legislative initiative in the Ukrainian 

parliament related to the Armenian 
Genocide
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«Հաւատք եւ Սէր Արցախին» Դասախօսութիւն
Փետրուար 21-ին եւ 23-ին

Ուրբաթ, 21 Փետրուարին եւ Կիրակի, 
23 Փետրուարին,  «Կարօտեալ Քրիս-
տոնեաներ» (Christians In Need 
Foundation, CINF) բարեսիրական 
կազմակերպութիւնը եւ «Արարատ» 
հիմնարկութիւնը կազմակերպած են 
դասախօսական երկու ձեռնարկներ, 
որոնց ընթացքին «Կարօտեալ Քրիս-
տոնեաներ»ու նախագահ Սիոպան 
Նեշ Մարշըլ պիտի ներկայացնէ 
Արցախի Հանրապետութեան մէջ 
կազմակերպութեան գործունէութեան 
մանրամասնութիւնները։ 
«Հաւատք եւ սէր. առաքելութիւն 
Արցախի մէջ» խորագրուած առաջին 
դասախօսութիւնը տեղի պիտի ունենայ 
Ուրբաթ, 21 Փետրուարին, երեկոյեան 
ժամը 7։30-էն սկսեալ, Փասատինա-
յի Հայ Կիլիկիա աւետարանական 
եկեղեցւոյ «Տէրեան» սրահին մէջ, 
որուն հասցէն է՝ 339 S. Santa Anita 
Ave., Pasadena, CA 91107։
«Հաւատք Արցախի մէջ. Արեւմտեան 

սահմաններու պաշտպանութիւն» 
խորագրուած երկրորդ դասախօսա-
կան ձեռնարկը տեղի պիտի ունենայ 
Կիրակի, 23 Փետրուարին, կ.ե. ժամը 
2էն սկսեալ, Մերտինեան վարժարանի 
«Արամ եւ Անայիս Պուլղուրճեան» 
սրահին մէջ, որուն հասցէն է՝ 13330 
Riverside Dr., Sherman Oaks, CA, 
91423:
Համագործակցութեամբ Արցախի 
իշխանութիւններուն, համալսարան-
ներուն եւ կրթական այլ հաստա-
տութիւններու՝ «Կարօտեալ Քրիս-
տոնեաներ» կազմակերպութիւնը 
կրթական սպասարկութիւններ կը 
տրամադրէ Արցախի ուսանողներուն, 
օժանդակելով Արցախի բարգաւաճ-
ման ջանքերուն։
Սիոպան Նեշ Մարշըլ հեղինակն է 
«Հայրերուն Մեղքերը. Թուրքիոյ 
Ուրացման Քաղաքականութիւնը Եւ 
Հայոց Ցեղասպանութիւնը» հատորին. 
ան իմաստասիրութեան դասախօս է 
«Մենհեթընվիլ» համալսարանին մէջ։
«Կարօտեալ Քրիստոնեաներ» կազմա-
կերպութեան մասին յաւելեալ տեղե-
կութիւններու համար՝ այցելել www.
cinfusa.org կայքը:

Մանուկեան վարժարանի Ճաշկերոյթի կարկանդակին շուրջ, ձախէն 
աջ՝ նախկին տնօրէն Րիչըրտ Նորսիկեան, այժմու նախակրթարանի ու 
միջնակարգի տնօրէնուհի Սօնա Գալֆայեան, Տիար Րիչըրտ Մանուկեան, 
այժմու երկրորդականի տնօրէն դոկտ. Յովսէփ Թորոսեան եւ նախկին 
տնօրէնուհի դոկտ. Նատիա Սարաֆեան:

2019-2020 տարեշրջանը վարժարա-
նիս համար սկսաւ բարձր ակնկալիք-
ներով: Պատճառը անշուշտ անցեալ 
տարեշրջանի աւարտականներուն 
փայլուն յաջողութիւններն էին: Բոլոր 
34 աւարտականներն ալ ընդունուեր 
էին զանազան համալսարաններ, իսկ 
անոնցմէ 9-ն իրենց SAT-ի գերազանց 
արդիւնքներով կրցեր էին ընդունուիլ 
Միշիկընի Էնն Արպըր հեղինակաւոր 
համալսարանը: 
Նախանձելի արդիւնքներ գրանցուեր 
էին նաեւ արհեստագիտութեան 
technology ասպարէզէն ներս: Վար-
ժարանիս Երկրորդական բաժնի 
խումբը, նահանգային մրցումներուն 
ներկայացուցեր էր աշակերտներուն 
սարքած ինքնաշարժը, արժանանա-
լով պատուոգիրի, նաեւ՝ յատուկ 
գնահատանքի Միշիկընի չարթըր 
դպրոցներու նախագահին կողմէ: 
Ահա յատկապէս այս փաստը, նաեւ 
նախորդ քանի մը տարիներուն 
մեր աշակերտներու րոպաթիքսի 
նկատմամբ ունեցած հետաքրքրու-
թիւնն ու շահած մրցանակները, 
շարժառիթ հանդիսացեր էին 
Երկրորդականի տնօրէն դոկտ. 
Յովսէփ Թորոսեանին համար նոր 

ծրագրով մը հանդէս գալու, այն է՝ 
յատուկ արհեստագիտութեան (STEM) 
ծրագրի դասաւանդման համար 
ունենալ արդիական մասնաբաժին 
մը: Ահա այս գաղափարն էր որ 
դոկտ. Թորոսեան ներկայացուցեր 
էր վարժարանիս բարերար Տիար 
Րիչըրտ Մանուկեանին, դպրոցիս 
հոգաբարձութեան եւ Ս. Յովհաննէս 
եկեղեցւոյ համալիրի կալուածային 
Յանձնախումբին առ ի քննարկում: Այս 
ծրագրին անդրադարձ կատարուեցաւ 
նաեւ դպրոցիս 50 ամեակին նուի-
րուած ճաշկերոյթ պարահանդէսին: 
Արդարեւ Շաբաթ, Հոկտեմբեր 19, 
2019-ին, վեց հարիւրէ աւելի հրա-
ւիրեալներ ներկայ գտնուեր էին 
վարժարանիս հիմնադրութեան յիս-
նամեակի ձեռնարկին: Այնտեղ ելոյթ 
ունեցան դպրոցիս հոգաբարձութեան 
գանձապահ Տիգրան Քիւրճեանը, 
տնօրէններ Սօնա Գալֆայեանն ու 
Յովսէփ Թորոսեանը եւ անշուշտ 
գաղութիս նահապետ, ազգային 
բարերար Րիչըրտ Մանուկեանը, 
ինչպէս նաեւ Սաութֆիլտի քաղա-
քապետ դոկտ. Քէնսօն Սիվըրը : 
Տիար Մանուկեան վերյիշելով իր 
ծնողները՝ Հ.Բ.Ը.Մ.ի ցկեանս նախա-

գահ, անզուգական բարերար հան-
գուցեալ Ալեք Մանուկեանն ու 
տիկինը Մարին, հաստատեց, որ 
անոնք վարժարանս հիմնելով 1969 
թուականին ունէին մէկ նպատակ, լաւ 
կրթութեան հետ միասին վառ պահել 
հայկականութիւնը, պանծացնելով հայ 
գիրն ու խօսքը, հայկական պարն ու 
երգը: Տէր եւ տիկին Մանուկեանները 
միշտ հաճոյքով ներկայ կ’ըլլային 
դպրոցի ձեռնարկներուն: Րիչըրտ 
Մանուկեան վստահեցուց, որ անոնք 
ինչքան պիտի ուրախանային այսօր 
ականատեսը դառնալով Մանուկեան 
վարժարանի յարաճուն վերելքին եւ 
ուսումնական յաջողութիւններուն:
Ինչպէս միշտ, այս տարի եւս արժա-
նի շուքով նշուեցաւ Թարգմանչաց 
տօնը Նախակրթարանին մէջ Հոկ-
տեմբեր 25, 2019-ին. ինչպէս նաեւ 
Հայկական մշակոյթի օրը, Նոյեմբեր 
14, 2019-ին՝ Միջնակարգի ու Երկ-
րորդականի աշակերտներուն 
համար: Նախակրթարանի աշա-
կերտները իրենց ծնողներուն ներ-
կայութեան, տարբեր հայ գրողներէ, 
եւ մանաւանդ Յովհաննէս Թումա-
նեանէն բանաստեղծութիւններ 
արտասանեցին, հեռաւոր Ամերիկա-
յի մէջ պանծացնելով Թումանեանի 
150 ամեակը: Սակայն հանդիսու-
թեան գագաթնակէտն ու ծնողներուն 
համար անակնկալը Կոմիտաս Վար-
դապետի 150 ամեակին նուիրուած 
երգչախմբային կատարումներն 
էին, վարժարանիս հայերէն լեզուի 
ուսուցչուհի, նաեւ երաժշտագէտ 
տիկ. Արշալոյս Ղարիպեանի ղեկա-
վարութեամբ:
Միջնակարգի ու Երկրորդականի Հայ 
Մշակոյթի օրուան հանդիսութիւնը 
ամբողջովին նուիրուած էր հան-
ճարեղ գրող Յովհաննէս Թումա-
նեանին: Այդ օր, վարժարանիս 

հայկական բաժանմունքի պատաս-
խանատու պրն. Սեպուհ Աւետի-
քեանի ղեկավարութեամբ 11-րդ 
ու 12-րդ դասարանի աշակերտ-
ները բեմականացուցեր էին 
Թումանեանի Կիկոսի Մահը, Շունն 
ու Կատուն եւ Կաթիլ մը Մեղրը, 
գործերը: Երաժշտախառն այս 
ներկայացումներուն խանդավա-
ռութիւնը աննկարագրելի էր սրա-
հէն ներս: Ինչպէս իր փակման 
խօսքին մէջ արդարացիօրէն նշեց 
տնօրէն Թորոսեան, անգամ մը եւս 
բոլորս միասին համոզուեցանք, որ 
Թումանեանը անմահ է, եւ կը մնայ հայ 
ժողովուրդի մեծագոյն ու անկրկնելի 
գրողներէն մին:
Այս տարի Ապրիլի սկիզբը 11-րդ եւ 
12-րդ դասարաններէն 29 աշակերտ-
ներ իրենց տնօրէնին եւ ուսուցիչնե-
րուն հետ միասին 11օրով պիտի ճամ-
բորդեն Մայր Հայաստան: Այս երկու 
տարին անգամ մը կազմակերպուող 
միջոցառումը առաւել եւս առիթ 
մըն է աշակերտներուն համար հայ-
կականութեամբ ոգեշնչուելու, եւ 
անձնապէս ապրելու ու զգալու այն 
Հայաստանը, որուն մասին տարինե-
րով սիրով եւ գուրգուրանքով խօսած 
էին իրենց ուսուցիչները: Սակայն այս 
մասին աւելի մանրամասն յաջորդիւ: 
 

Թղթակից       

Ձախէն աջ՝ Կիկոսն ու իր 
«ընտանիքը» 

Կեանքը Միշիկընի Հ.Բ.Ը.Մ.ի Ալեք եւ 
Մարի Մանուկեան Վարժարանէն Ներս
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Լիբանան
Հոգեհանգստեան Արարողութիւն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 
Երջանկայիշատակ Վեհափառ Հայրապետներուն Եւ Երանաշնորհ Միաբան 
Հայրերու Հոգիներուն Համար

Սուրիա
Հալէպի Մէջ Պատուոյ Գիրերու Բաշխում 
ՀՀ Մարդասիրական Բժշկական 
Խումբին Կողմէ

Քուէյթ
Քուէյթահայութիւնը Իր Երախտագիտութիւնը Եւ Շնորհակալութիւնը Կը Յայտնէ 
Սուրիոյ Պետութեան

Վրաստան

Տեառնընդառաջի Տօնը Ախալցխայի Մէջ

Կիրակի, 16 Փետրուար 2020-ին, 
յաւարտ ս. եւ անմահ պատարագին, 
Անթիլիասի մայրավանքի Ս. Գրի-
գոր Լուսաւորիչ մայր տաճարին 
կից գտնուող «Զարեհեան յուշար-
ձան-դամբարան»-ին մէջ, ներկա-
յութեամբ միաբան հայրերու եւ 
հաւատացեալներու, կատարուե-
ցաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթո-
ղիկոսութեան երջանկայիշատակ 
հայրապետներուն եւ լուսահոգի միա-
բաններուն հոգեհանգիստը, որուն 
նախագահեց Արամ Ա. կաթողիկոսը:
Արդարեւ, սոյն հոգեհանգստեան 
պաշտօնը, որ աւանդութիւն դարձած 
է փետրուար ամսուան ընթացքին 

Սուրիոյ մէջ մէկ տարիէ ի վեր գործող 
ՀՀ Մարդասիրական Առաքելութեան 
բժշկական խումբը Սուրիոյ մէջ ՀՀ 
զինուած ուժերու ներկայացուցիչ, 
գնդապետ Արկատի Տոնոյեանի 
անունով Պատուոյ Գիրեր յանձնեց 
բոլոր այն միութիւններու եւ մար-
միններու ներկայացուցիչներուն, 
որոնք գործակցած են մարդասիրա-

Երկուշաբթի, 17 Փետրուար 2020-
ին, Քուէյթահայութիւնը ներկայացնող 
պատուիրակութիւն մը, որու մաս կը 
կազմէին՝ Թեմիս Կաթողիկոսական 
Փոխանորդ՝ Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ. 
Մանուէլեան, Արժ. Տ. Արտակ Ա. 
Քհնյ. Քէհեայեան, Քուէյթի Թեմի 
Երեսփոխանական Ժողովի եւ Ազգա-
յին Վարչութեան ներկայացուցիչ-
ներ, ինչպէս նաեւ Քուէյթի Ազգային 
Վարժարանի Տնօրէնը այցելութիւն 
մը տուաւ Քուէյթի մէջ Սուրիոյ Դես-
պանատուն եւ Քուէյթահայութեան 
կողմէ իր երախտագիտութիւնն 
ու շնորհակալութիւնը յայտնեց 
Սուրիոյ Օրէնսդիր եւ Գործադիր 
իշխանութիւններուն՝ տարեթիւիս 
13 Փետրուարին Սուրիոյ Ազգա-
յին Ժողովին կողմէ Հայոց Ցեղաս-

Օրհնութեամբ Սամցխէ-Ջաւախքի եւ 
Ծալկայի Ընդհանուր Առաջնորդական 
Փոխանորդ Հոգեշնորհ Տէր Մաղաքիայ 
Վարդապետ Ամիրեանի եւ Ախալցխա-
յի ու Բորժոմիի տարածաշրջան-
ներու Հոգեւոր Տեսուչ Հոգեշնորհ 
Տէր Յակոբ Աբեղայ Սահակեանի՝ 
Փետրուար 13-ին, Ախալցխայի 
Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ 
մէջ կատարուեցաւ Երեկոյեան 
Ժամերգութիւն, Տեառնընդառաջի 
նախատօնակ եւ նորապսակներու 

կատարել կաթողիկոսութեան թեմե-
րուն բոլոր եկեղեցիներէն ներս, առիթ 
է ոչ միայն յիշելու մեր վեհափառ 
հայրապետներուն եւ հոգեւոր հայ-
րերուն նուիրական ծառայութիւնը 
մեր եկեղեցւոյ ու ժողովուրդին, այլեւ 
այն եզակի դերը, որ Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւնը ունե-
ցաւ ցեղասպանութենէն ետք սփիւռքի 
կազմակերպման աշխատանքին մէջ, 
ինչպէս նաեւ վերանորոգելու մեր 
ուխտը` ծառայական նոյն ճամբան 
շարունակելու, որպէսզի նոր եռան-
դով շարունակենք մեզի կտակուած 
աւանդն ու հայ եկեղեցւոյ առաքե-
լութիւնը:

կան խումբին հետ, կը հաղորդէ 
“Գանձասար”-ը:
Այդ միութիւններն ու հաստատու-
թիւններն են՝ Սուրիահայ Օգնութեան 
Խաչը, Ազգ. Պատսպարանը, Ազգ. 
Ծերանոցը, Ճինիշեան Յիշատակի 
Ձեռնարկը, Հաուըրտ Գարակէօզեան 
հաստատութիւնը եւ Կրթասիրաց 
Մշակութային Միութիւնը:

պանութիւնը ընդունող ու դատապար-
տող բանաձեւի որդեգրման առնչու-
թեամբ։
Պատուիրակութիւնը դիմաւորուե-
ցաւ Քուէյթի մէջ Սուրիոյ Դեսպանի 
Գործակատար՝ Պրն. Մուսթաֆա 
Տայյուպի կողմէ, որ բարձր գնահա-
տեց սուրիահայութեան հաւատար-
մութիւնը սուրիական հայրենիքին 
նկատմամբ եւ անոր ունեցած ողջու-
նելի դերակատարութիւնը Սուրիոյ 
ծաղկման ու բարգաւաճման գոր-
ծընթացին մէջ։
Պրն. Տայյուպ խստօրէն դատապար-
տեց թրքական իշխանութիւններու 
կողմէ մէկ դար առաջ եւ մինչ օրս 
շարունակուող բարբարոսական 
արարքները։

օրհնութեան կարգ։ Այս մասին կը 
հաղորդէ Akhaltskha.net-ը։
Հոգեւոր Տեսուչ Հոգշ. Տ. Յակոբ Աբղ. 
Սահակեան եւ Ախալցխայի յարա-
կից շրջաններու հոգեւոր հովիւ 
Արժ. Տ. Թորգոմ Քհն. Վարդանեան 
շնորհաւորեցին նորապսակները եւ 
միասին վառեցին տօնական խարոյ-
կը։
Աւարտին եկեղեցւոյ խաչքաւոր Սեր-
գէյ Պետրոսեան նուէրներ բաժնեց 
նորապսակներուն։
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Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը

Եգիպտոս

Հանդիպում-Զրոյց Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեանի Հետ. 
Հաղորդագրութիւն

Իրան

Թեհրանի Մէջ Բացուած է «Իրանահայեր» Ցուցահանդէսը

մշակոյթին, որ անդառնալի կորուստ 
կրած է Հայոց Ցեղասպանութեան 
հետեւանքով։ Սակայն ուրախութեամբ 
արձանագրեց նաեւ, որ այս տարի-
ներու ընթացքին հայը ամէն ջանք 
թափած  է յատկապէս Սփիւռքին մէջ 
պահելու եւ զօրացնելու իր ազգա-
յին-մշակութային ժառանգութիւնը: 
Այս ոգիի դրսեւորումի եւ ազգային 
ինքնութեան գիտակցութիւնը պահելու 
եւ ըստ այդմ մշակոյթի կրողը ըլլալու 
մասին կը վկայէ անոր հեղինակած 
«Սփիւռքահայ կեանքեր, ինչպէս որ 
տեսայ» գիրքը, որ բազմաթիւ ճամ-
բորդութիւններու ընթացքին գրուած 
յօդուածներու հաւաքածոյ մըն է: Ինչ-
պէս եւ հեղինակը կ’ըսէր` ամէն տեղ 
փնտռած է հայկական հետքեր եւ 
հանդիպած տեղի հայութեանը, որմէ 
ստացած իր տպաւորութիւնները, 
մտորումները եւ մտահոգութիւնները 
յանձնած է թուղթին:
Հետաքրքրական է հեղինակի մօտե-
ցումը առ այն, որ սփիւռքեան տարբեր 
հատուածներ իւրովի կը կրեն եւ կը 
պահպանեն իրենց ինքնութիւնն ու 
մշակոյթը, կը կրեն տուեալ միջավայրի 
եւ մշակոյթի ազդեցութիւնը, սակայն 
տակաւին կը փորձեն կառչած մնալ 

Ուրբաթ, 7 Փետրուար 2020-ին, 
երեկոյեան ժամը 7-ին, «Պըլըք-
տանեան» հանդիսասրահին մէջ 
Գահիրէի Ազգային Առաջնորդարանի 
կազմակերպութեամբ տեղի ունեցաւ 
հանդիպում-զրոյց` Արաբական Ծոցի 
Երկիրներու «Աստուածաշունչի Ընկե-
րութեան» քարտուղար Դոկտ. Հրայր 
Ճէպէճեանին հետ:
Հանդիպմանը ներկայ էին Թեմիս 
Բարեխնամ Առաջնորդ Գերաշնորհ 
Տ. Աշոտ Եպիսկոպոս Մնացակա-
նեան, Կաթողիկէ թեմի Առաջնորդ 
Գերապայծառ Տ. Գրիգոր Օգոստինոս 
Եպս. Գուսան, Գահիրէի Թեմական 
եւ Քաղաքական ժողովներու ատե-
նապետները եւ անդամներ, ինչպէս 
նաեւ մշակութասէր համայնքայիններ:
Բացման խօսքով նախ հանդէս 
եկաւ Տոքթ. Սուրէն Պայրամեան` 
ներկայացնելով Դոկտ. Ճէպէճեանի 
համառօտ կենսագրականը, որմէ ետք 
յարգոյ բանախօսը անմիջական եւ 
անկեղծ մթնոլորտին մէջ ներկայացուց 
օրուան նիւթը։
Իր խօսքին մէջ Դոկտ. Ճէպէճեան 
մասնաւորաբար անդրադարձաւ 
մշակոյթ եզրոյթին, յատկապէս հայ-
կական հարուստ բազմադարեան 

հայկականութեանը` երբեմն առանց 
լեզուի պահպանումի։ Ուր որ գացած 
է, որու որ հանդիպած է, անոնց մէջ 
տեսած է հայութիւնը եւ իր պատ-
կանելութիւնը փնտռող հայուն:
Բանախօսը յատկապէս մատնանշեց, 
որ օտարացումի ճամբան բռնած 
հայու այցելութիւնը դէպի հայրենիք, 
անոր մէջ կ’արթնցնէ ազգային պատ-
կանելութեան գիտակցութիւնը եւ  
վերադարձ իր ակունքներուն։

Յիրաւի օտարութեան մէջ ապրող 
հայուն համար կարեւոր պարգեւ մըն 
է անկախ հայրենիքի գոյութիւնը։
Դոկտ. Ճէպէճեան ելոյթի վերջաւո-
րութեան իր մակագրութեամբ գիրքերը 
նուիրեց փափաքողներուն:
 

ԴԻՒԱՆ
ԵԳԻՊՏՈՍԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ

ԳԱՀԻՐԷԻ ԱԶԳԱՅԻՆ 
ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ

Իրանի Իսլամական Հանրապե-
տութեան մայրաքաղաք Թեհրանի 
մէջ բացուած է «Իրանահայեր» ցու-
ցահանդէսը, ուր ցուցադրուած են 
լուսանկարչական, քանդակագոր-
ծական եւ արուեստի այլ տեսակներու 
նմուշներ:
Ինչպէս կը յայտնէ Payvand լրա-
տուականը, «Մեհրսուն» պատկերասը-
րահին մէջ բացուած  ցուցահանդէսին 
ներկայացուած են Իրանի հայկական 
համայնքի արուեստագէտներու` 
էստամպի, լուսանկարչութեան եւ քան-
դակագործութեան աշխատանքներ, 

ինչպէս նաեւ հայ համայնքի ականա-
ւոր երաժիշտներու եւ կատարողա-
կան արուեստի ներկայացուցիչներու 
կեանքը, ստեղծագործութիւններն 
ու անոնց դերակատարումը Իրանի 
արուեստի զարգացման մէջ:
Փետրուար 14-ին ցուցահանդէսի 
բացման ներկայ էին Իրանի մէջ 
ՀՀ արտակարգ եւ լիազօր դեսպան 
Արտաշէս Թումանեան, Թեհրանի 
Հայոց թեմի առաջնորդ Տ. Սեպուհ 
Արքեպիսկոպոս Սարգսեան, Իրա-
նի երաժշտական թանգարանի տնօ-
րէն Ալի Մօրադխանին եւ Իրանի 
նկարիչներու միութեան նախագահ 
Մաճիտ Ռաճապի-Մեմարը:
Արարողութեան ժամանակ դեսպան 
Թումանեան նշած է, որ ցուցահանդէսը 
կ՛արտացոլէ Հայաստանի եւ Իրանի 
երկու ժողովուրդներու միջեւ յարա-
բերութիւններու խորութիւնը: Իր 
ելոյթին մէջ Թեհրանի հայոց թեմի 
առաջնորդ Տ. Սեպուհ Սարգսեան 
նշած է, որ ցուցահանդէսը ցոյց կու տայ 

Իրանի եւ Հայաստանի ժողովուրդնե-
րու դարաւոր բարեկամութիւնը եւ 
աւելցուցած, որ ցուցահանդէսը երկու 
ժողովուրդներու երկխօսութիւնն է 
արուեստի միջոցով:
Ցուցահանդէսին ներկայացուած են 
Էտմոն Այվազեանի, Զաւէն Այվա-
զեանի, Սիմոն Այվազեանի, Ռազ-
միկ Օհանեանի, Ադիկ Պօղոսեանի, 
Ալպերթ Պիգջանիի, Լիլիթ Տէրեանի, 
Լորիս Ճգնաւորեանի, Գառնիկ Տէր 
Յակոբեանի, Սմբատ Տէր Կիւրե-
ղեանի, Էդնա Զինալեանի, Վարհամ 

Սահակեանի, Սիրակ Մելքոնեանի, 
Ադենա Միրզախանեանի, Լեւոն 
Հաֆթուանի, Երուանդ Նահապե-
տեանի, Սեդրակ Նազարեանի եւ այլոց 
աշխատանքները:
«Իրանահայեր» ցուցահանդէսը 
կազմակերպուած է Իրանի մէջ ՀՀ 
դեսպանատան, Իրանի հայկական 
համայնքի, Թեհրանի հայոց թեմի 
առաջնորդարանի եւ «Մանուկեան” 
թանգարանի համագործակցութեան 
արդիւնքով:
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Մատենադարանի Արցախեան Մասնաճիւղին Մէջ 
Մանրանկարչութեան Ամառնային Դպրոց Պիտի Իրականացուի

Արցախի Լրատուական Դաշտը Համալրուած է Տպագիր 
Նոր Պարբերականով Մը

Հայկական PicsArt-ը` Աշխարհի Լաւագոյն Յաւելուածներու 
Շարքին

կը լրանայ մասնաճիւղի հիմնադրման 
5-ամեակը։
«Մասնաճիւղի ցուցադրութիւնը աւելի 
դիտարժան պիտի ըլլայ՝ կը նախա-
տեսուի քարտէզներու ցուցադրութիւն 
միջնադարեան բժշկութեան թեմայով, 
ինչպէս նաեւ այլ ցուցադրութիւններ։ 
Երեւանի Մեսրոպ Մաշտոցի անուան 
մատենադարանի տնօրէն Վահան 
Տէր-Ղեւոնդեանի կարգադրութեամբ 
շուտով մասնաճիւղին մէջ պիտի 
բացուի ժամանակաւոր ցուցադրու-
թիւն՝ նուիրուած Ղեւոնդ Ալիշանի 
ծննդեան 200-ամեակին։ Մասնաճիւղի 
թանգարանային համալիրը այս տարի, 
կը կարծեմ, պիտի համալրուի նաեւ 
նոր ձեռագրերով»,- ըսած է տնօրէնը:
Խօսելով 2019-ի գործունէութեան 
մասին՝ Թորոսեանը ըսած է, որ 2019-
ին մասնաճիւղին մէջ գումարուած է 
առաջին հայագիտական միջազգա-

հրատարակչութեան տպարանին մէջ՝ 
իբրեւ սկիզբ առայժմ 1 մամուլ ծաւալով 
եւ 250 օրինակ տպաքանակով։ Նոյն 
օրը, տպարանին մէջ, տեղի ունեցած 
է նոր լուսընծայ պարբերականին 
գինեձօնը՝ հիմնադիրներուն մաս-
նակցութեամբ։
Թերթի խմբագիր Միքայէլ Հաճեանի 

տուեալներուն համաձայն` 2019-
ին PicsArt-ը 14-րդ է աշխարհի մէջ: 
Անոր նկատմամբ հետաքրքրութիւնը 
սակայն կը շարունակէ աճիլ», ըսած 
է ան:
9 տարի առաջ 10 հոգիէ բաղկացած 
խումբը այսօր 500 աշխատող ունի 
Երեւանի, Սան Ֆրանսիսքոյի, Փեքի-
նի, Մոսկուայի, Թոքիոյի եւ Լոս 
Անճելըսի մէջ, 600 միլիոն ընդհանուր 
եւ ամսական 150 միլիոն մշտական 
օգտատէր:
Շուկան երթալով կ՛աճի, մրցակցու-
թիւնը կ՛ուժեղանայ, եւ մշտապէս 
զարգանալով ու օգտատէրերուն նոր 
գործիքներ առաջարկելով` PicsArt-ը 
կը շարունակէ մրցակցային ըլլալ 
աշխարհի մէջ: Յովհաննէս Աւոյեան 

2020-ին, Մատենադարանի արցախե-
ան մասնաճիւղին մէջ՝ Մատենադա-
րան-Գանձասար գիտամշակութային 
կեդրոնին մէջ պիտի իրականացուի 
մանրանկարչութեան ամառնային 
դպրոց։ Այս մասին, ըստ Artsakhpress.
am-ի, ըսած է կեդրոնի տնօրէն Արամ 
Թորոսեան։
2019-ին Մաշտոցեան Մատենա-
դարանի արցախեան մասնաճիւղը՝ 
Մատենադարան-Գանձասար գիտամը-
շակութային կեդրոնը, ընդունած է 
մօտ 19,200 տեղացի եւ օտարերկրեայ 
այցելու. նախորդ տարուան համեմատ՝ 
այցելուներուն թիւը աճած է 3000-ով:
Մատենադարան-Գանձասարի 
գրադարանին մէջ այժմ կայ 3000 
միաւորանոց հայագիտական արժէ-
քաւոր գրականութիւն։
Թորոսեանը նշած է, որ 2020-ը կը 
խոստանայ ըլլալ ալ աւելի յագեցած՝ 

 Արցախի մէջ, Փետրուած 17-ին, լոյս 
տեսած է «ԱՀ խորհրդային սպաների 
միութիւն» ՀԿ «Պատիւ ունեմ»-«Честь 
имею» երկլեզու թերթի անդրանիկ 
թիւը։ Այս մասին կը հաղորդէ 
Artsakhpress.am-ը։
Պարբերականը տպագրուած է 
Ստեփանակերտի «Դիզակ պլիւս» 

Հայկական PicsArt-ը ամերիկեան շու-
կայի մէջ Փետրուարի 11-ին Apple-ի 
ամենաշատ անվճար ներբեռնուած 
յաւելուածներէն (Apps) երկրորդն 
էր: Կը զիջէր միայն TikTok-ին` առաջ 
անցնելով Youtube-էն, Instegram-
էն, Snapchat-էն եւ Facebook-էն, կը 
հաղորդէ «Ամերիկայի Ձայն»-ը։
Ընկերութեան համահիմնադիր եւ 
գործադիր տնօրէն Յովհաննէս Աւո-
յեանի խօսքով` ցուցանիշը յաճախ 
կը փոխուի, լուսանկարներու եւ 
տեսանիւթերու խմբագրութեան 
հայկական արտադութեան այս 
հարթակը կը շարունակէ մնալ 
աշխարհի լաւագոյն նմանատիպ 
յաւելուածներու քսանին մէջ. 
«Վերլուծական ընկերութիւններու 

յին գիտաժողովը՝ «Հայոց Արեւելից 
կողմանք. պատմութիւն եւ մշակոյթ» 
խորագիրով։
2019-ին մասնաճիւղին մէջ բացուած 
է ժամանակաւոր ցուցադրութիւն՝ 
նուիրուած Հայ առաքելական եկե-
ղեցւոյ Արցախի թեմի վերաբացման 
30-ամեակին։

տեղեկութիւններով՝ պարբերականը 
կոչուած է ընթերցողներու ուշադրու-
թեան ներկայացնելու խորհրդային 
ու յետխորհրդային շրջաններուն 
հայրենիքի պաշտպանութեան նշա-
նակալի ծառայութիւններ մատուցած 
հայ սպաներու եւ զօրավարնե-
րու, ինչպէս նաեւ հայ ժողովուրդի 
ազգային-ազատագրական պայքարին 
մէջ կարեւոր աւանդ ներդրած այլազգ 
ռազմական գործիչներու անցած 
մարտական ուղին։
Անոր խօսքով՝ նկատի առնելով, 
որ երկարամեայ արժանապատիւ 
ծառայութիւն անցած հայ սպանե-
րէն շատերը ներկայիս վաստակած 
հանգիստի մէջ են, թերթը պիտի 
անդրադառնայ նաեւ անոնց առօ-
րեային մէջ առկայ կենցաղային հոգե-
րուն ու խնդիրներուն՝ հրաւիրելով 
իշխանութեան եւ հասարակութեան 
աջակից ուշադրութիւնը։
Մ. Հաճեան ըսած է, որ կենսաթոշակի 
անցած զինուորականները պատրաս-
տակամ են իրենց հարուստ գիտե-
լիքներն ու փորձը անմնացորդ 
մատուցելու իրենց փոխարինելու 

փոքր երկրէն միջազգային մեծ շուկայ 
դուրս գալու իր բանաձեւը ունի. «Պէտք 
է միշտ նորը ստեղծել, փորձել ամէն 
ինչ», կ՛ըսէ ան:
Հայաստանի Տեղեկատուական 
արհեստագիտութիւններու մարզը 
ժամանակի հետ համահունչ զար-
գանալու համար, ըստ Աւոյեանի, 
մասնագէտներու կարիք ունի: Երկրի 
նոր կառավարութիւնը ոլորտը զար-
գացնելուն ուղղուած քայլեր կը 
ձեռնարկէ, եւ ատիկա պէտք է կեդրո-
նացնել մասնագիտական կրթութեան 
վրայ. Forbes ամսագրի անցած շաբաթ 
հրապարակուած «Բարի գալուստ 
աշխարհի յաջորդ արհեստագիտա-
կան կեդրոն` Հայաստան» յօդուածին 
մէջ անդրադարձած էր նաեւ PicsArt 

2019-ի վերջը, մասնաճիւղին մէջ 
բացուած է գրադարան-ընթերցասրահ, 
այդպիսով մայր կառոյցի՝ Մաշտոցեան 
Մատենադարանի թուային ամբողջ 
ֆոնտը հասանելի դարձնելով նաեւ 
Արցախին։ Մասամբ համալրուած է 
մասնաճիւղին գրադարանը:

եկած նոր սերունդներուն, ինչպէս 
նաեւ էական նպաստ բերելու աճող 
սերունդի ռազմահայրենասիրական 
դաստիարակութեան առկայ գոր-
ծընթացին։ Ուստի՝ թերթը իր թիւերուն 
մէջ պարբերաբար պիտի լուսաբանէ 
հին ու նոր սերունդներու այդ կապերն 
ու համագործակցութիւնը՝ ի շահ 
մեր հայրենիքի ներկայ եւ յետագայ 
ապահովութեան ու անվտանգութեան։ 
Բացի այդ, պարբերականը իր հրա-
պարակումներուն մէջ պիտի անդ-
րադառնայ նաեւ աշխարհի այլ 
երկիրներու զինուած ուժերուն մէջ 
ծառայող եւ բարի համբաւ վայելող հայ 
ռազմական գործիչներու կեանքին ու 
գործունէութեան։
Խմբագիրին հաղորդումով՝ անիկա 
պիտի առաքուի նաեւ ՌԴ հայկա-
կան համայնքներ՝ հանգամանքներու 
բերումով մայրենի լեզուին ոչ միշտ 
հաղորդ մեր հայրենակիցներուն եւ, 
առհասարակ, ռուսալեզու ընթեր-
ցողներուն համար՝ ծառայելով 
իբրեւ եւս մէկ օղակ հայ եւ ռուս 
ժողովուրդներու բարեկամութեան 
դարաւոր շղթային։

ընկերութեան` զայն համարելով յաջո-
ղած startup:
Ստեղծման օրէն ի վեր ընկերութիւնը 
բազմաթիւ մրցանակներ եւ պարգեւ-
ներ ստացած է, ներառեալ Forbes-ի 
2015-ի աշխարհի լաւագոյն 5-րդ start-
up մրցանակը:
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Կոմիտասի Գործունէութեան Վերաբերող Արեւմտահայ Մամուլի 
Բազմաթիւ Անդրադարձներ՝ Մէկ Գիրքի Մէջ

Յոբելեան, Փառատօն, Խելացի Կանգառ. Էջմիածինը 
Կը Բարեկարգուի

«Թերթապատում. մամուլի անդրա-
դարձները Կոմիտաս վարդապետի 
մասին» աշխատութեան մէջ մեկ-
տեղուած են Կոմիտասի՝ Պոլսոոյ եւ 
յարակից գաւառներու մէջ, ինչպէս 
նաեւ Եգիպտոսի մէջ ծաւալած 
գործունէութեան առաջին շրջանի 
մասին արեւմտահայ օրաթերթերու եւ 
պարբերաթերթերու արձագանգները:
Armenpress.am-ի տեղեկութիւններով՝ 
գիրքին շնորհանդէսը, որ կազմած է 
ֆրանսահայ երաժշտագէտ Արմինէ 
Գրիգորեան, խմբագրած` Գուրգէն 
Գասպարեան, տեղի ունեցած է 
Փետրուար 15-ին, Կոմիտասի թան-
գարան-ուսումնարանին մէջ:
«Մամուլի տուեալները կարելի է 
բաժնել երկու մասի՝ լրատուական 
եւ հեղինակային յօդուածներ: Լրա-
տուականը բնականաբար այն մասին 
է, թէ Կոմիտասը ե՞րբ ժամանեց, 
այս կամ այն երկիր, ե՞րբ մեկնեցաւ, 
դասախօսութիւններու մասին ծանու-
ցումներն են, զեկոյցները: Եթէ խօսինք 
հեղինակային յօդուածներու մասին՝ 
անհրաժեշտ է նշել, որ արձակագիր 
Տիգրան Կամսարականը գրած է 
յօդուած մը, որ հրատարակուած է 
չորս անգամ: Մէկ խօսքով՝ հոյակապ 

մէկուն կոյուղագիծը, երրորդով պիտի 
սալիկապատուին կեդրոնական 
հատուածի փողոցներու մայթերը: 
Ծրագրերը պիտի իրականացուին 
45-50 տոկոսի չափով համատեղ 
նիւթական աջակցութեամբ»,- նշած 
է Գասպարեան:
Անդրադառնալով միջազգային 
համագործակցութեան՝ Էջմիածնի 
քաղաքապետը շեշտած է, որ իրենք 
կը շարունակեն աշխատանքներ իրա-
կանացնել իրենց գործընկերներուն 
հետ:
«Անցեալ տարի Ֆրանսայի կառավա-
րութեան աջակցութեամբ մենք 
ներդրեցինք ներքաղաքային փոխադ-
րամիջոցը եւ մէկ խելացի կանգառ: 
Յոյս ունինք, որ այս տարի նոյնպէս 
պիտի կարողանանք շարունակել այդ 
ծրագիրը: Հաւանաբար, այս տարի 
Գանատայի քաղաքներէն մէկուն 
հետ պիտի կնքուի քոյր քաղաք 
դառնալու համաձայնագիր: Փոր-
ձի փոխանակման ծրագրերով այս 
տարի Էջմիածնէն պատուիրակու-
թիւն պիտի մեկնի ԱՄՆ։ Կը կարծեմ՝ 
այնտեղ նոյնպէս հնարաւոր պիտի 

գրութիւններ կան»,- ներկայացուցած 
է Գրիգորեան:
Ան պատմած է, որ Կոմիտասի՝ Պոլսոյ 
մէջ կայանալիք առաջին համերգին 
ժամանակ պատրիարքարանէն 
հրահանգ եկած է, որ առաջին բաժի-
նը, որուն մէջ պէտք է եկեղեցական 
երաժշտութիւն հնչէր, պէտք չէ 
կատարուի, որովհետեւ չըսուած եւ 
չտեսնուած երեւոյթ էր եկեղեցական 
երգերն ու շարականները աշխարհիկ 
բեմի վրայ ներկայացնելը: «Բազմա-
թիւ վէճեր սկսած են, դէմ ու կողմ 
կարծիքներ հնչած են, տարբեր մեկ-
նաբանութիւններ եղած են թեմային 
շուրջ: Այդ ամէնը ներկայացուած է 
մամուլի մէջ: Կեանքը կը կենդանա-
նայ, երբ կ՝ուսումնասիրուին մամուլի 
հրատարակութիւնները: Շատ  բան կը 
բացայայտուի, եւ ժամանակաշրջանը 
շօշափելի կը դառնայ»,- ըսած է 
Գրիգորեան:
Անդրադառնալով աղբիւրներուն՝ ան 
շեշտած է, որ թրքական արխիւներուն 
մէջ գրեթէ տեղեկութիւն չկայ, 
անգամ որեւէ մամուլի արձագանգ, 
թարգմանութիւն չկայ: «Երբ Կոմի-
տաս կ՝երթայ Եգիպտոս, տեղի 
մամուլի արձագանգները՝ արաբերէն 

ըլլայ նոր համաձայնութիւններ ձեռք 
բերել եւ Հայաստան վերադառնալ 
մեծ հեռանկարներով»,- ընդգծած է 
Գասպարեան:
Այս տարուան ընթացքին Էջմիածնի 
մէջ կը նախատեսուի տեղադրել 3-4 
խելացի կանգառ, որոնք շատ յարմար 
են յատկապէս զբօսաշրջիկներու 
համար եւ յագեցած են անհրաժեշտ 
տեղեկատւութեամբ:
Քայլեր կը ձեռնարկուին նաեւ ճաշա-
րանային, հիւրանոցային գործա-
րարութեան զարգացման ուղղու-
թեամբ:
«Անցեալ տարի մենք իրականացուցած 
ենք «քիւֆթա»-ի փառատօն, որ 
մեծ արձագանգ ունեցաւ, այդ իսկ 
պատճառով պիտի կրկնենք զայն:
Այս տարի շուքով պիտի նշենք 
Էջմիածնի 2705-ամեակը եւ այս 
առումով կը  նախատեսենք սեր-
տօրէն աշխատիլ զբօսաշրջական 
գործակալութիւններու հետ»,- ընդ-
գըծած է Գասպարեան եւ աւելցու-
ցած, որ պիտի փորձեն բարեկարգել 
քաղաքի պուրակները եւ կառուցել 
նորերը:

թերթերու գրութիւնները, մեծ մասամբ 
թարգմանուած են, իսկ Պոլսոյ եւ  
Իզմիրի թրքական մամուլէն՝ ոչ մէկ 
թարգմանութիւն: Այդ առումով շատ 
աշխատանք կայ ընելու, քանի որ մենք 
պէտք է գիտնանք, թէ անոնք ինչ կը 
մտածէին, ինչ կը զգային: Ի հարկէ,  
Կոմիտասը ունեցած է զինք սիրողներ, 
օրինակ՝ իշխան Մէճիտը, որ նկարիչ 
էր, արուեստագէտ, սքանչացած էր 
Կոմիտասով եւ բազմիցս զինք հրա-
ւիրած էր իր պալատ, բայց ատիկա 
բաւարար չէ, պէտք է մամուլի կարծի-

քը գիտնալ»,- ընդգծած է Արմինէ 
Գրիգորեան:
Ան խոստովանած է, որ գիրքը կազ-
մելը բաւական բարդ էր, քանի որ 
երկար ժամանակ պահանջուած է 
ծանօթագրութիւններուն համար:
«Թերթապատում. մամուլի անդրա-
դարձները Կոմիտաս Վարդապետի 
մասին» գիրքը լոյս տեսած է 
«Վերածնունդ» մշակութային եւ 
հողեղէն հիմնադրամին աջակցու-
թեամբ:

Էջմիածին քաղաքին մէջ այս տարի 
կը նախատեսուի իրականացնել շարք 
մը ծրագրեր՝ աւելի զարգացնելու 
ենթակառուցուածքները, բարեկար-
գելու քաղաքի արտաքին տեսքը, 
ճանապարհները եւ այլն: Այս մասին, 
ըստ Armenpress.am-ի, ըսած է 
Էջմիածնի քաղաքապետ Տիանա 
Գասպարեան:

«Այս պահուն մենք Կառավարութիւն 
ուղարկած ենք դրամական օգնութեան 
3 ծրագիր, կը սպասենք հաստատման: 
Ծրագրերէն մէկով պիտի կատարուին 
քաղաքի երկու մեծ ու կարեւորա-
գոյն փողոցներու ասֆալտապա-
տումը, եզրաքարերու փոփոխումն 
ու ջրահեռացումը, միւսով՝ պիտի 
անցնի ծայրամասային թաղամասերէն 

Լուրեր Աշխարհէն

Սուրիոյ խորհրդարանի երեսփո-
խան դոկտ. Նորա Արիսեան դիտել 
տուաւ, որ աւելի քան 30 երկիրներու 
խորհրդարաններ ճանչցած եւ 
դատապարտած են Հայոց Ցեղաս-
պանութիւնը, Սուրիոյ խորհրդարանին 
մէջ նախապէս մէկէ աւելի երես-
փոխաններու կողմէ արծարծուած 

է այս նիւթը, իսկ 2015-ին, Հայոց 
Ցեղասպանութեան 100-ամեակին 
առիթով, խորհրդարանը յատուկ 
նիստով յարգանքի տուրք մատուցած 
է Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերուն։
ՀՀ մէջ Սուրիոյ դեսպան Մուհամմէտ 
Հաճ Իպրահիմ կարեւոր համարելով 
ճանաչումը դիտել տուաւ, որ Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը գործողներուն 
ժառանգորդները այսօր նոյն ոճիրնե-

րը կը գործեն Սուրիոյ ժողովուրդին 
նկատմամբ, ահաբեկիչներու ձեռամբ։ 
Ան յայտնեց, որ ճանաչումը կարեւոր 
է, որովհետեւ արաբական երկիրներու 
մէջ ցարդ միայն Լիբանանը ճանչցած 
է Հայոց Ցեղասպանութիւնը։ Խորհըր-
դարանի արաբական եւ արտաքին 
հարցերու յանձնախումբի նախագահ 
Պութրոս Մրճենէ շեշտեց, որ Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը պատմական 

իրողութիւն է, անոր յաջորդեց նաեւ 
Սուրիոյ հիւսիսային սահմաններուն 
վրայ ասորիներուն եւ սուրիանիներուն 
սպանդը։ Ժամանակն էր ճանչնալու եւ 
դատապարտելու այս անմարդկային 
արարքներն ու կանխելու անոնց 
կրկնութիւնը, յատկապէս որ մեծա-
թիւ երկիրներ ճանչցած են Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը։
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Հայերու Ներդրումը Պաքուի Մշակութային Կեանքէն Ներս

Armenpress.am-ը ներկայացուցած է Լուսինէ Պօղոսեանի ծաւալուն 
ուսումնասիրութիւնը՝ «Հայերու ներդրումը Պաքուի մշակութային 
կեանքէն ներս» վերնագրով, որ ԵՌԱԳՈՅՆ-ը՝ արեւմտահայերէնի 
վերածած է: Ստորեւ մեր ընթերցողներուն կը ներկայացնենք զայն:

«Խմբ.»

Աբշերոնեան թերակղզիին մէջ հայերը 
բնակութիւն հաստատած են դեռ 
վաղ միջնադարուն։ Միջնադարուն 
Պաքուն Աբշերոնի հարաւային 
մասը տեղակայուած բերդաւան էր, 
որ աստիճանաբար զարգանալով 
վերածուած է գիւղաքաղաքի, ապա՝ 
քաղաքի։ 19-րդ դ. երկրորդ կիսուն 
Պաքուն դարձած էր արդիւնաբերա-
կան եւ առեւտրական կեդրոն։ 1859 
թ. քաղաքը հռչակուեցաւ նորաստեղծ 
Պաքուի նահանգի կեդրոն, որմէ ետք 
այստեղ սկսան իրականացուիլ մեծա-
ծաւալ կառուցապատման աշխա-
տանքներ:
19-րդ դ. վերջին եւ 20-րդ դ. սկիզբը՝ 
Պաքուի մէջ մեծ քայլերով կը զարգա-
նար քարիւղային արդիւնաբերութիւնը, 
ծովային առեւտուրը, կը բացուէին 
տարատեսակ ձեռնարկութիւններ։ 
Տնտեսական զարգացման զուգահեռ 
քաղաքին մէջ սկսած էր աշխուժանալ 
նաեւ մշակութային կեանքը, որուն 
մէջ մեծ դեր ունեցած է նաեւ Պաքուի 
հայկական համայնքը։
19-րդ դ. վերջի եւ 20-րդ դ. սկիզբի հայ 
ճարտարապետներու ներդրումը 
Պաքուի քաղաքաշինութեան գոր-
ծին մէջ
Պաքուի հայկական համայնքը ոչ 
միայն մեծ ներդրում ունէր քաղաքի 
տնտեսութեան, այլեւ մշակութային 
կեանքին եւ քաղաքաշինութեան 
ոլորտին մէջ։ 1885-1915 թթ. ընթացքին 
Փեթերզպուրկի քաղաքացիական 
ճարտարապետներու կայսերական 
ուսումնարանին մէջ կրթութիւն 
ստացած 115 հայ երիտասարդ կը 
լրացնէ Անդրկովկասի մէջ ստեղ-
ծուած ճարտարապետական անձնա-
կազմի բացը՝ ներգրաւուելով քաղա-
քաշինութեան տարբեր ոլորտներու 
մէջ։ Տնտեսական մեծ հեռանկարներ 
ունեցող Պաքուի մէջ հաստատուե-
լով՝ վերոնշեալ ուսումնարանի շրջա-
նաւարտ հայերը կը ներգրաւուին 
բազմաթիւ նախագիծերու մէջ։ Պաքուի 
մէջ գործունէութիւն ծաւալած հայ 
երիտասարդ ճարտարապետներէն 
առաւել յայտնի են Նիկոլայ (Նիկո-
ղայոս) Պաեւը, Վարդան Սարգսեանը, 
Յովհաննէս Տէր-Յովհաննիսեանցը։
Հայ ճարտարապետներու նախա-

գիծերով կը կառուցուին մեծ 
թիւով բնակելի եւ հասարակական 
նշանակութեան շինութիւններ։ 
Վերոնշեալ երիտասարդներէն 
Ն. Պաեւը 1911-1918 թթ. եղած է 
Պաքուի գլխաւոր ճարտարապետ։ Իր 
ճարտարապետական իւրայատուկ 
ոճով ուշադրութիւն գրաւած է 
յատկապէս Ն. Պաեւի նախագիծով 
կառուցուած Մայիլովի թատրոնի 
շէնքը, ուր ներկայիս կը գործէ 
Ատրպէյճանի օփերայի եւ պալէի 
պետական ակադեմիական թատրոնը։ 
Ճարտարագիտական հետաքրքրա-
կան կառոյց է նաեւ անոր նախագծած 
Սապունչիի երկաթգծային կայարանի 
շէնքը։ Ն. Պաեւի նախագիծով նաեւ 
ստեղծուած է Պաքուի հայկական 
Էրմենիքենդ (Հայկաւան) թաղամասը։

Ն. Պաեւի նախագիծով կառու-
ցուած նախկին Մայլիովի թատ-
րոնի, ներկայիս՝ Ատրպէյճանի 
օփերայի եւ պալէի պետական 
ակադեմիական թատրոնի շէնքը

Հայ ճարտարապետները իրենց 
ներուժով ոչ միայն ստեղծած են 
հետաքրքրական ճարտարա-պետա-
կան լուծումներով շինութիւններ, 
այլեւ իրենց ձեռք բերած փորձը 
ներդրած են Ատրպէյճանի ԽՍՀ 
ճարտարապետներու տարբեր 
սերունդներ կրթելու գործին մէջ։ 
Այսպէս, Վ. Սարգսեանը ոչ միայն 
ներգրաւուած էր քարիւղագործ-
ներու աւաններուն մէջ բնակելի 
շինութիւններու նախագծման եւ 
կառուցման աշխատանքներուն մէջ, 
այլեւ կը կրթէր ատրպէյճանական 
ճարտարապետութեան նոր սերունդ-
ները՝ դասաւանդելով Պաքուի 

ճարտարագիտական համալսարա-
նէն ներս։
Ճիշդ է, ժամանակի հայ ճար-
տարապետները մեծ մասամբ կրած 
են Ռուսիոյ մէջ տարածուած եւ 
զարգացած ճարտարաշինարարական 
ոճերու ազդեցութիւնը, այդուհան-
դերձ ստեղծած են նաեւ հայկական 
պատմական ճարտարապետական 
աւանդոյթներով նախագծուած շինու-
թիւններ, մշակութային կոթողներ 
եւ այլն։ 1900թ. Գաբրիէլ Տէր-Միքէ-
լեանը Պաքուի մէջ իր առաջին աշխա-
տանքը՝ Իւզպաշեաններու երկյար-
կանի բնակելի տունը, ամբողջովին 
նախագծած է հայկական ոճով։
Ասոնք ընդամէնը օրինակներ են, որոնք 
ցոյց կու տան հայերու ներդրումը 
Պաքուի ճարտարապետական դէմքի 
ձեւաւորման գործին մէջ։ Պաքուի 
հայկական ճարտարապետական 
նմոյշներու շարքին մէջ կարեւոր տեղ 
ունին եկեղեցիները:

Պաքուի հայկական եկեղեցիները

Հայաստանի բուն սահմաններէն դուրս 
գործող հայկական համայնքներու 
կեանքին մէջ եկեղեցին կը կատարէ 
ոչ միայն կրօնական, այլեւ ազգապահ-
պան դեր, եւ, իբրեւ կանոն, գրեթէ 
բոլոր հայկական համայնքներուն մէջ 
կը գործեն առաքելական եկեղեցիներ:
Նախքան խորհրդային կարգերու 
հաստատումը Պաքու քաղաքին մէջ կը 
գործէր 5 հայկական եկեղեցի, որոնք 
տարբեր տարիներու դարձած են 
թաթարներու, ապա նոր ինքնութիւն 
որդեգրած ատրպէյճանցիներու վան-
տալիստական գործողութիւններու 
թիրախները։ Խորհրդայնացումէն 
ետք՝ ատրպէյճանական իշխանութիւն-
ները իրենց հակահայկական գոր-
ծողութիւնները կը սքօղէին ԽՍՀՄ 
իշխանութիւններու հակակրօնական 
քաղաքականութեան ներքոյ՝ տար-
բեր պատրուակներով հիմնովին 
կամ մասամբ քանդելով հայկական 
եկեղեցիները։ 1989-ի դրութեամբ 
Պաքուի մէջ կանգուն մնացած էր 
միայն 2 հայկական եկեղեցի՝ Սբ 
Աստուածածին եւ Սբ Գրիգոր Լու-
սաւորիչ: Այժմ պահպանուած է միայն 
Սբ. Գրիգոր Լուսաւորչի շէնքը՝ առանց 
խաչի՝ վերածուած գրապահոցի:

Սբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցի 
1863-ին հիմնադրուած Սբ Գրիգոր 
Լուսաւորիչ եկեղեցին կը գտնուի 
քաղաքին կեդրոնը՝ Շատրուաններու 

հրապարակին մօտ՝ Նիզամի փողոցին 
վրայ։ Պաքուի մէջ հայերու 1990 Յու-
նուարի զանգուածային ջարդերու 
նախօրէին ատրպէյճանցիներուն 
կողմէ վանտալութեան թիրախ 
դարձած են եկեղեցւոյ խաչն ու 
զանգակատունը, 1989 Դեկտեմբեր 
25-ին ատրպէյճանցիները հրդեհած 
են եկեղեցին, որուն հետեւանքով 
այրած են արժէքաւոր գիրքեր, 
սրբապատկերներ եւ եկեղեցական 
ողջ գոյքը:
Սբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցին 
դարձած է հակահայկական ալիքի 
թիրախ ոչ միայն 1990-ի ջարդերու, 
այլեւ՝ 1918-1920 թթ. հայ-թուրք/թաթա-
րական կռիւներուն ժամանակ։ 1919 
Յունիս 11-ին թուրք-թաթարական 
զօրքը շրջափակման մէջ վերցուցած 
էր եկեղեցին՝ այնտեղ զէնք-զինամթերք 
գտնելու նպատակով, իսկ չգտնելէ 
ետք՝ զինուորները հրացանազարկով 
վնասած էին եկեղեցւոյ պատերը։

Սբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցին 
ներկայիս

 

2001-ին Սբ Գրիգոր Լուսաւորիչ 
եկեղեցին ներառուած էր «Ատըր-
պէյճանի տարածքին մէջ գտնուող 
պատմական յուշարձաններու ազգա-
յին գրանցամատեանի մէջ». Այս 
որոշումէն ընդամէնը մէկ տարի անց 
եկեղեցին վերածուած է գրապահո-
ցի, որմէ ետք ներսը «վերանորոգ-
ման» աշխատանքներ եղած են. 
Ատրպէյճանի իշխանութիւնները 
հանած են եկեղեցւոյ գմբէթի եւ 
զանգակատան խաչերը, փայտեայ 
զարդաքանդակ դռները փոխարինած 
են երկաթեայ դռներով, պատած 
եկեղեցւոյ երկու պատուհանները, 
քերած հիւսիսային եւ հարաւային 
մուտքերու երկու կողմէն երիզուող 
զոյգ խաչքարերը, ջնջած հայերէն 
արձանագրութիւնները։ Այս ամէնը 
ատրպէյճանական քարոզչամեքե-
նան կը քօղարկէ՝ տարածելով 
խեղաթիւրուած տեղեկութիւններ, 
իբր եկեղեցին երբեք չէ ծառայած 
հայկական համայնքին՝ իբրեւ եկեղե-
ցի, այլ եղած է քաղաքական կեդրոն, 
ուր հակառուսական քարոզչութիւն 
վարած են:
Եկեղեցւոյ մէջ 90-ականներէն ետք 
հայկական աղօթք ու շարական հնչած 
է միայն 2010 Ապրիլին, երբ եկեղեցի 
այցելած էր հոգեւոր առաջնորդներու 
համաշխարհային գագաթնաժողովին 
մասնակցելու նպատակով Պաքու 
մեկնած Ամենայն հայոց կաթողի-
կոս Գարեգին Բ-ը։ 2019-ին կրկին 
Պաքուի մէջ իրականացուած 2-րդ 
գագաթնաժողովին՝ Ամենայն հայոց 
կաթողիկոսը արդէն չէր մասնակցեր:

Շար. Էջ 21
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Սբ Աստուածածին

Նախքան Սբ Գրիգոր Լուսաւորիչ 
եկեղեցւոյ կառուցումը՝ Պաքուի մէջ 
կը գործէր մէկ հայկական եկեղեցի՝ 
Սբ Աստուածածինը, որ կը գտնուէր 
Պաքուի Իչերիշեհեր թաղամասին 
մէջ՝ Կուսական աշտարակի ձախ 
կողմը։ Խորհրդային տարիներուն, 
ըստ արխիւային փաստաթուղթերու, 
եկեղեցին վերակառուցուած էր 
եւ կը գործէր իբրեւ մշակութային 
կեդրոն։ Եկեղեցին կանգուն եղած 
է ընդհուպ մինչեւ 1989թ.։ Սբ 
Աստուածածինը եւս զոհ դարձած 
է Ատրպէյճանի այլատեացութեան 
քաղաքականութեան. 1990-ական-
ներու վերջը ատրպէյճանցիները 
քանդած են եկեղեցւոյ շէնքն ու զան-
գակատան երկու յարկը։

Սբ Աստուածածին եկեղեցին 
1980-ականներուն.

Սբ Թադեւոս-Բարդուղիմէոս
Պաքուի մէջ հայկական բնակչու-
թեան աճին հետ կապուած՝ 20-րդ 
դարու սկիզբը անհրաժեշտ էր կառու-
ցել հայկական երրորդ եկեղեցին։ 
Նոր եկեղեցին նախագծած է Յով-
հաննէս Քաջազնունին (յետա-
գային Հայաստանի Առաջին Հան-
րապետութեան վարչապետ)։ Քաղա-
քական հանգամանքներուն հետ 
կապուած՝ Յ. Քաջազնունին լքած 
է Պաքուն, որմէ ետք անոր գործը 
շարունակած է Ն. Պաեւը։ Եկեղեցւոյ 
կառուցման աշխատանքները աւար-
տած են 1914-ին։ 1918-ի Պաքուի 
գրաւումէն ետք անիկա ենթարկուած 
է կողոպուտի թուրք-թաթարական 

Գրական-Մշակութային

Հայերու Ներդրումը Պաքուի Մշակութային Կեանքէն Ներս
Սկիզբը Էջ 20

զօրքերու կողմէն։ Երկրին մէջ խոր-
հըրդային կարգերու հաստատումէն 
ետք՝ 1930-ականներուն, եկեղեցին 
հիմնայատակ աւերուած է (3 տարի 
քանդելու անյաջող փորձերէն ետք 
պայթեցուած է 1937-ին), անոր տեղը 
կառուցուած է Պաքուի երաժշտական 
ակադեմիայի շէնքը։

Սբ Թադեւս-Բարդուղիմէոս եկե-
ղեցւոյ նախագիծը

Սբ Թարգմանչաց
Պաքուի Հայկավան (Էրմենիքենդ) 
թաղամասին մէջ կառուցուած Սբ 
Թարգմանչաց եկեղեցին դարձած 
է նախ թուրք-թաթարական զօր-
քերու, ապա՝ Խորհրդային Ատրպէյ-
ճանի իշխանութիւններու վայրա-
գութիւններու զոհը։ 1918-ին թուրք-
թաթարական խաժամուժը թալանած 
է եկեղեցին, իսկ արդէն խորհրդային 
շրջանին՝ 1930 Յունուար 3-ին, տեղի 
Կոմունալ տնտեսութեան ղեկավարի 
պահանջով եկեղեցւոյ բանալիները 
յանձնած են անոր։ Ընդամէնը 2 օր 
անց՝ ատրպէյճանցիները կողոպ-
տած են եկեղեցին, որմէ ետք շէնքը 
վերակառուցած՝ իբրեւ մշակութային 
կեդրոն (Գ. Ստեփանեան, «Համառօտ 
ակնարկ Պաքու քաղաքի հայկական 
եկեղեցիներու պատմութեան», էջ 
168)։

Սբ Յովհաննէս Մկրտիչ
Ատրպէյճանական վայրագութիւն-
ներուն իբրեւ արդիւնք՝ Պաքուի 
հայկական համայնքը նաեւ կորսըն-
ցուցած է հայկական գերեզմանատան 
Սբ Յովհաննէս Մկրտիչ մատուռը։ 
Անիկա առանձնայատուկ նշանա-
կութիւն ունէր իբրեւ մշակութային, 
ճարտարապետական կոթող, քանի 
որ կառուցուած էր պատմական Անի 
մայրաքաղաքի եկեղեցիներու ճար-
տարապետական յօրինուածքով։ 

Մատուռի առանձնայատկութիւնը, 
սակայն, լոկ ճարտարապետական 
չէր. Անիկա «կը ծառայէր» հայկական 
գերեզմատան, քանի որ քաղաքի 
եկեղեցիներուն մէջ արտօնուած 
չէր կատարել ննջեցեալներու թաղ-
ման կարգ։ Ըստ արխիւային փաս-
տաթուղթերու՝ եկեղեցին մինչեւ 
1922 Փետրուար եղած է գործող 
եկեղեցիներու ցուցակին մէջ։ 
Տարբեր աղբիւրներու համաձայն՝ 
ատրպէյճանցիները զայն քանդած 
են 1930-ականներուն «Ազգային 
պուրակ»-ի կառուցապատման աշխա-
տանքներուն ժամանակ։
Պաքուի հայկական եկեղեցիներով 
չսկսիր, եւ առաւել եւս՝ չի սահմա-
նափակուիր Ատրպէյճանի մէջ ոչնչա-
ցուած հայկական եկեղեցիներու եւ 
մշակութային այլ կոթողներու շարքը։ 
Ատրպէյճանի մէջ հայերու ֆիզիքա-
կան ոչնչացման, բռնի հայաթափ-
ման գործողութիւններուն զուգահեռ՝ 
տարբեր տարիներու ընթացքին՝ 
ոչնչացուած է նաեւ հայկականութիւնը 
յիշեցնող ցանկացած կոթող, պատ-
մութենէն «ջնջուած է» հայերու հետքը, 
յօրինուած է «նոր պատմութիւն»:
Այսպիսով, անկախ կառավարման 
ձեւէն, իշխանութեան ղեկավարէն, 
որդեգրած գաղափարախօսութենէն՝ 
Ատրպէյճանը մշտապէս օգտագործած 
է բոլոր միջոցները հայկականու-
թիւնը արտացոլող ցանկացած հետք 
ոչնչացնելու կամ զայն իւրացնե-
լու համար։ Ատրպէյճանի տարած-
քին յայտնուած յուշարձաններու 

ոչնչացման՝ պետական մակար-
դակով գործադրուող մշակութային 
ցեղասպանութեան քաղաքականու-
թիւնը անկատար մնացած է միայն 
Արցախի մէջ՝ շնորհիւ Ազատագրա-
կան պատերազմի։
 
Հիմնական աղբիւրներ
Է. Տիգրանեան, «Հայ ճարտարա-
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asj-oa.am/4846/1/1987-9(30).pdf
Ա. Տէր-մինասեան, «Հայ Ճարտա-
րապետների Դերը Բաքու Քաղաքի 
Ճարտարապետական Կերպարի 
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Գ. Ստեփանեան, «Համառօտ ակնարկ 
Բաքու քաղաքի հայկական եկե-
ղեցիների պատմութեան», Հայոց 
պատմութեան հարցեր, Հ. 8։ Գիտ. 
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Գ. Ստեփանեան, Համառօտ Ակնարկ 
Բաքուի Սբ. Գրիգոր Լուսաւորիչ 
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id=276&id=146913&c=1899&lang=ru 

Վարչապետ Փաշինեան Հանդիպած է 
Հայաստանի Մէջ ԵԱՀԿ Անդամ Երկիրներու 
Հաւատարմագրուած Դեսպաններուն Հետ

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան կառա-
վարութեան դահլիճին մէջ հանդի-
պած է Հայաստանի մէջ ԵԱՀԿ անդամ 
երկիրներու հաւատարմագրուած 
դեսպաններուն հետ:
Հանդիպման ընթացքին ան ման-
րամասն անդրադարձած է Սահմա-
նադրական դատարանի շուրջ առկայ 
իրավիճակին, Սահմանադրութեան 
փոփոխութիւններու յառաջիկայ 
հանրաքուէին, զայն իրականացնելու 

հանգամանքներուն:
Ան խօսած է նաեւ ՀՀ կառավա-
րութեան բարեփոխումներու լայն 
օրակարգի, մեր երկրին մէջ տեղի 
ունեցող ժողովրդավարական փոփո-
խութիւններու, կառավարութեան 
փտածութեան դէմ պայքարի քաղա-
քականութեան մասին:
Փաշինեան պատասխանած է նաեւ 
դեսպաններուն հետաքրքրող տարբեր 
հարցերու:

Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը
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իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 11-րդ դիրքը գրաւող «Նափոլի»ի դէմ: Հակառակ 
«Ինթէր»ի առաւելութեան, «Նափոլի»ն էր որ 57-րդ վայրկեանին նշանակեց 
սպանացի Ֆապիան Ռուիզի միջոցով եւ Տի Լորենզոյի փոխանցումով: 2-րդ 
դիրքը գրաւող «Եուվենթիւս»ը իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 10-րդ դիրքը գրաւող 
«Միլան»ի դէմ: Հաւասարակշռուած մրցումին հաշիւը բացաւ «Միլան»ի 
Ռեպիչը 61-րդ վայրկեանին, Քասթիյեխոյի փոխանցումով, սակայն մրցումի 
90+1-րդ վայրկեանին, Քրիսթիանօ Ռոնալտօ նշանակեց հաւասարութեան կոլը 
տուգանային հարուածէն: 71-րդ վայրկեանին «Միլան»ի Հերնանտէզը ստացած 
էր իր երկրորդ դեղին քարտը: Այս մրցումներուն արձանագրուեցան հետեւեալ 
արդիւնքները.
- Ինթէր Միլան  – Նափոլի 0-1
- Միլան – Եուվենթիւս 1-1

ÆïալÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն

ºáõí»նÃÇõë ºõ ÈաóÇû ՅաղÃաÏան
Իտալիոյ ֆութպոլի ախոյեանու-
թեան 24-րդ հանգրուանի ամենա-
հետաքրքրական մրցումին, 3-րդ 
դիրքը գրաւող «Լացիօ Ռոմա»ն 
իր դաշտին վրայ մրցեցաւ առա-
ջատար «Ինթէր Միլան»ի դէմ եւ 
հաւասարակշռուած մրցումին, թէեւ 
44-րդ վայրկեանին Եանկ նշանա-
կեց առաջին կոլը «Ինթէր»ի համար, 
սակայն Իմմոպիլէ տուգանայինով 
50-րդ վայրկեանին եւ Միլինքովիչ-
Սավիչ 69-րդ վայրկեանին նշանակեցին «Լացիօ»ի կոլերը: «Եուվենթիւս» եւ 
«Լացիօ» գրաւեցին առաջին եւ երկրորդ դիրքերը, մինչ «Ինթէր» նահանջեց 
երրորդ դիրք: 5-րդ դիրքը գրաւող «Ռոմա»ն կրեց իր 7-րդ պարտութիւնը, երբ 
զիջեցաւ 4-րդ դիրքը գրաւող «Աթալանթա»ի դաշտին վրայ: Մխիթարեան 
մասնակցեցաւ ամբողջ մրցումին: Թէեւ Ծեքօ բացաւ հաշիւը «Ռոմա»ի համար 
45-րդ վայրկեանին, սակայն Փալոմինօ եւ Փաշալիչ նշանակեցին «Աթալանթա»ի 
յաղթանակի կոլերը: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Պոլոնիա  – Ճենովա 0-3, - Աթալանթա  – Ռոմա 2-1
- Եուվենթիւս  – Պրեշիա 2-0,  - Քալիարի – Նափոլի 0-1
- Լացիօ Ռոմա  – Ինթէր Միլան 2-1
- Միլան  – Թորինօ 1-0
Դասաւորում.1)Եուվենթիւս 57 կէտ +23, 2)Լացիօ ռոմա 56 կէտ +34, 3)Ինթէր 
Միլան 54 կէտ +27, 4)Աթալանթա 45 կէտ +31, 5)Ռոմա 39 կէտ +11:

üñանëաÛÇ ԲաժաÏ

ØաñëէÛ ԶÇջ»óաõ ÈÇáնÇն
Շաբթուան ընթացքին տեղի ունեցան Ֆրանսայի ֆութպոլի բաժակի քառորդ 
աւարտական հանգրուանի մրցումները: Այս հանգրուանի առաջին մրցումին, 
երրորդ դիրքը գրաւող «Ռէն»ը իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ «Մոնփելիէ»ն 
դուրս ձգող, չորրորդ դասակագի «Պելֆոր»ին դէմ եւ կրցաւ յաղթել: Կոլերը 
նշանակեցին Ռաֆինիան, Նիանկը տուգանայինով եւ Սիեպաչէօն: Ստորեւ 
տեսնել արձանագրուած արդիւնքները. 
- Պելֆոր (Դ.Դաս.) – Ռէն 0-3
- Տիժոն  – Փարի Սէն Ժերմէն 1-6
- Օլիմփիք Լիոնէ  – Օլիմփիք Մարսէյ 1-0
- Էփինալ (Դ.Դաս.) – Սենթ Էթիէն 1-2

Øանչ»ëÃըñ êÇÃÇ äաïժáõաÍ
Եւրոպայի Ֆութւոլի ֆետերասիոնը՝ ՈՒԵՖԱ-ն, պատժեց Անգլիոյ «Մանչեսթըր 
Սիթի» խումբը երկու տարեշրջան զայն զրկելով եւրոպական ֆութպոլի 
մրցաշարքերու մասնակցելէ: Պատճառը ակումբի տէրերուն կատարած 
ապօրինի ներդրումներն են ամավարկին կամ պիւտճէին մէջ: Ակումբը պիտի 
բողոքարկէ սահմանուած պատիժը Լոզանի մարզական դատարանին մէջ:

  ՃաïñաÏ
äáõնïըëլÇÏա

Øáíëէë»անÇ ԽáõÙբը Առաջաïաñ
Գերմանիոյ ճատրակի ախոյեանութեան՝ Պուն-
տեսլիկայի մրցումներուն, «Պատէն-Պատէն» 
քաղաքի խումբի անդամ Սերկէյ Մովսէսեան երկու 
յաղթանակ տարաւ եւ բարելաւեց իր անհատական 
վարկանիշը ու մտաւ աշխարհի առաջին 100 
վարպետներու ցանկին մէջ: Խումբին մաս կը 
կազմէ նաեւ Լեւոն Արոնեանը: «Պատէն-Պատէն» 
վեց հանգրուան ետք ունի 12 կէտ եւ կը գրաւէ 
առաջատարի դիրքը:

ՄԱՐԶԱԿԱՆ 
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êպանÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն

èէալ ØաïñÇï Îէï Îáñëնóáõó
Սպանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 24-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին 
մէջ, առաջատար «Ռէալ Մատրիտ»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 17-րդ դիրքը 
գրաւող «Սելթա Տէ Վիկօ» դէմ եւ հակառակ անոր որ առաջատարը տիրապետեց 
մրցումին, սակայն Սմոլով նշանակեց «Սելթա»ի կոլը 7-րդ վայրկեանին, Եակօ 
Ասփասի փոխանցումով: 52-րդ վայրկեանին Քրուս հաւասարեցուց հաշիւը, 
Մարսելոյի փոխանցումով: 65-րդ վայրկեանին, Սերժիօ Ռամոս տուգանային 
հարուածով հաշիւը դարձուց 2-1, սակայն 85-րդ վայրկեանին, Սանթի Մինա 
նշանակեց «Սելթա»ի հաւասարութեան կոլը, Տենիս Սուարէզի փոխանցումէն 
օգտուելով: Այս հանգրուանի մրցումներուն արձանագրուեցան հետեւեալ 
արդիւնքները.
- Վալենսիա – Աթլեթիքօ Մատրիտ 2-2
- Պարսելոնա  – Խեթաֆէ 2-1
Կոլեր.Կրիզման 33, Ս.Ռոպերթօ 39, փոխ.Մեսսի – Անխէլ 66
- Սեւիյա  – Էսփանիոլ 2-2, - Լեկանէս – Ռէալ Պեթիս 0-0
- Աթլեթիք Պիլպաօ – Օսասունա  0-1
- Ռէալ Մատրիտ  – Սելթա Տէ Վիկօ 2-2
Դասաւորում.1)Ռէալ Մատրիտ 53 կէտ +30, 2)Պարսելոնա 52 կէտ +28, 3)Խեթաֆէ 
42 կէտ +14, 4)Աթլեթիքօ Մատրիտ 40 կէտ +8, 5)Սեւիյա 40 կէտ +6:

ԱնգլÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն

ºáõնաÛÃըï ՅաղÃ»ó Չ»լëÇÇն

Անգլիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 26-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին մէջ, 
4-րդ դիրքը գրաւող «Չելսի»ն իր դաշտին՝ «Սթեմֆըրտ Պրիճ»ի վրայ մրցեցաւ 
9-րդ դիրքը գրաւող «Մանչեսթըր Եունայթըտ»ի դէմ: Հաւասարակշռուած 
մրցումին, թէեւ «Չելսի»ն ունէր դիպուկ հարուածներու առաւելութիւն, սակայն 
«Եունայթըտ»ն էր որ նշանակեց 45-րդ վայրկեանին, Մարսիալի միջոցով, Ուան-
Պիսաքայի փոխանցումով եւ մակուայրի միջոցով 66-րդ վայրկեանին, Պրունօ 
Ֆերնանտէշի փոխանցումով: «Եունայթըտ» 38 կէտով բարձրացաւ 7-րդ դիրք: 
Ստորեւ տեսնել ցարդ արձանագրուած արդիւնքները. 
- Վուլվըր.Ուոնտըրըրզ  – Լեյսթըր Սիթի 0-0
- Ասթըն Վիլլա  – Թոթընհէմ Հոցփըր  2-3
- Արսենալ  – Նիւքեսըլ Եուն. 4-0
- Չելսի  – Մանչեսթըր Եուն. 0-2, - Նորիչ Սիթի – Լիվըրփուլ 0-1

Գ»ñÙանÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն

äաÛըñն ԱÙñապնդ»ó Æñ ԴÇñքը
Գերմանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 22-րդ հանգրուանի մրցումներու 
ծիրին մէջ, առաջատար «Պայըրն Միւնիխ»ը իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 13-րդ 
դիրքը գրաւող «Քէօլն»ի դէմ եւ իր առաւելութիւնը օգտագործեց ու յաղթեց 
Լեվանտովսքիի մէկ, Քոմանի մէկ եւ Կնապրիի երկու կոլերով: Ութ նշանակեց 
«Քէօլն»ի միակ կոլը: Սարգիս Ադամեանի մաս կազմած 7-րդ դիրքը գրաւող 
«Հոֆընհայմ»ը իր դաշտին վրայ զիջեցաւ 10-րդ դիրքը գրաւող «Վոլֆսպուրկ»ին, 
Վեկհորսթի հէթ թրիքով: Հայ մարզիկը մնաց պահեստայիններու նստարանին 
վրայ: Այս հանգրուանին ադձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները:
- Պորուսիա Տորթմունտ – Այնթրախթ Ֆրանքֆորթ 4-0
- ՌՊ Լայփցիկ  – Վերտէր Պրեմըն 3-0
- Հոֆընհայմ  – Վոլֆսպուրկ 2-3
- Ֆորթունա Տուսըլտորֆ  – Պոր.Մէօնշընկլատպախ 1-4
- Քէօլն  – Պայըրն Միւնիխ 1-4, - Մայնց05  – Շալքէ04   0-0
Դասաւորում.1)Պայըրն 46 կէտ +38, 2)Լայփցիկ 45 կէտ +31, 3)Պորուսիա 
Տորթմունտ 42 կէտ +31, 8)Հոֆընհայմ 33 կէտ -2:

ÆïալÇáÛ ԲաժաÏ

ÜափáլÇ ՅաղÃ»ó ÆնÃէñ ØÇլանÇն
Շաբթուան ընթացքին տեղի ունեցան Իտալիոյ ֆութպոլի բաժակի կիսա-
ւարտական հանգրուանի երթի մրցումները: Առաջատար «Ինթէր Միլան»ը 
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ՄԱՐԶԱԿԱՆ 
Սկիզբը Էջ 22

  äաëք»Ãպáլ
Էն äÇ ԷÛ-Ç ԱխáÛ»անáõÃÇõն

ԱØÜ ՅաղÃ»ó ԱßխաñհÇ ՀաõաքաÏանÇն
ԱՄՆ-ի արհեստավարժ պասքեթպոլի Արեւելեան շրջանի եւ Արեւմտեան շրջանի 
միջեւ տարեկան մրցումին արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
-Արեւմտեան շրջան – Արեւելեան շրջան 157-155
Ամենալաւ նշանակողներ.Քաուհի Լէոնարտ 30 կէտ – Ճիաննիս Անթեթոքումփօ 
25 կէտ
Այսպիսով, ԼըՊրոն Ճէյմզի առաջնորդած խումբը միայն երկու կէտի տար-
բերութեամբ յաղթեց Ճիաննիս Անթեթոքումփոյի առաջնորդած խումբին:
Իսկ ԱՄՆ-ի եւ աշխարհի պասքեթպոլի հաւաքականներուն միջեւ տեղի ունեցած 
մրցումին արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
ԱՄՆ – Աշխարհի հաւաքական 151 – 131
Այս արդիւնքով, ԱՄՆ-ի հաւաքականը առաւելութեան հասաւ աշխարհի 
հաւաքականի նկատմամբ

  äաëք»Ãպáլ
ºõñաëÇաÏան ÈÇÏա

äաñëÇ ԱÃÇñաáõ Դաñձաõ Առաջաïաñ
Շաբթուան ընթացքին շարունակուեցան Եւրասիական պասքեթպոլի Լիկայի 
մրցումները: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
-Պորիսֆէն (Պելառ.) - Մալախովքա (Ռուս.)  90-88
- Մալախովքա (Ռուս.) - Պորիսֆէն (Պելառ.)  98-91
-Արսենալ Թուլա (Ռուս.) – Պորիսֆէն (Պելառ.) 96-94
- Պորիսֆէն (Պելառ.) - Արսենալ Թուլա (Ռուս.) 79-76
-Պարսի Աթիրաու (Ղազ.) - Ուրարտու (Հայ.)  80-74
Դաս. 1)Պարսի 7 յաղթ – 2 պարտ, 2)Պորիսֆէն 5-3, 3)Արսենալ 4-4, 4)Արագած 
4-4, 5)Ուրարտու 3-6, 6)Մալախովքա 2-6:

  ԸÙբßաÙաñï
ºõñáպաÛÇ ԱխáÛ»անáõÃÇõն

ՂաñÇպ»ան, Ալ»քëան»ան, Աëլան»ան 
ºõ Չալ»ան ՓաÛլ»óան

Իտալիոյ մայրաքաղաք Հռոմի մէջ սկսան ըմբշամարտի Եւրոպայի ախոյեանու-
թեան մրցումները: Հայաստանի հաւաքականը ցարդ արձանագրեց հետեւեալ 
արդիւնքները.
-Յունահռոմէական ոճի 55 քկ.դասակարգին մէջ, Ռուտիկ Մկրտչեան 1/4-րդ 
աւարտականին պարտուեցաւ ատրպէյճանցի ըմբիշէ մը: Կիսաւարտականին, 
ատրպէյճանցին պարտուգեցաւ Պուլկարիան ներկայացնող Էտմոնտ Նազա-
րեանէն, որ Պուլկարիոյ հաւաքականի մարզիչ Արմէն Նազարեանի որդին է: 
Նազարեան շահեցաւ այս դասակարգի ոսկէ մետալը:
-Յունահռոմէական ոճի 60 քկ.դասակարգին մէջ, Գէորգ Ղարիպեան 1/8-րդ 
աւարտականին յաղթեց պուլկարացի ըմբիշի մը, ապա տանելով երկու յաղթա-
նակ, հասաւ աւարտական:
-Յունահռոմէական ոճի 63 քկ.դասակարգին մէջ, Սահակ Յովհաննիսեան 1/8-
րդ աւարտականին պարտուեցաւ վրացի ըմբիշէ մը:
-Յունահռոմէական ոճի 67 քկ.դասակարգին մէջ, Կարէն Ասլանեան 1/16-րդ 
աւարտականին յաղթեց շուէտացի ըմբիշի մը: Ապա տանելով երկու յաղթանակ, 
հասաւ կիսաւարտական հանգրուան: Այս հանգրուանին ան պարտուեցաւ ռուս 
ըմբիշէ մը 3-4 հաշիւով ու պիտի մրցի պրոնզէ մետալի համար:
-Յունահռոմէական ոճի 72 քկ.դասակարգին մէջ, Մալխաս Ամոյեան 1/8-րդ 
աւարտականին պարտուեցաւ խրուաթ ըմբիշէ մը:
-Յունահռոմէական ոճի 77 քկ.դասակարգին մէջ, Կարապետ Չալեան 
երկու յաղթանակէ ետք հասաւ կիսաւարտական հանգրուան, ուր զիջեցաւ 
ատրպէյճանցի ըմբիշի մը: Պրոնզէ մետալի մրցումին յաղթեց Պուլկարիան 
ներկայացնող Հայկ Մնացականեանին եւ շահեցաւ պրոնզէ մետալը:

-Յունահռոմէական ոճի 82 քկ.դասակարգին մէջ, Ռուբէն Ղարիպեան 1/16-րդ 
աւարտականին յաղթեց իսրայէլցի ըմբիշի մը:
-Յունահռոմէական ոճի 87 քկ.դասակարգին մէջ, աշխարհի եւ Եւրոպայի 
ախոյեան Մաքսիմ Մանուկեան 1/8-րդ աւարտականին պարտուեցաւ վրացի 
ըմբիշէ մը:
-Յունահռոմէական ոճի 97 քկ.դասակարգին մէջ, Արթուր Ալեքսանեան 1/8-րդ 
աւարտականին յաղթեց թուրք ըմբիշի մը, ապա 1/4-րդ աւարտականին յաղթեց 
պուլկարացի ըմբիշի մը ու անցաւ կիսաւարտական: Յաղթելով ֆինլանտացի 
մարզիկի մը 8-1 հաշիւով, ան հասաւ աւարտական:
-Յունահռոմէական ոճի 105+ քկ.դասակարգին մէջ, Դաւիթ Օվասափեան 1/8-րդ 
աւարտականին պարտուեցաւ ատրպէյճանցի ըմբիշէ մը:

  Â»նÇë
èáÃըñïաÙÇ Øñóաßաñք

ØáնֆÇë îÇïղáëաÏÇñ
Հոլանտայի Ռոթըրտամ քաղաքի 500 
կէտնոց թենիսի մրցաշարքի աւարտա-
կան մրցումին արձանագրուեցաւ հետե-
ւեալ արդիւնքը.
Կ.Մոնֆիս (3) – Ֆ.Օժէ Ալիասիմ  6-2, 6-4
Այս արդիւնքին հիման վրայ, 3-րդ 
դասուած ֆրանսացի Կայէլ Մոնֆիս 
շահեցաւ իր երկրորդ Ռոթըրտամի 
մրցաշարքի տիտղոսը, յաղթելէ ետք 
չդասուած գանատացի Ֆելիքս Օժէ Ալիասիմին:

  Â»նÇë
îáõպաÛÇ ÎÇն»ñáõ Øñóաßաñք

Գաëպաñ»ան äաñïáõ»óաõ
Արաբական Միացեալ Էմիրութեան Տուպայ քաղաքի կիներու թենիսի մրցաշարքի 
նախապատրաստական հանգրուանի մրցումին արձանագրուեցաւ հետեւեալ 
արդիւնքը.
Ս.Քիրսթէա - Մ.Գասպարեան 6-4, 6-3
Այս արդիւնքին հիման վրայ, հայազգի Մարկարիթա Գասպարեան դուրս 
մնաց վերջին 32 մարզիկներու հանգրուանէն, զիջելով ռումանացի Սորանա 
Քիրսթէային:

  ՁÙ»ռնաÛÇն Øաñզաձ»õ»ñ

ÈáժÇնáí, 
ԺագլÇն ºõ 
ìÇñըñ Դաñձան 
ԱխáÛ»ան
Շաբաթավերջին սկսան պիաթ-
լոնի եւ չմշկարշաւի աշխարհի 
ախոյեանութեան մրցումները: 
Ստորեւ տեսնել արձանագրուած 
արդիւնքները.
äÇաÃլáն ԱßխաñհÇ ախáÛ»անáõÃÇõն
-4x6 քմ.խառն դրօշարշաւ.1)Նորվեկիա 1:02:27,7 ժամ, 2)Իտալիա 15,6 երկվ.
ուշ, 3)Չեխիա 30,8 երկվ.ուշ:
-7,5 քմ.սփրինթ կիներ.1)Մ.Ռէօյզլանտ-Նոր.21:13,1 վյրկ. 2)Ս.Տանքլի-ԱՄՆ 6,8 
երկվ.ուշ, 3)Լ.Չարվաթովա-Չեխիա 21,3 երկվ.ուշ:
-10 քմ.սփրինթ տղաք.1)Ա.Լոժինով-Ռուս. 22:48,1 վյրկ. 2)Ք.Մայէ-Ֆր. 6,5 երկվ.
ուշ, 3)Մ.Ֆուրքատ-Ֆր. 19,5 երկվ.ուշ:
-12.5 քմ.հալածանք տղաք.1)Է.Ժաքլին-Ֆր. 31:15,2 վյրկ. 2)Ե.Պէօ-Նոր. 0,4 երկվ.
ուշ, 3)Ա.Լոժինով-Ռուս. 23,9 երկվ.ուշ:
-10 քմ.հալածանք կիներ.1)Տ.Վիրըր-Իտալ. 29:22,1 վյրկ. 2)Տ.Հերման-Գեր. 9,5 
երկվ.ուշ, 3)Մ.Ռէօյզլանտ-Նոր. 13,8 երկվ.ուշ:

ՉÙßÏաñßաõ ԱßխաñհÇ ախáÛ»անáõÃÇõն
-5000 մ.տղաք.1)Թէտ Եան Պլոմէն-Գան. 6:04,37 վյրկ., 2)Ս.Քրէյմըր-Հոլ.0,54 երկվ.
ուշ, 3)Կ.Ֆիշ-Գան. 1,95 երկվ.ուշ:
-Խմբային սփրինթ տղաք.1)Հոլանտա  1:18,18 վյրկ., 2)Չինաստան 0,35 երկվ.
ուշ, 3)Նորվեկիա  1,36 երկվ.ուշ:
-3000 մ.կիներ.1)Մ.Սապիլքովա-Չեխիա  3:54.25 վյրկ., 2)Ք.Ախթերիքթը-Հոլ.0,67 
երկվ.ուշ, 3)Ն.Վորոնինա-Ռուս. 1,29 երկվ.ուշ:
-Խմբային սփրինթ կիներ.1)Հոլանտա  1:24,02 վյրկ., 2)Ռուսիա 0,48 երկվ.ուշ, 
3)Լեհաստան  1,35 երկվ.ուշ:
-10000 մ.տղաք.1)Կ.Ֆիշ-Գան. 12:33,86 վյրկ., 2)Թ.Պլոմէն-Գան. 11,15 երկվ.ուշ, 
3)Փ.Պեքըրթ-Գեր. 14,07 երկվ.ուշ:
-Խմբային հալածանք կիներ.1)Ճաբոն 2:50,76 վյրկ., 2)Հոլանտա 1,88 երկվ.ուշ, 
3)Գանատա  2,85 երկվ.ուշ:



ՉորեքշաբÃÇ, 19 Փետրուար 2020 24
ԳՈՅԺ

Ոչ եւս է երախտաւոր Ընկ. Նահապետ 
Նահապետեանը

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան 
Կեդրոնական վարչութիւնը սրտի դառն 
կսկիծով կը գուժէ մահը Ընկ. Նահապետ 
Նահապետեանի, որ պատահեցաւ 11 
Փետրուար 2020-ին, Պուէնոս Այրեսի մէջ:
Ընկ. Նահապետեան եղած է երկարամեայ 
հաւատաւոր անդամ Ռամկավար Ազատա-
կան Կուսակցութեան եւ մինչ օրս ալ, ան 
կը համալրէր Կեդրոնական վարչութեան 
պատուոյ անդամներու փառաւոր շարքը:
Իբրեւ Ռամկավար ղեկավար՝ ընկ. Նահապետեան երկար տարիներ 
ծառայած է Պուէնոս Այրէսի համայնքային կեանքէն ներս: Եղած է 
«Սարդարապատ» շաբաթաթերթի հիմնադիրը, որ մինչեւ օրս լոյս 
կը տեսնէ:
Ան նաեւ նշանակալի մասնակցութիւն ունեցած է Արժանթինի 
շրջանին մէջ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան կառոյցի 
հզօրացման աշխատանքներուն:
Խունկ ու մոմ` անթառամ յիշատակին:

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԱԶԴ

Նոր Օրի ելեկտրոնային տարբերակը կարդալու 
համար կարելի է այցելել՝ 

noror.org
Կամ գտնել մեզի մեր ֆէյսպուքի էջին վրայ՝
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