
Արեւմուտքը, ԱՄՆ-ը եւ Եւրոպան, երբ թեւա-
կոխեցին Կապիտալիզմի զարգացման գերա-
գոյն հանգրուան, 20-րդ դարու սկիզբին, 
որ կը կոչուի Իմփերիալիզմի հանգրուան...
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Հայկական Պատուիրակութիւնը ԵԽԽՎ-ի Մէջ Պաքուի Ջարդերուն 
Վերաբերեալ Գրաւոր Յայտարարութիւն Տարածած է

Հայաստան Ստացած է “Քորոնա” 
վարակի Ախտորոշման 
Տարրալուծարանային Փորձարկիչներ

Մարտական Դիրքերու Մէջ 
Տեղադրուած Տեսադիտարկման 
Համակարգերու Թիւը Աճած է 59%
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Արեւմուտքը Սոսկ Դիտողը Չէր Այլ՝ 
Մեղսակիցը Մեծ Եղեռնին

Turkey’s No Longer Best-Kept Secret: 
Islamized Christians

ԹՄՄ-ի Արեւմտեան Շրջանի Նորանշանակ 
Վարչական Քարտուղարուհի` 
Մայտա Քիւրէճեան Ի Պատուի

The Turkish persecution of Pontian Greeks and other 
Christian peoples began after the fall of Trabzon, starting 
slowly at first and gradually becoming more widespread 
and terrifying... 

Հինգշաբթի 16 Յունուարի երեկոյեան, ընկերա-
յին մտնոլորտի մէջ, հիւրասիրութիւն մը կազմա-
կերպուած էր Ալթատինայի ԹՄՄ Պէշկէօթուրեան 
կեդրոնի ժողովասրահէն ներս...

Խմբագրական

Ո ՞ւր Է Սփիւռքահայ 
Նոր Սերունդը...

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան 2019-ի տնտեսական 
արդիւնքները կը նկատէ փայլուն եւ կը տեսնէ, 

թէ կան բոլոր նախադրեալները 2020-ին 8-9 տոկոս 
տնտեսական աճ ապահովելու։
Փաշինեան այս մասին գրած է «Ֆէյսպուք»-ի 
իր էջին վրայ։ «Բոլորով պիտի աշխատինք, որ 
2020 թուականին ապահովենք գոնէ 8-9 տոկոս 
տնտեսական աճ, ներառեալ՝ գիւղատնտեսութիւնը 
դուրս բերելով տնտեսական դանդաղումի փուլէն: 
Ատոր համար բոլոր նախադրեալները առկայ են: 
Իսկ 2019 թուականի տնտեսական արդիւնքները 
կը գնահատեմ փայլուն»,- նշած է ան։

Հայկական պատուիրակութիւնը Եւրոպայի 
խորհուրդի խորհրդարանական վեհաժողո-

վին ընթացքին տարածած է Պաքուի մէջ հայերու 
ջարդերուն վերաբերեալ գրաւոր յայտարարութիւն, 
որուն միացած են (ստորագրած են) ԵԽԽՎ շարք մը  
պատգամաւորներ՝ տարբեր երկիրներէ եւ տարբեր 
քաղաքական խումբերէ:
Պաքուի հայ բնակչութեան զանգուածային ջարդերու 
30-րդ տարելիցին նուիրուած ԵԽԽՎ-ի հայկական 
պատուիրակութեան յայտարարութեան մէջ նշուած 
է.

Հայաստան ստացած է “Քորոնա” վարակի ախտո-
րոշման տարրալուծարանային փորձարկիչներ: 

Այս մասին ֆէյսպուքի իր էջին վրայ գրած է ՀՀ 
առողջապահութեան նախարար Արսէն Թորոսեան:
«Քիչ առաջ ստացանք “Քորոնա” վարակի ախտո-
րոշման տարրալուծարանային փորձարկիչները: 
Անոնք շատ կարեւոր են հիւանդութեան կան-
խարգիլման եւ բուժման համար: Մինչ օրս հիւան-
դութեան բնորոշ ախտանիշներով հիւանդ-
ներ չենք ունեցած, սակայն այսուհետեւ պիտի 
կարենանք կասկածելի պարագաներուն նաեւ 
տարրալուծական ստուգում ընել: Մնացած բոլոր 
հակահամաճարակային աշխատանքները պատշաճ 
կ՛իրականացուին»,-նշած է Արսէն Թորոսեան:

Հայաստանի Հանրապետութեան զինուած ուժե-
րու մարտական դիրքերու մէջ տեղադրուած 

տեսադիտարկման համակարգերու թիւը 2018-ի 
Մայիս 8-էն ետք աճած է 59 տոկոսով: Այս մասին 
«Ֆէյսպուք»-ի իր էջին մէջ գրած է ՀՀ վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեան:
«Արդիւնաբերական ելեկտրական հոսանք ունեցող 
մարտական դիրքերու թիւը` 70 տոկոսով:
Արեւային ելեկտրականութիւն ունեցող մարտական 
դիրքերու թիւը` 38 տոկոսով:
Խմելու հոսող ջուր ունեցող մարտական դիրքերի 
թիւը` 194 տոկոսով»,- գրած է ան:

Ոչ թէ յոյն իմաստասէր Տիոկենէսի լապտերը, 
այլ լուսարձակը առած կը փնտռենք նոր սերուն-
դը սփիւռքահայ ազգային-հասարակական 
կեանքի հրապարակին վրայ։
Չենք ուզեր փորձութեան մէջ իյնալ եւ յիշել՝ 
ըսելով, թէ «մեր ժամանակ այսպէս չէր, այլ 
այնպէս...»։ Նոր ժամանակները նոր մարդիկ 
կը ծնին, լոյս աշխարհ կը բերեն նորութիւն-
ներ ու նորարութիւններ, նոր մօտեցումներ, 
մտայղացումներ եւ նոր մարտահրաւէրներ։ 
Ամէն սերունդ կ՚ունենայ իր տեսակէտները, 
մօտեցումներն ու առհասարակ խօսքը, եւ 
ամէն սերունդ քար մը կ՚աւելցնէ կառուցուող 
շէնքին պատին վրայ։ Այդպէս եղած է նաեւ 
մեր մէջ՝ մինչեւ 1980-ականները, որմէ ետք 
ստեղծուած է մտահոգիչ նահանջ մը, սպառ-
նալից անտարբերութիւն մը։
Ազգը եւ հասարակութիւնը ապրող օրկա-
նիզմ  են, շնչող գոյութիւններ, եւ ինչպէս 
ամէն շնչող կամ անշունչ գոյութիւն բնու-
թեան օրէնքով ամէն միջոցի ու բնազդական 
ճարտարութեան կը դիմէ ինքզինք կամ իր 
տեսակը շարունակելու համար, այդպէս ալ 
մարդ արարածն ու հասարակութիւնը եւ 
ամբողջ ազգը։ Մեր օրերուն մենք կը տես-
նենք բնութեան այս ամէնէն էական օրէնքին 
խախտումը՝ հայրենիքէն դուրս, արտաշ-
խարհին մէջ եւ կը ծագի մեծ հարցումը՝ Ո՞ՒՐ 
Է ՆՈՐ ՍԵՐՈՒՆԴԸ։
Ոմանք պիտի մեղադրեն մեզ՝ նախկին 
սերունդս, թէ մենք կարող մասնագէտներ 
(քատրեր) չպատրաստեցինք, անոնց համար 
գործունէութեան դաշտ չստեղծեցինք, իրենց 
սրտով չգացինք եւ այլն եւ այլն։ Պիտի ըսուի 
նաեւ, թէ Արեւմտեան աշխարհին մէջ (ԱՄՆ, 
Եւրոպա, Գանատա, Հարաւային Ամերիկա 
կամ Աւստրալիա) մենք տեղ չտուինք նորերուն 
եւ իրենց լեզուով ու ճաշակով չըրինք մեր 
ժողովներն ու հաւաքները։ Այս բոլորը ընդու-
նելի ըլլալով հանդերձ չեն արդարացներ 
նոր սերունդին վտանգաւոր եւ յանցաւոր 
անտարբերութիւնը ազգային-հասարակա-
կան կեանքէն ներս։ Կը բաւէ զգացական 
մօտենանք եւ «նրբացուցիչներ» փնտռենք։ 
Դժբախտաբար նոր սերունդը, սկսելով մեզ-
մէ շատերուն զաւակներէն, առհասարակ 
անտարբեր են իրենց ազգին վերաբերող 
կարեւոր խնդիրներու հանդէպ։ Ապրիլ 24-ին 
փողոց իջնելով ցոյց ընելը դրական երեւոյթ է, 
բայց խիստ անբաւարար։
Ատենն է, որ ՄԻԱՍՆԱԲԱՐ եւ ՀԱՄԱԽՈՀԱ-
ԲԱՐ կամաց կամաց «մեկնող» սերունդս 
ԼՈՒՐՋ երկխօսութեան մը հրաւիրէ նոր 
սերունդի բոլոր ներկայացուցիչները, անգա-
մի համար գոնէ միասնաբար նստելու եւ 
ակադեմականօրէն քննարկելու այս հարցը, 
այլապէս այս սերունդը այս ընթացքով մեր 
մատներուն արանքէն պիտի սահի ու երթայ...։

Մ.Գ.
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Հայեցի 
Դաստիարակութիւն 

Ընդդէմ 
Օտարամոլութեան

Դարեր ի վեր ժամանակները 
թելադրած են իրենց պահանջ-
ները, իրենց կարեւորութիւն-
ներն ու իրենց առաջնահեր-
թութիւնները։ Կային ժամանակ-
ներ, երբ ազգային մշակոյթի 
առանձնայատկութիւններն ու 
ազգային բարքերը ունէին յստակ 
տարանջատում։ Արեւելեան եւ 
արեւմտեան բարքերը ունէին 
ինչքան ընդհանուր, այնքան 
ալ  բազմաթիւ անգամ աւելի 
իրարմէ տարբեր գիծեր։ Այսօր 
համաշխարհայնացումը համ-
ընդհանուր համաճարակ է, 
որ անյայտ է, թէ ուրկէ՞ եւ ե՞րբ 
դարձաւ մարդկութեան թիւ 
մէկ խնդիրը։ Կարելի չէ, զայն  
որոշակի երկրի մը կամ մշակոյ-
թի մը վերագրել, բայց կարելի 
է փաստել, որ տնտեսական, 
քաղաքական, մշակութային  
ընդհանրութիւններու ընդլա-
յնումն  ու ամրապնդումը անոր  
հետեւանքն է ։ 
Եթէ դիտարկենք այս ամէնը 
համաշխարհային պատմու-
թեան, տնտեսութեան եւ 
գիտութեան զարգացման  
տեսանկիւնէն, թերեւս դրա-
կան գիծերը տեսակարար կշիռ 
կը կազմեն, սակայն եթէ պիտի 
այս ամէնը վերարտադրենք եւ 
վերարտացոլացնենք հայեցի 
դաստիարակութեան եւ բար-
քերու վրայ, ապա  մշակութա-
յին եւ ազգային արժէքներու 
բախում պիտի լինի, որ անշուշտ 
առկայ է։ Իւրաքանչիւր յաջորդ 
սերնդափոխութեան հետ կը 
թուլանայ այս խնդրի սուրու-
թիւնն ու արդիականութիւնը։ 
Իրարմէ յստակ կը տարբերին  եւ 
փոխադարձաբար կը  հակասեն 
աւագ  եւ կրտսեր սերունդներու 
կարծիքներն ու տեսակէտները։ 
Եթէ երիտասարդ սերունդը 
այսօր կը համարէ, որ արեւմը-
տեան բարքերը նմանակելը կամ 
անոնց կենսակերպը դէպի մեր 
իրականութիւն  ներմուծելը կը 
դիւրացնէ կեանքը, ապա աւագ 
սերունդը,   հակառակը կը կար-
ծէ: Ան կը կարծէ, որ ազգային 
արժէքներու պահպանումը 
ազգային դիմագիծի   կարեւորա-
գոյն մասերէն մէկն է։  Այստեղ 
է, որ կարծիքներու, արժէք-
ներու եւ շահերու բախում կը 
յառաջանայ։ Հայեցի դաս-
տիարակութեան մէջ միշտ  
յստակօրէն տարանջատուած է 
եւ առաջնահերթութիւն ունե-
ցած է ազգային արժէքներու 
պահպանումը, ազգային ծէսերու 
եւ տօներու յիշատակումն ու 
անդրադարձը, յարգանքը՝ 
արուեստի նկատմամբ, մշակոյ-
թի, գիրքի, եկեղեցիին, ծնողին, 
ընտանիքին, տարեցին... կարելի 
է շատ երկարել այս ցանկը։ 
Վերջին տարիներուն նկատե-
լիօրէն խախտուած են այս 
արժէքներու կշիռները։ Այն ինչ, 
որ կարեւոր էր քիչ-քիչ սկսած 
է մղուիլ ետ կամ սկսած է ընդ-
հանրանալ  համաշխարհային 
պահանջներու յորձանուտին մէջ։ 

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Հայաստանի վարչապետը նաեւ 
այլ գրառումով մը յայտնած է, որ 
Կեդրոնական դրամատան կողմէ 
տոլարի գնումներուն մեծ ծաւալը 
դրամագլուխի ներհոսքի նշան է, եւ 
կը վկայէ Հայաստանի տնտեսութեան 
եւ կառավարութեան տնտեսական 
քաղաքականութեան նկատմամբ 
վստահութեան աճին մասին:
«Կենտրոնական դրամատունը 

Յունուար 31-ին իրականացուցած 
է եւս 17.8 միլիոն տոլարի գնում՝ 
արտարժոյթի շուկայէն: Յունուարի 
գնումներուն ծաւալը այսպիսով դար-
ձաւ 37.8 միլիոն տոլար: Տոլարային 
այս առատութիւնը, ըստ էութեան, 
դրամագլուխի ներհոսքի նշան է եւ կը 
վկայէ Հայաստանի տնտեսութեան 
ու կառավարութեան տնտեսական 
քաղաքականութեան նկատմամբ 
վստահութեան աճի մասին»,- յայտնած 
է ան:

Հայկական Պատուիրակութիւնը ԵԽԽՎ-ի Մէջ Պաքուի 
Ջարդերուն Վերաբերեալ Գրաւոր Յայտարարութիւն 
Տարածած է

«Մենք, ներքոստորագրեալներս, կը 
յայտարարենք.
1990 Յունուար 13-19 Ատրպէյճա-
նի ԽՍՀ-ի Պաքուի մէջ ապրող 
հարիւր հազարաւոր հայեր 
ենթարկուեցան զանգուածային 
ջարդերու, հայ բնակչութեան դէմ 
եղան կազմակերպուած յարձա-
կումներ, որոնք Ատրպէյճանի քաղա-
քականութեան դրսեւորումն էին: 
Հարիւրաւոր հայեր սպաննուեցին, 
խեղանդամուեցան, հետապնդուե-
ցան եւ տեղահանուեցան: Ոչնչացման 
սպառնալիքի ներքոյ շուրջ 250,000 հայ 
ստիպուած եղաւ փախուստի դիմելու 
Ատրպէյճանէն:
Պաքուի ջարդերը դարձան հայերու 
հանդէպ ցեղապաշտութեան եւ 
այլատեացութեան (հայատեացու-
թեան) պետական քաղաքականու-
թեան գագաթնակէտը: Հակառակ 
միջազգային հանրութեան, մարդու 
իրաւունքներով զբաղող միջազգա-
յին կազմակերպութիւններու եւ 
Եւրոխորհրդարանի (1988, 1990, 
1991թթ. բանաձեւերու) արձանագրած 
փաստերուն՝ Ատրպէյճանի իշխա-

նութիւնները կը հերքեն այս յան-
ցագործութիւնները, կը խուսափին 
պատասխանատւութենէ: Այդ վայ-
րագութիւններէն 30 տարի անց չկայ 
յարգանք եւ կարեկցանք Ատրպէյճանի 
մէջ հայկական ջարդերու զոհերուն 
հանդէպ: Այն ատրպէյճանցիները, 
որոնք փորձեցին խօսիլ ջարդերուն 
մասին, պաշտօնապէս կը համարուին 
դաւաճաններ:
Այս կապակցութեամբ, մենք՝
– կ՝ոգեկոչենք Պաքուի ջարդերու 
զոհերուն յիշատակը,
– կը դատապարտենք ցեղապաշ-
տութեան եւ այլատեացութեան ցան-
կացած դրսեւորում,
– կը վերահաստատենք, որ 
մարդկութեան հանդէպ գործած 
յանցագործութիւնները վաղեմու-
թեան ժամկէտ չունին եւ կը շեշ-
տենք, որ նախապէս գործած յան-
ցագործութիւններու դատապար-
տումը ամենակարեւոր երաշխիքն է 
նոր յանցագործութիւնները կանխելու 
համար,
– կը դատապարտենք, որ ջարդերու 
կազմակերպիչները եւ հրահրողնե-
րը դեռ պատասխանատւութեան չեն 
ենթարկուած»:

ՀՀ Վարչապետը Ալմաթիի Մէջ Եւրասիական 
Միջկառավարական Խորհուրդի Նիստին Մասնակցեցաւ

Ալմաթիի մէջ տեղի ունեցաւ Եւրա-
սիական միջկառավարական խոր-

հուրդի նիստը, որուն մասնակցեցաւ 
այս նպատակով Ղազախստան մեկնած 
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան: Այս 
մասին հաղորդեց Armenpress.am-ը։
Ռուսական պատուիրակութիւնը կը 
գլխաւորէր նորանշանակ վարչապետ 
Միխայիլ Միշուսթինը: Ներկայ եղան 
Եւրասիական տնտեսական միու-
թեան անդամ-պետութիւններու վար-
չապետները:

Խնդիրը աւելի ծանր կերպով 
սկսած է  անդրադառնալ սփիւռքի 
մէջ ապրող հայ ընտանիքներուն 
վրայ, ուր դաստիարակութեան 
երկու իրար հակասող տեսակ կայ։ 
Մէկին մէջ  առաջնահերթային  է  
ազգային արժէքներով հայեցի դաս-
տիարակութիւնը՝ անկախ իրենց 
բնակութեան շրջանին յառաջացու-
ցած խնդիրներուն եւ դժուարութիւն-
ներէն, իսկ միւսին՝ ոչ հեռու անցեա-
լին հայաստանէն արտագաղթած 
ընտանքիներու  օտարներուն արագ 

նմանուելու եւ անոնց միջավայրին 
մէջ տեղացի դառնալու դառնա-
լու կարճ եւ դիւրին  ճանապարհի 
մոլուցքն  է։
Ուրեմն, ո՞րն է հայ ազգի աւելի 
մեծ ու կարեւոր խնդիրը։ Մնա-
յուն ազգային արժէքներով առանձ-
նացող հնամենի ա՞զգ մնալ, թէ 
դառնալ  համաշխարհայնացման 
մեծ գործընթացի անդամ, օտարա-
նալով ու հեռանալով ազգային 
արմատներէն։

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ    
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ՄԵԹՐ Գ. ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Թուրքիան ստեղծողներու մէկ մասը՝ մասնակից էր Հայոց 
Ցեղասպանութեան, միւս մասն ալ հարստացաւ՝ Հայոց ունեցուածքը 

թալանելով։
ԹԱՆԷՐ ԱՔՉԱՄ

Եթէ 1915 թուի Հայոց Ցեղասպանութիւնը գործուած չըլլար, 
այժմ՝ 15 միլիոն հայ կ՚ապրէր իր բնօրրանին մէջ։

ՌԵՃԵՓ ԶԱՐԱԿՈԼՈՒ

Մեր քննադատութեանց հիմքը այն է, որ լրջօրէն կը կարծենք, 
թէ Ֆրանսացիք Կիլիկիա եկած են մեզ համար…։

ԶԱՊԷԼ ԵՍԱՅԵԱՆ

Արեւմուտքը, ԱՄՆ-ը եւ Եւրոպան, երբ թեւակոխեցին Կապիտալիզմի 
զարգացման գերագոյն հանգրուան, 20-րդ դարու սկիզբին, որ կը կոչուի 
Իմփերիալիզմի հանգրուան, արդիւնաբերութիւնը, մարդոց ջարդերն ու 

քաղաքներու քանդումը ստացան զանգուածային ծաւալներ (Կապիտալիզմի՝ 
mass destruction), որոնց շարքին՝ զանգուածային մարդասպանութիւնը 
կոչուեցաւ Ցեղասպանութիւն։ Բրիտանացի մեծանուն պատմաբան Առնոլտ 
Թոյնպի, ափսոսանքով վկայեց, թէ Հայոց Ցեղասպանութիւնը հետեւանքն էր 
20-րդ դարի սկիզբին, աշխարհի աննախընթաց անմարդկայնացումին, եւ «մենք 
ստիպուեցանք շինելու Genocide եզրը…»։
Այս անմարդկայնացած Արեւմուտքը՝ ոչ միայն սառնարիւն ձեռնպահութեամբ 
սոսկ դիտեց Մեծ Եղեռնը, այլեւ՝ մեղսակից եղաւ, զայդ գործող Թուրքիոյ՝ ոչ 
միայն ստեղծումին… այլեւ՝ ուղղակիօրէն, Ցեղասպանութեան, Արեւմտահայոց 
հայրենազրկումին եւ անոնց ունեցուածքին թալանին…։
Այս պատմական սահմռկեցուցիչ ճշմարտութիւնը հաստատած է պատմաբան 
Թանէր Աքչամ, հետեւեալ խիտ բառերով. «Թուրքիոյ ներկայ հանրապետութեան 
(ստեղծումին) նախապայմանը՝ ամբողջ ժողովուրդի մը բնաջնջումը (եւ 
հայրենազրկումը) եղաւ։ Այս պետութիւնը ստեղծողներու մէկ մասը՝ ուղղակիօ-
րէն կը մասնակցէր Հայոց կոտորածներուն (Գերմանիա եւ Սիոնիզմ), միւս 
մասն ալ (Բրիտանիա եւ Ֆրանսա) հարստացած էր Հայոց ունեցուածքը 
թալանելով։ Երկիր մը, որ պատմականօրէն ստեղծուեր է ամբողջ ժողովուր-
դի մը բնաջնջումով (Արեւմտահայաստանի հայաթափումով) անշուշտ թէ 
կրնայ հանդուրժել, որ իր (զաւթած) տարածքին վրայ ազատ գոյակցին 
ազգային տարբեր փոքրամասնութիւններ (Հայ, Քիւրտ, Յոյն, Ասորի ազգեր՝ 
իբր «փոքրամասնութիւն»ներ…)։ Ահա, պատմական այս ճշմարտութեան 
հետեւանքով է, որ մենք (թուրքերս) այսօր՝ զուրկ ենք քաղաքական արդարութենէ 
եւ դատապարտուած ենք բարբարոսի խարանը կրելու մեր ճակտին…»։
Թանէր Աքչամի հաստատած այս պատմական ճշմարտութեան փաստարկու-
թիւնը պիտի ըլլայ ներկայ գրութեան առարկան։
Բայց նախ՝ երկու ուշագրաւ եւ կարեւոր վկայութիւններ.
Թուրք հրատարակիչ Ռեճեփ Զարակոլու կ՚ըսէ. «Եթէ 1915 թուին Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը չսանձազերծուեր, այժմ՝ մօտ 15 ՄԻԼԻՈՆ ՀԱՅ Կ՚ԱՊՐԷՐ ԻՐ 
ԲՆՕՐՐԱՆԻՆ ՄԷՋ։ Ցեղասպանութիւնը վերացուցած է ոչ միայն ԱՊՐՈՂՆԵՐԸ, 
այլեւ անոնք՝ ՈՐՈՆՔ ՊԻՏԻ ԾՆԷԻՆ…։ Ատիկա միաժամանակ ՈՉՆՉԱՑՈՒՑԱԾ 
Է ՄՇԱԿՈՅԹԸ ՀԱՅՈՑ»։
Իսկ Զապէլ Եսայեան խստօրէն կը դատապարտէ Արեւմուտքի հանդէպ մեր 
ցուցաբերած ստրկամտութիւնը, երբ կ՚ըսէ. «Մեր բոլոր քննադատութեանց 
եւ դժգոհութեանց ՀԻՄՔԸ ԱՅՆ Է, որ լրջօրէն ԿԸ ԿԱՐԾԵՆՔ, թէ Ֆրանսացիք 
Կիլիկիա եկած են ՄԵԶ ՀԱՄԱՐ, եւ թէ ուրեմն, մենք շնորհակալ պէտք է ըլլանք, 
մեզ համար անոնց եկած ըլլալուն, եւ հետեւաբար, ՊԱՐՏԻՆՔ ԾԱՌԱՅԵԼ ԻՐԵՆՑ՝ 
իրե՛նց ցանկացած եւ իրե՛նց դատած եղանակովը…»։
Այսպիսի՛ ստրկամտութիւն ցուցաբերած է նոյնիսկ Հայկական «յեղափոխական» 
ըլլալ յաւակնող կուսակցութիւն մը, որ իշխանական աթոռին հասնելու… եւ՝ 
անկէ հարկադրաբար իջնելէ ետք՝ անոր վերադառնալու համար, թշնամիին 
հետ ստորագրած է երկու ստրկական դաշնագրեր…։ Ստրկամտութիւնը 
հետեւանքն է անկարողութեան եւ ասոր իբր հետեւանք՝ ուրիշին հանդէպ, 
նոյնիսկ թշնամիին, ապաւինելու անչափահասութեան… եւ վերջին հաշուով՝ 
ՊԱՅՔԱՐԵԼԷ խուսափողութեան, պատերազմելու անպատրաստակամութեան։
Մեր Պատմահայրը՝ Խորենացին, իր «ՈՂԲ»ին մէջ գանգատած է նաեւ մեր 
այս ախտէն։ Ան գրած է. «Ողբամ զքեզ Հայոց աշխարհ… քանզի գոյ չէ այն 
խորհրդատուն, որ քեզ խրատէր եւ՝ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՊԱՏՐԱՍՏԷՐ…»։
Իսկ ստրկամտութեան հակառակն է՝ ազատասիրութիւնը…։ Լուրջ եւ իրա՛ւ 
ազատասիրութիւնը… եւ ո՛չ թէ՝ քաջնազարութիւնը, կամ՝ փանջունիութիւնը…։
Եւ Եւրոպական Վերածնունդի հանճարներէն՝ Տանթէ Ալլեկիերին կը մատնանշէ, 

թէ՝ Ազատութիւնը թանկ նկատողը, պատրաստ պէտք է ըլլայ՝ անոր համար իր 
կեանքը զոհելու (տես՝ Dante, “Purgatorio” canto I)։ Այսինքն՝ պատերազմելու, 
կամ գէթ՝ պայքարելու։
Պատմական հրամայական է որ մենք պայքարինք՝ ոչ միայն թշնամի Թուրքիոյ, 
այլեւ անոր մեղսակից Արեւմուտքի իմփերիալիստ տէրութիւններուն դէմ, որոնց 
մէջ նորեկը՝ Գայզերական Գերմանիան էր, որ ուղղակիօրէն մասնակցեցաւ Մեծ 
Եղեռնին, իսկ հիները՝ Բրիտանիան եւ Ֆրանսան, Մեծ Եղեռնէն հարստացան 
Հայոց ունեցուածքը թալանելով, եւ փաստօրէն՝ իրենք եւ ԱՄՆ-ը ստեղծեցին 
«Թուրքիա» կոչուած տարատնկեալ պետութիւնը, սառնասրտօրէն ձեռնպահ 
դիտելէ ետք Մեծ Եղեռնը, իրենց նիւթական շահերը գերազանց նկատելով Հայ 
ժողովուրդին, եւ իրենց իսկ արժանապատւութենէն։ 
Այս պատմական ճշմարտութեան փաստե՞րը…

1 – Լոզանի Դաշնագրով (1923) ստեղծուած տարատնկեալ Թուրքիան, 
որ կը հակասէր Սեւրի Դաշնագրին (1920), միջազգային իրաւարար 
Borel-ի կողմէ իրաւականօրէն բնութագրուեցաւ իբր «Նախկին Օսմանեան 
Կայսրութեան իրաւական անձնաւորութիւնը շարունակող պետութիւն»։ 
Ուրեմն, պատասխանատուն է Օսմանեան Կայսրութեան բոլոր արարքներուն, 
պարտքերուն եւ ոճիրներուն…։

2 – Այս տարատնկեալ, շինծու պետութիւնը իրաւական հիմք մը չունի՝ զաւթած 
պահելու Արեւմտահայաստանը եւ Կիլիկիան։ Հայերը երեք հազար տարի (մինչեւ 
1915) բնիկ ժողովուրդն էին այս հողերուն։ Օսմանցիները 15-րդ դարուն միայն 
եկան Կեդրոնական Ասիայէն, որպէս եկուոր գրաւողներ, այս հողերը գրաւելով 
նախորդ գրաւող Բիւզանդիոնէն, ոչ՝ հայերէն։ Միջազգային Հանրային Իրաւունքը 
կ՚ըսէ. «Անվաւերէն իրաւունք չի ծնիր» (Ex turpi causa onoritur actio)։

3 – Այս տարատնկեալ պետութիւնը չի կրնար յաւակնիլ «գրաւողի իրաւունք» մը, 
քանի որ Միջազգային Հանրային Իրաւունքը չի ճանչնար այդպիսի իրաւունք, 
որ նախ կը հակասէ ազգերու ազատ ինքնորոշման իրաւունքին, որ բոլոր 
բոլորին պարտադիր (erga omnes) իրաւունք մըն է, եւ յետոյ՝ այն հիմնական 
իրաւասկզբունքին հիման վրայ, որ կ՚ըսէր. «Ան որ արդար իրաւունք կը 
պահանջէ, անոր ձեռքերը մաքուր պէտք է ըլլան…»։

4 – Այս տարատնկեալ պետութիւնը չի կրնար յաւակնիլ, թէ՝ տիրացած է 
Արեւմտահայաստանին եւ Կիլիկիոյ՝ խաղաղութեան դաշնագրեր կնքելով 
Արեւմտահայութեան հետ։ 1969 թուի Վիեննայի Համաձայնութեան Յօդ. 
53-րդը կ՚ըսէ. «Այն դաշնագրերը, որոնք կը խախտեն Միջազգային Հանրային 
Իրաւունքի կտրական սկզբունք մը, անվաւեր են ստորագրութեան պահին 
իսկ»։ Ազգերու Լիկայի հաստատման օրէն, Միջազգային Հանրային Իրաւունքը 
կտրական սկզբունք նկատեց ազգերու ազատ ինքնորոշման իրաւունքը, որ 
պարտադիր ուժ ունի բոլոր բոլորին դէմ (erga omnes)։ Պատերազմի միջոցով 
հզօր պետութեան կողմէ տկար պետութեան պարտադրած դաշնագիրը կը 
խախտէ այս կտրական սկզբունքը։
Բայց արդէն՝ այս տարատնկեալ պետութիւնը ոչ մէկ դաշնագիր կրնար կնքել 
Արեւմտահայութեան հետ, որ հպատակն էր Օսմանեան Կայսրութեան։ Իսկ 
Օսմանեան Կայսրութիւնը Արեւելահայաստանին միայն պարտադրած է երկու 
դաշնագրեր՝ Պաթումի (1918) եւ Ալեքսանդրապոլի (2 Դեկտեմբեր 1920)։ 
Առաջինը՝ պատերազմի ճնշումով, իսկ երկրորդը՝ Արեւելահայաստանի այն 
իշխանութեան հետ, որ արդէն երկրի իշխանութենէն հրաժարած էր (29 Նոյեմբեր 
1920) երեք օրեր առաջ։ Ուրեմն, երկուքն ալ անվաւեր։

5 – Բրիտանիոյ եւ Գայզերական Գերմանիոյ հայադաւ գործը՝ երբ 1878-ին, 
յաղթական Ռուսաստանի Օսմանեան Կայսրութեան պարտադրած Սան-
Սթեֆանոյի Դաշնագրի ռուսանպաստ եւ հայանպաստ Յօդ. 16-րդը, գլխիվայր 
շրջեցին Պերլինի Դաշնագրի ռուսավնաս եւ հայավնաս Յօդ. 61-րդի…։ 
(Պատմականօրէն՝ հակառուսականն ու ռուսավնասը՝ միաժամանակ եղած 
է հակահայկական եւ հայավնաս, քանի որ Փանթուրքիզմը՝ միաժամանակ եւ 
հաւասարապէս, թշնամին է Ռուսաստանի եւ Հայաստանի)։

6 – Ա. Աշխարհամարտին, Գայզերական Գերմանիոյ մեղսակցութիւնը Հայոց 
Ցեղասպանութեան եւ Տարագրութեան, նպաստելով իրեն դաշնակից Օսմանեան 
Կայսրութեան Արեւմտահայաստանի արմատական զաւթումին։

7 – Բրիտանիոյ եւ Ֆրանսայի կողմէ չարաշահումը Հայկական Լեգէոնին 
(որ Պաղեստինի մէջ յաղթանակեց Արարայի Ճակատամարտին, գերմանօ-
թրքական զօրքին դէմ, եւ ազատագրեց Կիլիկիան) Հայոց խոստանալով՝ 
Արեւմտահայաստանի եւ Կիլիկիոյ անկախութիւնը։ Սակայն յաղթանակէն ետք, 
Ֆրանսա նոյնիսկ զինաթափեց Հայկական Լեգէոնը… որ իբր թէ՝ պիտի դառնար 
կորիզը Հայկական Բանակին… անկախ Արեւմտահայաստանի եւ Կիլիկիոյ…։ Եւ 
ճիշդ այս խոստումի նպատակին համար էր, որ Հայկական Լեգէոնը՝ մեծաթիւ 
զոհեր տուաւ Արարայի Ճակատամարտին մէջ…։

8 – ԱՄՆ-ի երկերես քաղաքականութիւնը Հայոց նկատմամբ, երբ նախ՝ 
խոստացաւ Արեւմտահայաստանի անկախութիւնը պաշտպանել Փարիզի 
(Վերսայլ) Խաղաղութեան Վեհաժողովին, եւ ստանձնել Արեւմտահայաստանի 
հոգատարութիւնը, եւ սակայն յետոյ՝ ամերիկեան իմփերիալիստ կառավարութիւնը 
դրժեց իր խոստումը Սիոնական Շարժումի ճնշումով՝ մերժեց ստանձնել 
Արեւմտահայաստանի հոգատարութիւնը…։ 

Ազատ Բեմ

Արեւմուտքը Սոսկ Դիտողը Չէր Այլ՝ Մեղսակիցը Մեծ Եղեռնին

«Լիբանանահայ Գրական Շրջանակ»-ի երկարամեայ պատաս-
խանատուներէն, յարգուած եւ քաջարի իրաւաբան Գասպար 
Տէրտէրեան անծանօթ անուն մը չէ ՆՈՐ ՕՐ-ի ընթերցողներուն 
եւ շրջանակին համար։ Հիմնուելով խօսքի ազատութեան եւ 
բազմակարծութեան ջատագով մեր դաւանանքին վրայ, մեր թեր-
թին ազատ բեմ բաժնով տեղ կու տանք յարգելի Մեթրին սոյն 
տեսակէտին, առանց անպայմանօրէն համաձայն գտնուելու այնտեղ 
արտայայտուած բոլոր միտքերուն:

ՆՈՐ ՕՐ



ՉորեքշաբÃÇ, 5 Փետրուար 2020 4Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Այս խոստումը տրուած էր ԱՄՆ-ի կողմէ նշանակուած King-Crain անուն 
Յանձնաժողովին կողմէ, որ ԱՄՆ-ի կառավարութեան կը յանձնարարէր. «Պէտք 
է ապահովել Հայերուն՝ Արեւմտեան Հայաստանի հաստատ անկախութիւնը, 
ոչ թէ միայն մեկնելով արդարութեան եւ մարդկայնութեան սկզբունքներէ, այլ 
որպէսզի վերստին զօրացուցած ըլլանք, Փոքր Ասիոյ մէջ, այն միակ ժողովուրդը, 
որ կարող է արգիլելու՝ որ Գերմանիան կարողանայ Թուրքիան դարձնել շրջանի 
տնտեսապէս մենաշնորհեալը…»։

9 – Սեւրի Դաշնագիրը ստորագրող եւ սակայն զայդ չվաւերացնող, այսինքն՝ 
իրաւագիտական եզրով՝ unperfected (անկատար) ձգող պետութիւնները 
պատասխանատու են Հայութեան առջեւ, եւ պարտաւոր են հատուցում տալու 
Հայութեան։ 
Մասնաւորաբար Բրիտանիան եւ Ֆրանսան, որոնք «անկատար» մնացած 
Սեւրի այն յօդուածները, որոնք իրենց գաղութարարութեան նպաստաւոր էին… 
գործադրեցին եւ Միջին Արեւելքի արաբական երկիրները կորզեցին Օսմանեան 
Պետութենէն եւ գաղութացուցին զանոնք. այսինքն՝ իմփերիալիստական 
կեղծ բառապաշարով՝ «ընդունեցին ստանձնել անոնց հոգատարութիւնը»։ 
(Փակագիծի մէջ անցողակի յիշենք որ «անկատար» մնացած Սեւրի մաս մը 
յօդուածներուն գործադրութիւնը ամբողջին գործադրելիութիւնը կը պահպանէ։ 
Նաեւ՝ Արեւմտեան Հայաստանի իրաւականօրէն շարունակուող պետութեան 
Խորհրդարանը վաւերացուց Սեւրի Դաշնագիրը, զայդ ստորագրող պետութեան 
իբր շարունակութիւնը եղող պետութիւն)։ 

10 – 1923 թուի Լոզանի Դաշնագիրը խոշոր խախտում մըն է Միջազգային 
Հանրային Իրաւունքի հիմնական եւ կտրական սկզբունքներուն։
Սեւրը ստորագրած էր Հայաստանի Հանրապետութիւնը առանց զայդ վաւե-
րացնելու։ Լոզանի ժողովին Հայաստան չհրաւիրուեցաւ։ Հետեւաբար, Լոզանը 
չէր կրնար որեւէ փոփոխութիւն մտցնել Սեւրի Դաշնագրի յօդուածներուն մէջ։ 
Այդուհանդերձ ոտնակոխեց Հայերու, Քիւրտերու եւ Յոյներու վերաբերեալ բոլոր 
յօդուածները,– ոչ թէ լոկ անտեսելով զանոնք, այլ հակասելով անոնց՝ ստեղծեց 
Թուրքիոյ արուեստական, շինծու պետութիւնը։ Մենք տեսանք որ Թանէր Աքչամ 
կը խօսէր Թուրքիան ստեղծողներուն մասին, Միջազգային Հանրային Իրաւունքը 
կը պահանջէ որ միջազգային դաշնագրերն ու համաձայնագրերը չհակասեն 
կտրական սկզբունքներու, որոնց շարքին է ազատ ինքնորոշման իրաւունքի բոլոր 
բոլորին պարտադիր (erga omnes) սկզբունքը, զոր Լոզանի Դաշնագիրը հակա-
սած է՝ ոտնահարելով Հայերու, Քիւրտերու եւ Յոյներու այդ իրաւունքը։ Նաեւ 
կը պահանջէ որ զանոնք ստորագրողները ունենան բարի նպատակ կամ բարի 
կամեցողութիւն… ո՛չ չար կամ նենգ… զոր գործած են Լոզանը ստորագրողները, 
որոնք այդ պատճառաւ գործած կը համարուին նաեւ՝ իրաւունքի չարաշահումի 
(abus de droit) յանցագործութիւնը։ (1923 թուին «Թուրքիա» կոչուած շինծու, 
տարատնկեալ պետութիւնը ստեղծող իմփերիալիստները՝ 1947-ին ստեղծեցին 
նոյնպէս շինծու, տարատնկեալ «Իսրայէլ»ը։ Այս մասին կը խօսին չորս բազմազգի 
բանասէրներ, իրենց համահեղինակած հատորին մէջ, որուն վերնագիրն է “A 
New Critical Approach to the History of Palestine” _ 2019 թ., հրատ. Լոնտոնի 
Routledge հրատարակչատունէն։ Հոս կան երկու մէջբերումներ՝ Թել-Ավիվի 
համալսարանի դասախօս հրեայ հակասիոնական Փրոֆ. Շլոմօ Սանտի երկու 
հատորներէն, մէկը՝ 2008-ին լոյս տեսած “Comment fût Inventé le Peuple Juif?”, 
միւսը՝ 2018-ին լոյս տեսած՝ “Invention d’une Patrie” (Հայրենիքի Մը Հնարումը), 
որ մեզի կը յիշեցնէ նոյն իմփերիալիստներուն Ազգերու Լիկայի կողմէ առնուած 
չորս որոշումները՝ Տարագիր Արեւմտահայութեան նոր հայրենիք մը՝ «Ազգային 
Օջախ» մը հնարելու ոճիրը, ինչպէս պիտի տեսնենք քիչ անդին)։
Բնական է որ Սեւրի եւ Լոզանի այսպիսի վարքագիծը ղեկավարող Տէրութիւն-
ները՝ Արեւմուտքի իմփերիալիստներն են, հզօրները, եւ ոչ թէ տկարներ։

11 – Բրիտանիոյ եւ Ֆրանսայի գաղութարարները՝ իրենց գրաւած երկիրներուն 
մէջ, պարտաւոր էին՝ ըստ Միջազգային Հանրային Իրաւունքին, պաշտպանելու 
տեղւոյն Հայ բնակչութիւնը թրքական ու թաթարական ջարդերէն, բայց 
չպաշտպանեցին։ Թուրքերը Կիլիկիոյ մէջ (Մարաշ) ջարդեցին 16,000 հայ՝ 
ֆրանսացի զինուորներու աչքերուն դիմաց։ Թաթարները նոյնքան հայ ջարդեցին 
Պաքուի մէջ՝ անգլիացի զինուորներու աչքերուն առջեւ։ Եւ թուրքերը, 1922-
ին, Իզմիրի հայերն ու յոյները ջարդեցին եւ տարագրեցին՝ Իզմիրի ծովափին 
գտնուող Դաշնակիցներու նաւատորմին դիմաց։

12 – Դաշնակիցները, գլխաւորաբար բրիտանիացի եւ ֆրանսացի գաղու-
թարարները, կողոպտեցին հայերու ունեցուածքը, զորս Օսմանեան Պետութիւնը 
թալանած ու բռնագրաւած էր եւ զանոնք պահ դրած, թրքական ոսկիի 
վերածուած, Գերմանիոյ, Աւստրիոյ եւ Զուիցերիոյ դրամատուներուն մէջ։ 
Դաշնակիցները այդ դրամատուներէն գրաւեցին բոլոր թրքական ոսկիները, 
որոնց մեծագոյն մասը հայերու ունեցուածքն էր։ Այս կողոպուտին մէկ էջը 
միայն բացայայտուեցաւ, երբ Բրիտանիոյ վարչապետ Ռամսէյ Մաքտոնալտ 
կազմեց սեղմ քննիչ յանձնախումբ մը՝ նախկին վարչապետ Սթէնլի Պոլտուինէ 
եւ Ազատական Կուսակցութեան նախագահ Հերպըրթ Ա. Էսքուիթէ, որպէսզի 
որոշեն թէ՝ ինչ կ՚առաջարկեն գրաւեալ ունեցուածքներու կարգադրութեան 
համար։ Ասոնք գրած են. «Բրիտանիա պատասխանատու է հայ ժողովուրդին 
հանդէպ, որուն զոհողութիւնները անհատոյց մնացին։ Մեր կարծիքով, հարկ 
է գէթ բարոյական հատուցումի կարեւոր գումար մը վճարուի Հայոց՝ մեր 
կառավարութեան կողմէ…»։ Այս քննիչ զոյգը՝ իր մանրամասն տեղեկագրին 
մէջ, յիշատակած է հինգ միլիոն թրքական ոսկիի մասին, գրաւուած Պերլինի 

դրամատուներէն մէկէն, կողքին նշուած՝ մեծագոյն մասը հայկական ունեցուածք 
է…։

13 – Ազգերու Լիկան առած էր շարք մը որոշումներ՝ «օգնելու» հայ 
տարագրեալներուն, ունենալու համար «ազգային օջախ» մը… այսինքն՝ «նոր 
հայրենիք» մը, զոր պիտի տարատնկեն ուրիշ բնիկ ժողովուրդի մը երկրին մէջ… 
բայց ի՞նչպէս… դարձեալ բնիկ ժողովուրդը ջարդելո՞վ, կամ՝ տարագրելո՞վ…։ 
Ասիկա՝ միջազգային ոճիր մըն է, զոր անցեալին կ՚ուզէին գործել, երբ հրեաներուն 
համար կը փնտռէին «հայրենիք» մը…։ Ազգերու Լիկան, իսկ այսօր՝ ՄԱԿ-ը, 
պարտաւոր են Տարագիր Հայութեան պատմական հայրենիքը ազատագրել։ 
Այս որոշումները առնուած են 18 Նոյեմբեր 1920-ին, 25 Փետրուար 1921-ին, 21 
Սեպտեմբեր 1921-ին եւ 18 Սեպտեմբեր 1922-ին։ Այսինքն՝ Լոզանէն առաջ… 
ինչ որ կը նշանակէ թէ՝ արդէն մոռցուած է Սեւրը, եւ Ազգերու Լիկան «ազգային 
օջախ» մը կը փնտռէ Տարագիր Արեւմտահայութեան։ Անշուշտ Ազգերու 
Լիկայի տիրական ղեկավար ուժերը՝ նոյնինքն Արեւմուտքի իմփերիալիստ 
Տէրութիւնները, որոնք մոռցած են նաեւ՝ նախագահ Ուիլսոնի Իրաւարար 
Վճիռը, տրուած 22 Նոյեմբեր 1920-ին…։ Վերեւ յիշուած չորս որոշումներուն 
երեքը յաջորդած են Ուիլսոնի Վճիռին, հակասած Ուիլսոնի միջազգային 
իրաւարարութեան, որ կը կրէ նաեւ ԱՄՆ-ի պետական կնիքն ու դրոշմը, ԱՄՆ-ի 
նախագահի անունին եւ ստորագրութեան կողքին…։

14 – Երեք Դաշնակիցներէն երկուքը՝ Բրիտանիա եւ Ֆրանսա, չգործադրեցին 
նաեւ 28 Մայիս 1915 թուին Բարձր Դրան յղած իրենց ազդարարագիրը, թէ՝ իրենք 
պիտի դատեն եւ պատժեն Ցեղասպանութեան եւ Տարագրութեան ղեկավար 
ոճրագործները։ (Երրորդ դաշնակիցը՝ Ցարական Ռուսաստանը, տապալած 
էր, իսկ Յեղափոխական Ռուսաստանը՝ 1918 թ. Յունուարին հրատարակեց 
Արեւմտահայաստանի անկախութեան մասին իր հրամանագիրը)։ Սակայն 
Բրիտանիա՝ ոչ միայն չգործադրեց իր ալ ստորագրած ազդարարագիրը, այլ՝ 
ընդհակառակը, 1919-1920 Օսմանեան Դատարանին դատած եւ դատապարտած 
ու բանտարկած ղեկավար երիտթուրքերէն 102-ը հանեց բանտերէն, զանոնք 
բանտարկեց Մալթայի կղզիին մէջ, իբր թէ զանոնք դատելու նպատակով, եւ 
յետոյ՝ սիոնափանթուրք այդ երիտթուրքերը ազատ արձակեց մեծ մասամբ, 
միւսներուն ալ աչք փակեց, որ փախչին բանտէն, Սիոնական Շարժումին 
պահանջով, քանի որ այդ օրերուն Շարժումին հովանաւորը Ռոչիլտներու 
Բրիտանիան էր։ (Բ. Աշխարհամարտէն յետոյ՝ այս շարժումին գերագոյն 
հովանաւորը եղաւ ամերիկեան իմփերիալիզմը, որուն Միջին Արեւելքի մէջ 
երկու օֆֆշոր ռազմախարիսխներն են՝ Իսրայէլը եւ Թուրքիան)։

Պատմական ճշմարտութեան յիշուած բոլոր փաստերուն հակառակ՝ Արեւմուտքի 
իմփերիալիստական, հակահայ ու խաբեբայ Տէրութիւններուն նկատմամբ 
ստորակայութեան բարդոյթն ու անոնցմէ կրկին ու կրկին խաբուելու՝ անչա-
փահասներու վայել ապաւինողականութեամբ վարակուած մնացին մեծ թիւով 
հայ ղեկավարներ… մեծամեծ եւ անվերականգնելի կորուստներ պատճառելով 
ազգին ու հայրենիքին։
Անցնող վերջին մէկ դարուն, Հայու երկու՝ իրարու ներհակ կերպարներ 
յայտնուեցան։ Անշուշտ՝ ո՛չ «հայրենասէր»ի եւ «հայրենադաւ»ի ներհակութեամբ, 
այլ՝ իրենց հոգեկան կերտուածքին եւ անկարողութեան բերումով իրենց 
նախասիրութիւններուն ներհակութեամբ։
Մէկ կերպարը նախասիրեց՝ նոյնիսկ խաբուիլ թշնամիէն, յետոյ՝ ողբալ, եւ երգել՝ 
«Ափ Մը Մոխիր Հայրենի Տուն», «Մեր Հայրենիք Թշուառ Անտէր», «Հերոս 
մռնչեց՝ սուլթան դողդողաց, Եւրոպի աչքից՝ արտասուք սողաց», «Ուղիղ եօթ 
տարի ոչինչ արեցինք, Եւրոպի խօսքին՝ ականջ դրեցինք»… եւ՝ մուրա՜լ նոյնիսկ 
թշնամիներէն (օրինակ՝ ԱՄՆ-էն, Ցեղասպանութեան լոկ բարոյական ճանաչումը, 
փոխանակ՝ Ուիլսոնի Իրաւարար Վճիռին գործադրութիւնը պահանջելու…) (Տես՝ 
ՌԱԿ Գերագոյն Խորհուրդի ուղերձը ԱՄՆ օրէնսդիր մարմիններուն, Քոնկրէսի 
կողմէ Ցեղասպանութեան ճանաչումին առիթով… երբ խիստ տեղին պիտի 
ըլլար՝ 2020 այս թուին, որ 100-ամեակն է այդ Վճիռին ու Սեւրին)։
Միւս կերպարը նախասիրեց օտարին չապաւինիլ, թշնամին ատել գիտնալ եւ 
անոր դէմ պայքարիլ, մարտնչիլ եւ ի հարկին զոհուիլ… առանց գերակայութեան 
բարդոյթի հպարտօրէն ըսել. «Ես Հայ եմ հի՜ն, ինչպէս լեառն այս Արարատեան։ 
Թաց են ոտքերս դեռ՝ Ջրհեղեղի ջրից։ Իմ Սուրբ Հողն է տեսել Նոյն՝ առաջին 
անգամ. Բաբելոնեան Բէլը՝ խորտակուել իմ սրից…», կամ՝ «Պճնազարդուի՛ր 
երկիր Հայաստան, այսօր՝ քո օրն է մեծ։ Ծածանի՛ր ուրախութեան քո դրօշները 
բոլո՜ր։ Յաղթողի՛ փառքով դառնում են՝ հեռուներից հողմածեծ, արծիւները՝ 
իրենց արծուեբոյնը արեւավառ։ Ցնծա՛ քեզ անմահութիւն են բերում ռազմիկներդ 
գարնանաբեր քո գիրկն են դառնում նրանք՝ յաղթողի աստղը ճակատներին։ 
Նրանք՝ որ իրենց ուսերին տարան քո անունը անմեռ՝ Արմենիա, մեր պայծա՜ռ 
Երեւանից՝ մինչեւ պարտուա՛ծ՝ Պեռլին…»։
Այս երկրորդ կերպարը թէեւ աւելի մեծ ու շօշափելի նուաճումներ արձանագրեց 
Սովետ Հայաստանի մէջ, սակայն Տարագրութեան մէջ ալ յայտնուեցան այս 
կերպարի հայեր՝ աւելի նուազ թիւով եւ համեստ նուաճումներով, յաջորդաբար 
երեք ջոկատներով, որոնց երրորդը կը շարունակէ պայքարը եւ կը խոստանայ 
աւելի մեծ նուաճումներ։
Այդ ջոկատներն են՝ ԱՍԱԼԱ-ն, ՏԱՀՔ-Ը ԵՒ Արեւմտեան Հայաստանի Իրա-
ւականօրէն Շարունակուող Պետութեան Ջոկատը, որ ներկայիս, լրջօրէն 
կը ջանայ օգտուիլ 2020 թուի երկու դարադարձերու՝ Սեւրի եւ Ուիլսոնեան 
Իրաւարար Վճիռի առիթէն։
Տեսնենք՝ միւս կերպարի հայերը, ի՞նչ պատրաստած են այս դարադարձերուն 
առիթով…։ Հաւատա՞նք…։

Ազատ Բեմ

Արեւմուտքը Սոսկ Դիտողը Չէր Այլ՝ Մեղսակիցը Մեծ Եղեռնին

Սկիզբը Էջ 03
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հրաւէրով ներկայ գտնուեցաւ պալէի ներկայացման, որ մեծ տպաւորութիւն 
ձգեց իր վրայ: Տուն վերադառնալով, ան պալէի գոյութեան մասին տեղեկացուց 
իր հարեմին եւ ցանկացաւ որ կիներէն ոմանք կրեն պալէին յարմարեցուած 
հագուստներ:
Բոլոր պատկերները թագաւորը կը պահէր մասնաւոր ալպոմներու մէջ, որոնք 
մինչեւ այժմ կը գտնուին թանգարանի վերածուած Կոլեստանի պալատին մէջ:
Անտեսելով իր ժողովուրդի դժգոհութիւնը, ան միեւնոյն է կարգ մը խոշոր 
բարեփոխումներ կատարեց, ինչպիսիք են՝ ճանապարհներ, հեռագրային եւ 
նամակատնային ծառայութիւններ կառուցելը եւ զինուած ուժերու քանակի 
յաւելումը:
Նասր ալ-Տին Շահը սպաննուեցաւ Շահ-Ապտըլ-Ազիմի սրբավայրին մէջ 
աղօթելու պահուն:
Վերադառնանք արքայադուստրերու պատմութեան. պատմութիւն, որուն հիմքը 
կը կազմէ երկու պարսիկ արքայադուստրերու պատմութիւնը, որոնք կը մերժէին 
իրենց ժամանակի՝ կանանց համար սահմանուած անընդունելի չափանիշները:
Արքայադուստր Ֆաթեմէհ Խանում Էսմաթ ալ-Տաուլէն Պարսկաստանի 
Նասր ալ-Տին Քաճար թագաւորի եւ անոր կիներէն մէկու՝ Թաճ ալ-Տաուլէի 
դուստրն էր:
Անոր գեղեցկութիւնն, անշուշտ, չի համապատասխաներ այսօրուան 
գեղեցկութեան չափանիշներուն, սակայն Էսմաթը՝ իր ժամանակի համար 
բացառութիւն չէր: Կը պարզուի որ այդ ժամանակաշրջանին Պարսկաստանի 
մէջ գեղեցիկ կը համարուէին պեխերով կիները: Այդ մասին կը տեղեկանանք 
Հարվըրտի համալսարանի Դոկտոր Նաճմապատիի գիրքէն՝ «Պեխերով Կիներ Եւ 
Անմօրուք Այրեր. Սեռային եւ Իրանական Արդի Սեռական Անհանգստութիւններ» 
(Women with Mustaches and Men without Beards: Gender and Sexual Anxieties 
of Iranian Modernity):
Էսմաթին անանուն ձգելով` միայն ընդհանուր կոչած են՝ «Արքայադուստր 
Քաճար»: 

Արքայադուստր Ֆաթեմէհը Քաճար տոհմի ամենաազդեցիկ եւ զօրաւոր կիներէն 
մէկն էր: Ան Նասր թագաւորի հարեմի ամենաշատ լուսանկարուած կիներէն 
էր, եւ իր լուսանկարներու մեծ մասը կատարուած է իր իսկ ամուսնոյն ձեռքով:
Որպէս Նասր ալ-Տին Շահ Քաճարի երկրորդ դուստր՝ Էսմաթին հայրը կը 
վստահէր եւ անոր յանձարարած էր արտասահմանցի կին հիւրերը արքունի 
մէջ ընդունելու պարտականութիւնը: Էսմաթը անչափ համարձակ կին էր, եւ 
չհնազանդելով տիրող աւանդոյթին, սորվեցաւ դաշնակ նուագել եւ լուսանկարել 
ու իր տունին մէջ իր անձնական սթուտիոն հիմնեց: Էսմաթը իրաւասու եւ 
բաւականին գործունեայ կին էր:
Արուեստի պատմաբան, դոկտոր Սթէյսի Շէյվիլէրը կը պնդէ, որ Նասր ալ-Տին Շահ 
Քաճարի հարեմի կանանց լուսանկարները ապացոյցն են Պարսկասատանի մէջ 
այդ ժամանակաշրջանին կանանց յեղափոխական գիտակցութեան զարգացման 
եւ Էսմաթի լուսանկարները ընկերային եւ մշակութային յեղափոխութեան 
կեդրոնն ու առաջնագիծը կը կազմեն: 
Մինչ արքայադուստր Էսմաթը մարտահրաւէր կը նետէր աւանդոյթներուն եւ 
կ’ազդէր իր հօրը վրայ՝ որոշումներ կայացնելու ուղղութեամբ, Քաճար տոհմի 
մէկ այլ արքայադուստր հիմնովին կը փոխէր պարսիկ կանանց պատմութիւնը:
Եւ ատիկա Քաճար տոհմի միւս իշխանուհին էր, որ թիւրիմացաբար նոյնացուած 
է  առաջինին հետ՝ նոյն «Արքայադուստր Քաճար» անուանման պատճառով:

ՇԱՔԷ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ 

Գեղեցկութիւնը բան մըն է, որ իւրաքանչիւր կին կը փափաքի ունենալ. 
ոմանք, նոյնիսկ, վիրահատութեան կը դիմեն՝ գրաւիչ եւ հմայիչ տեսք 
ունենալու համար: Գեղեցկութեան չափանիշը տարբեր է տարբեր 

մարդոց համար: Ոմանք կը համարեն, թէ կինը գեղեցիկ է, եթէ ան ունի լեցուն 
մարմին, իսկ ոմանց համար` նիհար եւ բարակ մարմինով կինը նախընտրելի է: 
Ամբողջ աշխարհի տարածքին գեղեցկութեան սահմանումն ու չափանիշները 
մշտապէս կը զարգանան եւ միշտ փոփոխութեան կ’ենթարկուին՝ ժամանակի 
փոփոխութիւններուն զուգահեռաբար: 
Այս աշխարհին վրայ աւելի քան 7.8 միլիառ (երկիլիոն) մարդ կ’ապրի, եւ 
իւրաքանչիւր երկիր ունի գեղեցիկի իր չափանիշը: 
Եթէ ձեզի հարց տան, թէ ո՞րն է կնոջ իրական գեղեցկութիւնը...դժուար թէ 
պատասխանէք՝ պեխերն ու թաւ՝ այր մարդուն վայել յօնքերը: Իսկ, ահա, 
ժամանակին գոյութիւն ունէին երկու արքայադուստրեր, որոնք փոխեցին 
գեղեցիկի սահմանումը: Անոնք ինքզինքնին սովամահ չէին ըներ եւ ունէին 
պեխեր ու արտակարգ թաւ յօնքեր:
Այսօր պիտի ծանօթանանք երկու կիներու հետ, որոնք վերը ըսուածին կատա-
րեալ օրինակներն են:
Արքայադուստր Ֆաթեմէհ Խանում Էսմաթ ալ-Տաուլեհ (1855/6-1905): 
Գրուած է. «Նասր ալ-Տին Շահ Քաճարի դուստր Էսմաթ-Տաուլեհ, Տաստ 
Մուհամմատ խան Մուայէյր ալ-Մամլիկի կինը», եւ թուագրուած է՝ 19-րդ դարու 
կէսեր / վերջ: 
Յաջորդը՝ «Արքայադուստր Զահրա Խանում կամ՝ Թաճ ալ-Սալթանէհ 
(1883–1936): Նասր ալ-Տին Շահ Քաճարի 12-րդ դուստրը եւ Էսմաթի խորթ 
քոյրը»:
Նախ քանի մը խօսք արքայադուստրերու հայրիկի մասին: Նասր ալ-Տին Շահ 
Քաճարը Պարսկաստանի թագաւորն էր. երրորդ ամենաերկար եւ ամենահզօր 
կառավարիչներէն մէկը, որ ղեկավարեց երկիրը 48 տարի՝ 1848-1896 թթ: Թէեւ ան 
թագաւոր էր, սակայն յարգուած չէր տեղի ցեղային եւ կրօնական առաջնորդներու 
կողմէն, որոնք անոր սահմանած կանոններուն եւ օրէնքներուն չէին հնազանդիր: 
Ան պարսիկ առաջին ժամանակակից միապետն էր, որ պաշտօնապէս Եւրոպա 
այցելեց 1873, 1879 եւ 1889 թուականներուն: Ան շատ խելամիտ եւ զարգացած 
անձնաւորութիւն մըն էր: Տաղանդաւոր նկարիչ եւ գրող, հետաքրքրուած էր 
պատմութեամբ եւ աշխարհագրութեամբ:
Նասր ալ-Տին թագաւորը փորձեց փոխել կանանց 
գեղեցկութեան կարծրատիպերը: Ան համոզուած էր 
որ կանայք գեղեցիկ եւ գրաւիչ տեսք ունենալու համար 
պարտադիր չէ բարակ կազմուածք, հարթ մաշկ եւ 
գունատ տեսք ունենան: Թագաւորը շատ կը սիրէր 
գեղեցիկ կանանց. ան այդ ժամանակ ամենամեծ 
հարեմը ունէր. հարեմի մէկ այլ տեսակ՝ պեխեր կամ 
դէմքին մազեր ունեցող 100 կիներէ բաղկացած: 
Արդեօ՞ք ատիկա աւանդոյթ էր, թէ՞ պարզապէս Նասր 
թագաւորին նախասիրութիւնը: Ինչեւէ՝ իւրաքանչիւր 
մարդ գեղեցիկի մասին իր ճաշակը ունի:
Թագաւորն ունէր նաեւ անմիջականօրէն հարեմի 
պատմութեանն առնչուող մէկ այլ չափազանց մեծ 
հետաքրքրութիւն՝ լուսանկարչութիւնը: Անգլիա կատա-
րած այցերու ընթացքին ան առիթը ունեցաւ մանրամասն ծանօթանալու 
եւ հասկնալու լուսանկարչական գործընթացը: Ապա հարկ համարեց, որ 
լուսանկարչութիւնը տարածում ստանայ իր հայրենիքին մէջ եւ հիմնեց առաջին 
լուսանկարչական արուեստանոցը Պարսկաստանի մէջ, որ կը գտնուէր 
Կոլեստան պալատէն ներս:
Նկարներէն քանի մը հատին մէջ կիները պալէի պարուհիի նմանող հագուստներ 
հագած են, ինչը պէտք է որ անսովոր ըլլար պարսկական սովորոյթներուն. 
սակայն ատիկա իր բացատրութիւնն ունի:
1873-ին Նասր թագաւորը այցելեց Սանքթ Փիթերսպուրկ, եւ Ալեքսանդր II-ի 

Ֆաթեմէհ Խանում Էսմաթ ալ-Տաուլեհ Զահրա Խանում կամ՝ Թաճ ալ-Սալթանէհ

Պարսկաստանի Գեղեցկուհի Արքայադուստրերը...
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Պարսկաստանի Գեղեցկուհի Արքայադուստրերը...

Արքայադուստր Զահրա Խանում՝ Թաճ Սալ-
թանէհ կամ Թաճ ալ-Սալաթանէհը ծնած է 
1883-ի 25 Յունուարին: Քաճար արքայական ցեղի 
յուշագրողը՝ Նասր Էլ-Տին Շահի 12-րդ դուստրը 
(մայրը՝ Թուրան ալ-Սալթանէհ) եւ Էսմաթի խորթ 
քոյրը: 
Իր ժամանակի գեղեցկութեան եւ կատարե-
լութեան խորհրդանիշը կը համարուէր Թաճ 
Սալթանէհը: 
Անշուշտ, դիտելով արքայադստեր պատ-
կերները եւ համեմատելով ժամանակակից 
գեղեցկուհիներու հետ, զարմանալ կարելի է, թէ 
ինչո՞ւ ան գեղեցկութեան խորհրդանիշ ընդու-
նուած է՝ իր իւրօրինակ թաւ յօնքերով, այր մարդու 
պեխերով եւ բաւականին կլորիկ մարմինով:
Սակայն ա՛լ աւելի զարմանալի է որ այս կինն իր կեանքի ընթացքին աւելի քան 
100 սիրեկան ունեցած է, եւ բարձր ազնուական տոհմերէն՝ 145 թեկնածու 
փեսացուներ: Եւ ամէնէն զարմանալին այն է որ այդ թեկնածուներէն 13-ը 
անձնասպան եղած են, երբ արքայադուստրը մերժած է անոնց ամուսնութեան 
առաջարկը:
Սակայն անոր ձեռք բերած յաջողութիւնները արդիւնք չէին գեղեցկութեան 
հաստատուն չափանիշներէն հեռու ըլլալուն: Ան եւ իր քոյրը արժանիքներ 
ունեցող կանայք էին:  

Նշենք որ Թաճն իր քրոջմէ շատ աւելի համարձակ 
եւ գործունեայ էր. այնպիսի բաներ կ’ընէր, որոնց 
մասին ոչ մէկ կին կը համարձակէր մտածել անգամ:
Արքայադուստրը կ’աջակցէր Պարսկաստանի 
մշակութային եւ սահմանադրական յեղափո-
խութեանը: Ան կը պայքարէր կանանց իրա-
ւունքներու համար եւ կը համարուի իսլամական 
աշխարհի կանանց իրաւունքներու առաջին 
ջատագովը: 
Ան եղած է «Իրանի Թաքուն Կանանց Իրաւունքներ» 
խումբի կամ Anjoman Horriyyat Nsevan՝ «Կանանց 
Ազատութեան Խմբակցութիւն»-ի հիմնադիր 
անդամներէն մէկը, 1910 թուականէն: Ան գաղտնի 
կը կազմակերպէր եւ կը յաճախէր կանանց իրա-
ւունքներու պաշտպանութեան թաքուն հաւաք-

ներուն՝ իր երեխաներուն եւ թոռներուն ըսելով, թէ կ’երթայ կրօնական 
նստաշրջաններու մասնակցելու:
Սալթանէհը նաեւ գրող էր, շատ լաւ նկարիչ, մտաւորական (եղած է իր 
ժամանակի առաջին պարսիկ կին բանաստեղծուհին) եւ գործունեայ, որ շաբաթը 
մէկ անգամ իր տունին մէջ գրական հանդիպումներ կը կազմակերպէր: Ան կը 
տիրապետէր նաեւ արաբերէն եւ ֆրանսերէն լեզուներուն եւ ջութակ կը նուագէր:
Սալթանէհը արքունի առաջին կինն էր, որ հանեց հիճապը (hijab) եւ արեւմտեան 
հագուստ հագուեցաւ: Նաեւ առաջինը, որ յուշագրեր գրեց եւ քննադատեց Իրանի 
բազմաթիւ հիմնախնդիրներ, ինչպէս օրինակ՝ աղքատութիւնը, զանգուածային 
կրթութեան եւ կրթութեան ոլորտի անբաւարարութիւնը եւ այլն: Ան դարձաւ 
իր ժամանակի առաջին լուսաւոր եւ առաջադէմ պարսկուհիներէն մէկը, առաջ 
անցնելով իր ապրած ժամանակաշրջանէն:
Արքայադուստրն ամուսնացած էր Սարդար Ամիր Հուսէյն Խան Շոճա 
ալ-Սալթանէհի՝ ազնուատոհմ եւ պաշտպանութեան նախարար Շոջահ 
ալ-Սալթանէհի որդւոյն հետ: Անոնք 4 երեխայ ունէին՝ երկու դուստր եւ 
երկու որդի, սակայն տարիներ անց Թաճը ամուսնալուծուեցաւ՝ կոտրելով 
բոլոր կարծրատիպերը եւ դառնալով թագաւորական ընտանիքի առաջին 

կիներէն մէկը, որ ամուսնալուծուեցաւ: 
Այդ տարիներուն ամուսնալուծութիւնն 
ամօթալի եւ անընդունելի կը համարուէր 
պարսկական հասարակութեան մէջ: 
Աւելի ուշ Սալթանէհը դարձաւ պար-
սիկ բանաստեղծ Արէֆ Քազվինիի 
մուսան, որ իր համար գրեց «Էյ Թաճ» 
բանաստեղծութիւնը: 
Յետագայ տարիներուն ան իր կեանքը 
նուիրեց իր սիրելի թոռնիկ Թաճ Իրանին 
գրել-կարդալ սորվեցնելուն եւ մեծցնելուն, 
որուն հետ առանձնայատուկ կապով 
կապուած էր:Մինչեւ իր մահը անիկա 
ապրեցաւ իր դստեր` Թուրան Տուլեհին 
հետ: 
Սալթանէհը մահացաւ 1936թ. Յունուար 
25-ին՝ 53 տարեկանին. թաղուած է 
Թաճրիշի Զահիր օտ-Տաուլեհ գերեզ-
մանատանը: Անոր կեանքն ու գրութիւնները եւ կանանց իրաւունքներու 
պաշտպանի իր ունեցած դերը՝ իբրեւ Միջին Արեւելքի ուսումնասիրութիւններու 
նիւթեր կը դասաւանդուին Թեհրանէն մինչեւ Հարվըրտի համալսարանները: 
2015-ին Հարվըրտի համալսարանը անոր սերունդներէն ձեռք բերաւ ընտանեկան 
լուսանկարներ, գրութիւններ եւ պատմութիւններ՝ Թաճ Սալ-թանէհի կեանքի 
մասին: 
Անոր յուշերը տպագրուած են “Crowning Anguish: Memoirs of a Persian Princess 
from the Harem to Modernity 1884–1914’’ խորագրով, եւ յուշերու ձեռագիրը կը 
պահուի Իրանի Ազգային Գրադարանին մէջ: 
Չնայած Թաճ-ալ-Սալթանէհի յուշերը գրուած է 1914-ին, սակայն չէ տպագրուած 
մինչեւ 1983 թուականը: Այս առաջին տարբերակը, որ իր մէջ կը պարունակէ 
նշանաւոր գիտնական Մանսուրէ Էթթեհատիէի եւ Սիրուս Սաատվանդեանի 
նախաբանը, հիմնուած էր Ռահմաթ-օլլահ Տաիի Թալեքանիի` Իրանի մէջ 
Աֆղանիստանի դեսպանութեան սպասաւորի ունեցած՝ Թաճ-ալ-Սալթանէհի 
բնօրինակ ձեռագիրի վրայ: 
Թաճի յիշողութիւնները ցոյց կու տան որ ան ծանօթ էր երաժշտութեան 
եւ նկարչութեան արուեստներուն, ֆրանսական պատմութեանն ու գրա-
կանութեանը: Իրադարձութիւններու, վայրերու եւ մարդոց վարքային 
յատկութիւններու մանրամասն նկարագրութիւններով` Թաճ-ալ-Սալթանէի 
գրելու ոճը կը յիշեցնէ 19-րդ դարու ֆրանսացի գրողներուն: Անոր յիշո-
ղութիւնները, որ կը պատկերեն հարեմէն մինչեւ ժամանակակից կեանքի (1884-
1914) բուռն բախումները՝ անձնական եւ հանրային աշխարհի, անհատական 
եւ հաւաքական յիշողութիւններու խառնուրդ մըն է: 
Ահա թէ ինչ կը գրէ ան հօրը սպանութենէն յետոյ իր զգացած ցաւերու, իր մեծ 
տառապանքի մասին. «Իւրաքանչիւր դուստր իրաւունք ունի խօսիլ իր ցաւէն եւ 
տառապանքէն՝ հօրը մահուընէ յետոյ: Ես կը ցաւիմ հօրս սպանութեան համար 
նոյնքան, որքան ցանկացած դուստր՝ իր հօրը մահէն վերջ: Բայց ես աւելի շատ 
կը տանջուիմ, եւ սիրտս կ’արիւնահոսի այս ջուրի, այս հողի, իմ հայրենիքիս 
համար, որ իմ տունն է՝  որուն մէջ ես մեծցած եմ: Այս պահուս, երբ ես կը գրեմ 
այս բառերը, կը զգամ, թէ տգիտութեան վարագոյրը տեղափոխուած է աչքերուս 
դիմաց. Անցեալի իրադարձութիւնները արագօրէն միտքէս կը սահին: Աւա՜ղ: 
Երկիրը եւ ժողովուրդը մէկ մարդու ագահութեան զոհը դարձած են»: 
Քաճար քոյրերը գեղեցկութեան խորհրդանիշ չէին համարուէր իրենց պեխերու 
կամ թաւ յօնքերու համար, այլ՝ համարձակութեան, խելացիութեան, գործունեայ 
ըլլալու եւ Պարսկաստանի մէջ կանանց իրաւունքներու համար պայքարի 
հիմնասիւնը հանդիսանալուն համար: 
Արքայադուստրերու պատմութիւնը ցոյց կու տայ որ կինը գեղեցիկ չէ միայն 
նուրբ կազմուածք եւ գեղեցիկ դէմք ունենալով: Գեղեցկութիւնն այն է, ինչ դուն 
կը զգաս ներսէն: Գեղեցկութիւնն այն չէ միայն, ինչ տեսանելի է աչքերուն. աւելի 
կարեւոր է ներքին՝ հոգեւոր գեղեցկութիւնը: 

Brexit-ը Կայացաւ. Մեծ Բրիտանիան Պաշտօնապէս Լքեց 
Եւրոմիութիւնը. Ի՞Նչ Է Սպասւում Բրիտանացիներին

Մեծ Բրիտանիան պաշտօնապէս լքեց 
Եւրոմիութիւնը, որի անդամ է եղել 47 
տարի: Եւրոմիութիւնից դուրս գալը Մեծ 
Բրիտանիայի համար տեւեց 3.5 տարի: 
Հանրաքուէի արդիւնքներով, Brexit-ին 
աջակցել են ընտրողների 51.9%-ը: Այն 
ամենաբարձր ցուցանիշն էր 1992-ի 
խորհրդարանական ընտրութիւններից 
յետոյ: Ուելսում ԵՄ-ից ելքի օգտին 
քուէարկել էր հանրաքուէի մասնա-
կիցների մեծամասնութիւնը (52.5%), 
Անգլիայում՝ 53.4%-ը: Brexit-ին դէմ էին 
Սքոթլանտիայում (62%) եւ Հիւսիսային 
Իռլանդիայում (55.8%): 
Եւրոմիութեան խորհուրդը Յունուարի 
30-ին հաստատեց Մեծ Բրիտանիայի 
դուրս գալու (Brexit) պայմանների 
վերաբերեալ համաձայնագիրը՝ Պրու-

սելի կողմից լիովին աւարտելով 
գործարքի վաւերացման գործըն-
թացը: Brexit-ի կողմնակիցները մեծ 
ցնծութեամբ, երգ ու պարով են ընդու-
նել որոշումը: 
Բրիտանացիները այս 3.5 տարուայ 
ընթացքում բազմիցս, տարբեր հար-
ցախոյզերու ժամանակ նշել են, թէ 
ինչո՞ւ էին ցանկանում դուրս գալ 
Եւրոմիութիւնից: 
Ընդհանուր առմամբ, այդ պատ-
ճառները կարելի է բաժանել երկու 
խմբի. դժգոհութիւններ՝ կապուած 
ԵՄ-ի հետ եւ հակասութիւններ՝ 
Բրիտանիայի ներքին կյանգում: 
ԵՄ հանդէպ բացասական վերա-
բերմունքի հիմնական պատճառնե-
րից մեկն է դժգոհութիւնը Պրուսելի 

դիւանակալական (bureaucrate)  համա-
կարգից, որը, բրիտանացիների կար-
ծիքով, չափազանց շատ է խառնւում 
տնտեսական հարցերին եւ ստեղծում 
օրէնքներ եւ կանոնակարգեր, որոնք 
սահմանափակում են տնտեսութեան 
զարգացման հնարաւորութիւնները: 
Բրիտանացիները մշտապէս նշել են, 
որ ուզում են ազատ լինել եւ իրենք 
որոշումներ կայացնեն: Տարբեր գնա-
հատականների համաձայն, Brexit-ը 
ցոյց տուեց, որ Բրիտանիայի ներ-
սում առկայ է որոշակի ճեղքուածք 
նրանց միջեւ, ովքեր ընդգրկուած 
են համաշխարհայնացման գործ-
ընթացների մէջ եւ շահում են դրանցից, 
եւ նրանց միջեւ, ովքեր, դրանցից 
կորցնողի դերում են յայտնուել: 

Այս երկու հիմնական խնդիրները 
հանգեցրին Brexit-ի վերջնական 
արդիւնքին: 
Մեծ Բրիտանիան Եւրոմիութեան 
երկրորդ խոշոր տնտեսութիւնն է 
Գերմանիայից յետոյ (2018-ի վերջին 
նրա ՀՆԱ-ն կազմել է 2.8 թրիլիոն 
տոլար, Գերմանիայինը՝ 4 թրիլիոն 
դոլար, Ֆրանսիայինը՝ 2.7 թրիլիոն 
տոլար)։ Մեծն Բրիտանիայի տնտե-
սութիւնը կազմում էր ԵՄ 28 երկրների 
տնտեսութիւնների 15.2%-ը:

Շար. Էջ 07
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Թոյլ Տանք Զարգանայ Երկիրը

Brexit-ը Կայացաւ. Մեծ Բրիտանիան Պաշտօնապէս Լքեց 
Եւրոմիութիւնը. Ի՞Նչ Է Սպասւում Բրիտանացիներին

ԶԱՒԷՆ ԽԱՆՃԵԱՆ

‘When they go low, we go high’
Michele Obama

Դուք կարդացա՞ծ էք Բագրատ 
Այվազեանի «Անին Ծախուե-
ցաւ» գիրքը:

Կամ Ստեփան Զորեանի «Պապ 
Թագաւոր»ը:
Դուք կարդացա՞ծ էք Դերենիկ Դեմիր-
ճեանի «Վարդանանք»ը:
Կամ Սերօ Խանզատեանի «Մխիթար 
Սպարապէտ»ը:
Հայոց պատմութեան հարազատ 
էջերէն հիւսուած վէպեր են վերո-
յիշեալները, որոնք կ’երկարին չորրորդ 
դարէն մինչեւ տասնըութերորդ դար, 
ընդհանրապէս տարածուելով հայ 
ժողովուրդի յետ քրիստոնէութեան 
ընդունման պատմութեան ժամա-
նակամիջոցին վրայ:
Թէեւ վէպ են վերոյիշեալ հատորները, 
սակայն այնտեղ մեր պատմագէտ 
հեղինակները կարողացած են հայելին 
դառնալ օրուայ պատմաքաղաքա-
կան իրադարձութիւններու, օրուայ 
ծանօթ աշխարհի գերիշխող ուժե-
րուն, ներքին եւ արտաքին իշխա-
նական հոսանքներու, աշխար-
հաքաղաքական բարի կամ չար 
դրացնութիւններու, աշխարհային 
եւ եկեղեցական իշխանութիւններու 
յարափոփոխ յարաբերութեան եւ այս 
բոլորին մէջ հանգոյցներ ստեղծող 
եւ գոյացնող ճակատագրական սադ-
րանքներու, դաւադրութիւններու եւ 
նենգամտութեան:
Չէ՞ք կարդացած վերոյիշեալ վէպերը: 

Ոչին՛չ: 
Ինծի կը թուի թէ ժամանակակից 
մեր պատմութիւնը, գուցէ մի քիչ 
մշուշապատ, բայց արդիական 
տարազներով եւ բովանդակութեամբ 
եւ անպայման 21րդ դարու թէքնոլոճիի 
ծնունդ հասարակական եւ ընկերային  
համացանցերու էջերով՝ մեզ կը յիշեցնէ 
վերոյիշեալ վէպերով ցոլացուած մեր 
պատմութեան ափսոսալի էջերը: 
Անկախութեան առաջին քսանութ 
տարիներու փտածութեան, յուսա-
խաբութեան, յուսալքութեան, արտա-
գաղթի եւ լայնածաւալ աղքատու-
թեան խեղդիչ հանգրուանէ մը ետք 
հազիւ հեշտանքը տրուեցաւ մեր 
ժողովուրդին՝ ինք ի՛ր ճակատագրի 
տէրը եղած ըլլալուն, ահա ծրագըր-
ւած ապատեղեկատուութեան 
խլացնող աղմկալի խոյանքներու 
ականատեսներն ենք:  
Զիրար խաչաձեւող ամբաստա-
նութիւններ, զրպարտութիւններ, 
հնարքներով ծածկուած դիմատետ-
րեան տխեղծ ազդեր, բռնազբօսիկ 
գործողութիւններ, այս բոլորը հայ-
րենական լրատուական հրապարակը 
խիտ կերպով յագեցուցած են: 
Հայաստանի առաջին հանրա-
պետութեան բախտորոշ հարիւրա-
մեակին, հայ ժողովուրդը՝ խաղաղ, 
անարիւն եւ մասսայական հրա-
պարակային պոռթկումով մը 
տէր դարձաւ իր ճակատագրին եւ 
ժողովրդավար կարգերու հաստա-
տումով, արմատականօրէն փոխեց 
իր գոյատեւման ուղղութիւնը: 
Երկիրը ունի իր սահմանադրական 
կարգերը եւ ամէն ինչ որ կատարուե-
ցաւ, ուղղամտօրէն, գիտակցօրէն եւ 

ամէնայն ողջամտութեամբ ընթացաւ 
սահամանադրական կարգերով հաս-
տատուած օրէնքի լոյսին տակ:
Դէ՜հ, քննանդատելիք բան կա՞յ, 
անպայմա՛ն կայ: Քաղաքակիրթ ոճով 
քննադատենք:  
Թող մեր քննադատութիւնը ըլլայ 
կառուցողական, կենսագործիչ, օգտա-
կար եւ բարին ընդհանուրին կամեցող:
Յաճախ կը հպարտանանք քրիս-
տոնէութիւնը ընդունող առաջին ազգը 
ըլլալու իրականութեամբ: 
Հազար եօթը հարիւր տասնը ութը 
տարիէ իվեր ին՞չ սորվեցանք կիրար-
կել Քրիստոսի վարդապետութենէն:
Հաւատք քարոզելու մէջ սխալ բան 
չկայ բայց այդ չէ իմ պատգամս: 
Քրիստոնէական վարդապետութիւնը 
քաղաքակրթութեան պատուանդան 
է: Վարուելակե՛րպ: Անտառի օրէն-
քէն մարդ արարածը դուրս հանող 
վարուելակերպ: Յարգանքի եւ 
խոնարհութեան վարուելակերպ: 
Հոգածութեան եւ սիրոյ վարուե-
լակերպ: Երկայնամտութեան եւ հան-
դուրժողութեան վարուելակերպ: 
«Ծանիր Զքեզ»եան վարուելակերպ: 
Եւ վերջապէս իմաստութեան արմատը 
հանդիսացող, մեծամտութենէ հեռու 
մնացող գիտակցութիւն՝ թէ մեզմէ 
ոեւէ մէկը ամենագէտ չէ, անսխալ չէ, 
ամենակարող չէ եւ օրէնքէն վեր չէ::
Հայ ժողովուրդը այսօր վստահութեան 
քուէն տուած է: Այդ վստահութիւնը 
յաւիտենական չէ: Այդ վստահութիւնը 
անխախտելի ալ չէ, այլ ետ կոչուե-
լու ատակ՝ օրէնքի սահմաններու 
պարագիծով: 
Տասնամեակներու օրինազանցու-
թիւններէ,  հարստահարումէ եւ 

ինքնահարստացումներէ ետք 
այսօր՝ մաքուր, բարոյականի տէր 
եւ ժողովուրդին ծառայելու ոգին 
բարձր պահող իշխանութիւն մը ունի 
հայրենիքը: 
Սխալակա՞ն են: Անշո՛ւշտ:
Անփո՞րձ են: Յարաբերական է եւ 
օգնենք շահին այդ փորձառութիւնը:
Թոյլ տանք ծառայեն՝ առանց 
իշխանութեան գլուխ գալու այլոց 
փափաքը խանգարելու:
Թոյլ տանք ծառայեն՝ սատարելով 
պետութեան եւ ժողովուրդին, 
որովհետեւ ներելի չէ մեզի որեւէ 
պատճառաւ, ժողովուրդի զարգա-
ցումին եւ հայրենիքի հցօրացումին 
նպաստող ամենափոքր առիթն իսկ 
կորսնցնել:
Իմաստութեան գագաթնակէտը մեծա-
միտ եւ յաւակնոտ ղեկավարներու 
իմացականութեան մէջ չէ, այլ ժողո-
վուրդի հաւաքական կամքին մէջ:
Թոյլ տանք ժողովուրդի կամքը իր 
ժողովրդավարական ընթացքը շարո-
ւնակէ:
Թոյլ տանք եւ օգնենք որ երկիրը 
խաղաղօրէն զարգանայ, հզօրանայ:
Մեր բոլորին հայրենասիրութեան եւ 
քաղաքացիութեան ճիտի պարտքն 
է այդ: 
Այսօրուայ Հռովմը, Բիւզանդիոնը, 
Շապուհն ու Թուրքը լորձնաշուրթն 
այսօր ալ մեր հայրենիքը վտանգելու 
սեմին են:
Թոյլ տա՛նք զարգանայ երկիրը:
Յօդուածին մէջ արտայայտուած 
մտքերը կը պատկանին լոկ 
յօդուածագրին եւ որեւէ կերպով 
չեն ցոլացներ անոր ծառայած հաս-
տատութեան կարծիքն ու տեսակէտը:

Մեծ Բրիտանիայի հեռանալուց յետոյ 
ԵՄ բնակչութիւնը կը պակասի 66.2 
միլիոնով (2018-ին ԵՄ ընդհանուր 
բնակչութիւնը կազմում էր 513 միլիոն 
մարդ): ԵՄ տարածքը կը կրճատուի 
248 հազար քառ. քմ-ով: 
Միացեալ Թագաւորութեան վար-
չապետ Պորիս Ճոնսոնը Եւրոմիու-
թիւնից երկրի առաջիկայ դուրս 
գալը նոր փուլի սկիզբ Է համարում 
բոլոր բրիտանացիների կեանքում: 
«Սա նոր դարաշրջանի արշալոյսն Է, 
որում մենք այլեւս չենք համաձայնի, 
որ ձեր ու ձեր ընտանիքների կեան-
քում հնարաւորութիւնները կախուած 
լինեն այն բանից, թէ երկրի որ մասում 
էք դուք ապրում: Սա այն պահն Է, 
երբ մենք սկսում ենք միաւորուել 
ու հասնել նոր մակարդակի: Մեր՝ 
որպէս կառավարութեան դերը, իմ 
աշխատանքը պէտք Է կայանայ նրա-
նում, որ միաւորենք մեր երկիրն ու 
առաջ տանենք»,- ասուած Ճոնսոնի 
ուղերձում: 
«Ես կ՛անեմ նոյն բանը, ինչ որ մնացած 
բոլորը, ես արժանապատւութեամբ կը 
նշեմ Եւրոմիութիւնից դուրս գալը: Ես 
այդ իրադարձութիւնը կը նշեմ նոյնքան 
յարգալից, որքան դա հնարաւոր Է՝  
հաշուի առնելով իրադարձութեան 
մասշտապները»,- ասել Է Ճոնսոնը: 
Ճոնսոնը ցանկանում է ինչքան 

հնարաւոր է կնքել առեւտրային համա-
ձայնագրեր ԱՄՆ ու այլ ոչ եւրոպական 
երկրների հետ: 
Այսպիսով, Մեծ Բրիտանիան պաշտօ-
նապէս Յունուարի 31-ի կէս գիշերին 
լքեց Եւրոմիութիւնը: Նշենք, որ մինչեւ 
տարուայ աւարտը ոչինչ չի փոխուե-
լու, պարզապէս Մեծ Բրիտանիան չի 
կարողանայ մասնակցել որոշումների 
ընդունմանը: Մեծ Բրիտանիան կը 
մնայ մաքսային միութեան մէջ եւ կը 
պահպանի մուտքը ԵՄ ներքին շուկայ: 
Առեւտրային համաձայնագրերում 
մինչեւ դեկտեմբերի 31-ըՙ անցումային 
փուլի աւարտը ոչինչ չի փոխուի: 
Եւրոմիութեան երկրների քաղա-
քացիները կարող են ապրել եւ 
աշխատել Մեծ Բրիտանիայում (եւ 
հակառակը) մինչեւ անցումային 
փուլի աւարտը։ Այնուհետեւ նրանք, 
ովքեր ցանկանան, հինգ տարի յետոյ 
մշտական կացութեան թոյլտուու-
թիւն կը ստանան։  Եւրամիութեան 
բարձրագոյն դատական ատեանն՝ 
Արդարադատութեան եւրոպական 
դատարանն, այդ փուլի ընթացքում 
որպէս բարձրագոյն դատական 
ատեան շարունակում է մնալ նաեւ 
Մեծ Բրիտանիայում։ ԵՄ եւ Մեծ 
Բրիտանիայի միջեւ անցումային փու-
լում եւ դրանից յետոյ փոխադրական 
հաղորդակցութեան համար որեւէ 
խոչընդոտ չպէտք է առաջանայ։ 
Յամենայն դէպս, այդ մասին է վկայում 

կողմերի հրապարակած համա-
ձայնագիրը: Տարբեր ոլորտներում, 
իհարկէ, անցումային փուլից յետոյ 
փոփոխութիւններ տեղի կ՛ունենան: 
Պէտք է նշել, որ ԵՄ-ից դուրս գալը 
Մեծ Բրիտանիայի համար ոչ այնքան 
տնտեսական խնդիրներ կարող է 
ստեղծել, որքան քաղաքական: Ըստ 
քաղաքագիտական շրջանակների 
վերլուծութիւնների, Brexit-ից քաղա-
քական հետեւանքը կարող է լինել 
Սքոթլանտիայի անկախութեան 2-րդ 

հանրաքուէն: Հիւսիսային Իռլանդիան 
նոյնպէս ցանկանում է հանրաքուէով 
անջատուել Մեծն Բրիտանիայից եւ 
միանալ մայր Իռլանդիային: Ինչեւէ, 
Brexit-ը կայացաւ: Մեծ Բրիտանիան 
թեւակոխում է նոր ժամանակաշրջան: 
Կարելի է ասել, աւարտուեց երկա-
րատեւ Brexit-ի առաջին էջը: 
Հետաքրքիր իրադարձութիւնները 
առաջիկայում են: 

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

Մեր Գաղափարն Ու Գործը

Ե.- Ռ.Ա.Կ.Ի ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ 
ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԻՒՆԸ
Ռամկավար Ազատական Կուսակ-
ցութեան միութեան թուականին, 1921-
ի Հոկտեմբեր ին՝ վճռականօրէն կը 
փակուէր Հայ յեղափոխական պայքա-
րի շրջանը, իբրեւ բնական հետեւան-
քը Հայաստանի ազատագրման եւ 
մեր պետական կառուցուածքին 
վերականգնման: Անկէ  Հայկական 
կուսակցութիւններուն համար կը 
ջնջուէր ապստամբական կռիւի 
ընդյատակեայ պատրաստութեան 
ու մարտական գործունէութեան 
ասպարէզը, եւ անոնք կը դառնային 
քաղաքական կազմակերպութիւն-
ներ, նուիրուած՝ մեր ժողովուրդին 
զօրացման, անոր նորազատ հայ-
րենիքին բարգաւաճման ու պատ-
մական իրաւունքներու հետապնդ-
ման ճիգերուն: Ուրե’մն, որեւէ հայ 
կուսակցութիւն, որ ըմբոստութեան 
ոգիի ու յեղափոխական խոյանքներու 
փառքով ու հմայքով կը փորձուի 
պարծիլ՝ հարկադրաբար պիտի 
վերադառնայ 1920-ը նախորդող 
տասնամեակներուն,- Հայոց գերու-
թեան, տառապանքի ու կոտո-
րածներու դաժանօրէն ահաւոր 
տարիներուն. եւ թշնամիի խուժդուժ 
վայրագութեանց դէմ՝ ընդվզումի 
յուսահատ ու դիւցազնական պոռթ-
կումներուն:
Եւ հայ ազատագրական ձգտումնե-
րու ու անհաւասար մարտնչումներու 
այդ շրջանին՝ Ռամկ. Ազատ. Կուսակ-
ցութիւնը կազմող հոսանքներն ու 
ղեկավարները կերտեցին, անձնու-
րաց խիզախութեան ու հերոսական 
կռիւներու պանծալի ժառանգութիւն 
մը, որ անգերազանցելի կը մնայ 
իր ազնուական վսեմութեան ու 
սրտառուչ ճոխութեան մէջ: Ուրիշ-
ներ, վարձկան ներբողիչներու, 
բազկաթոռի մարտականներու 
ամբողջ շքախումբով մը՝ դեռ կը 
յամառին տիղմ ու ժանիք նետել այդ 
ժառանգութեան, ուրանալով զայն ու 
զեղծանելով անոր ամենէն պայծառ 
ու անժխտելի իրողութիւնները, հայ 
յեղափոխութիւնը իրենց մենաշնորհը 
հռչակելու ապերասան, սրբապիղծ 
յաւակնոտութեամբ:
Անցեալի մեր անվեհեր մարտիկներուն 
ու լուսադէմ առաջնորդներուն եւ 
անոնց ռազմական պայքարներուն ու 
կազմակերպական նուաճումներուն 
դատաստանը մենք վստահեր ենք 
պատմութեան: Եթէ չենք վերակոչեր 
անոնց յիշատակը յաճախ եւ չենք 
փորձուիր մեր կուսակցութիւնը 
փառաւորել անոնց դիւցազնական 
արարքներուն ու մտերիմ անուննե-
րուն տարփողումով՝ երկու նուիրա-
կան նկատումներ մղեր են մեզ այդ 
վերապահութեան: Մին՝ ջերմեռանդ 
սէրն ու երկիւղած պատկառանքն է 
անոնց անձերուն ու իրագործումնե-
րուն հանդէպ, որ կ’արգիլէ ի զուր 
ու աննպատակ յեղյեղումը անոնց 
յիշատակներուն, խղճահար, որ 
շահագործումի նուազագոյն շար-
ժառիթը կրնայ նշմարուիլ այդ այլա-
պէս սրտայոյզ ոգեկոչումի մը: Միւսը՝ 
Ռամկ. Ազատ. Կուսակցութեան 

ձգտումն ու մտասեւեռումն է եղած, 
իբրեւ հայ ազգային ու քաղաքական 
կազմակերպութիւն՝ իր բովանդակ 
մտածումն ու բոլոր ուժերը նուի-
րաբերելու մեր ժողովուրդի ներկային,- 
անոր աճումին ու յառաջդիմութեան 
Հայաստանի մէջ, պետութեան 
զօրացման ու հայրենիքի կառուցման 
զուգընթաց, եւ անոր պահպանումին՝ 
պանդխտութեան կայաններուն վրայ: 
Որովհետեւ այդ նուաճումներն են, 
որ պիտի ստեղծեն պայմանները 
աւելի շքեղ գալիքին ալ, երբ պիտի 
իրականանայ մեր ամբողջական 
հայրենիքի ազատագրման հայ ազգ. 
դարաւոր երազը: 
Ռամկավար Ազատականներու 
մեծագոյն առաքինութիւններէն 
մին՝ իրենց իմաստութիւնն է եղած 
միշտ հայ ժողովուրդին ներկա’յ 
պահանջները ըմբռնելու եւ կորովը՝ 
զանոնք հետապնդելու, ապագայի 
իրապաշտական ծրագրի մը ուղե-
ցոյցով, փոխանակ անցեալի փառ-
քերուն կառչելու եւ անոնց հմայքին 
մէջ կլանուելու: Եւ անոնք իրենց 
բովանդակ էութեամբ ներկա’յ էին 
հայոց ազատագրական պայքարի 
շարժումին մէջ, անոր առաջին 
կազմակերպուած արտայայտիչներն 
ըլլալով:
Հայ յեղափոխութիւնը բազմաթիւ 
անձնուրաց գաղափարախօսներ ու 
հերոսատիպ մարտիկներ ունեցաւ 
բոլոր կուսակցութիւններէն: Անոնք 
ստացուածքը չէին որեւէ հոսանքի եւ 
զանոնք ներշնչող ազատութեան տենչն 
ու ընդվզումի ոգին հայ ժողովուրդի 
նկարագրէն ու աւանդութիւններէն կը 
բխէին եւ ի’նչ արժանիքի, որ անոնք 
բարձրացան, եւ ի’նչ յաղթանակ որ 
անոնք շահեցան՝ կը պատկանի 
անոնց ընդհանրական ծնողին,- հայ 
ազգութեան: Ռամկավար Ազատա-
կաններ միայն ուր’խ են ու հպարտ, 
որ իրենց կուսակցութիւնը կենսունակ 
ու հզօր միջոց մը հանդիսացաւ, որուն 
շնորհիւ՝ հայ ժողովուրդին բազմաթիւ 
անվախ ու տեսլապաշտ զաւակները 
իրենց ազգին փրկութեան կռիւին 
զինուորագրուեցան, գերագոյն զոհա-
բերութեան,- արեան ու կեանքի գնով:
Եւ լէգէոն կը կազմեն անոնք,- 
ազատութեան գաղափարին այդ 
հրաշունչ առաքեալները, թրքա-
կան զնդաններու խաւարին ու չար-
չարանքին դէմ՝ իրենց բոցավառ 
իտէալին լոյսով ու աննուաճելի կորո-
վին ուժով դիմադրող ախոյեանները, 
թշնամիի գերակշիռ զօրութեան 
դէմ՝ մահուան հանդէպ շքեղ արհա-
մարհանքէ մը պայծառացած աչքերով՝ 
առասպելական քաջութեամբ խիզա-
խող մարտիկները: Լէգէոն են անոնք, 
ուր ամենախոնարհ ռազմիկը այն-
քան մեծ էր, որքան իր առաջնորդը, 
որովհետեւ գաղափարի նոյն կրակն 
էր հրդեհեր անոր հոգին եւ անարգ 
ոսոխին նոյն փամփուշտը կամ 
կախաղանի չուանը կը սպառնար 
իրեն:
Բայց անուններ կան՝ որոնք 
խորհրդանիշներ են դարձեր եւ կը 
խտացնեն, կ’անձնաւորեն իտէ-
ալը, պայքարը, յաղթանակը կամ 

մարտիրոսութիւնը ամբողջ բազ-
մութեան մը, կամ նշանակութիւնը 
բախտորոշ դէպքի մը: Եւ եթէ 
կարելի չէ յիշել հարիւրները՝ ներելի 
է արձանագրել մեր կուսակցութեան 
յեղափոխական ժառանգութիւնը կեր-
տողներէն տասնեակ մը անուններ, 
որոնք առանձին շրջան մը, ասպարէզ 
մը, կամ դրուագ մը կը խորհրդանշեն:
ՄԿՐՏԻՉ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ առաջինն 
եղաւ անոնց, իր եղերական նահա-
տակութեամբը: Օսմանեան բռնա-
կալութիւնը նոր ջարդով մը կը 
կոտորէր հայ ժողովուրդը 1895-
ին եւ թրքական եաթաղանը կը 
հնձէր գաւառներու հայութիւնը: 
Աւետիսեան, իր 400 Արմենական 
զինուորներով եւ օգնութեամբ շուրջ 
80 դաշնակցական ու հնչակեան 
մարտիկներու՝ կազմակերպեց 
Վանի ինքնապաշտպանութիւնը 
1896, Յուլիս 4-ին եւ մօտ շաբաթ 
մը, հերոսական դիմադրութեամբ 
կասեցուցին թուրք ու քիւրտ 
ջարդարարներու յարձակումները: 
Անհաւասար ու կատաղի այդ կռիւը, 
հայ յեղափոխութեան ամենէն պան-
ծալի ու փրկարար գոյամարտերէն 
մին եղաւ, որուն շնորհիւ կոտորածէ 
փրկուեցաւ Վանի ժողովուրդը եւ 
օտար հիւպատոսներու միջամտութե-
ամբ, մեր ռազմիկները համաձայնե-
ցան քաշուիլ Պարսկաստան: Բայց 
թուրքեր կրկին դաւաճանեցին 
իրենց խոստումին, անոնց մեկնու-
մը չխափանելու: Եւ Բարթողոմէոս 
վանքին շուրջ, բազմահազար թուրք 
ու քիւրտ զինուորներ ու խուժանը 
շրջապատեցին Աւետիսեանը, իր 
800 հետեւորդներով: Անդադրում, 
անխնայ կռիւը շարունակուեցաւ, 
մինչեւ սպառումը Արմենականներու 
վերջին փամփուշտին: Միայն 30 հոգի 
ազատեցան այդ բազմութենէն, եւ 
ինկողներուն գլուխն էր ինքը, ազա-
տութեան գաղափարին խոնարհ 
ուսուցիչն ու յեղափոխական պայքարին 
մեծ մարտիկը,- Մկրտիչ Աւետիսեանը, 
ազգային վերականգնումի անշէջ 
իտէալին բոցը տրտում բիբերուն 
մէջ եւ նահատակի լուսապսակը սէգ 
ճակատին:
ՄԻՀՐԱՆ ՏԱՄԱՏԵԱՆ ամենէն պայ-
ծառ ու հմայիչ դէմքերէն մին հանդիսա-
ցաւ հայ ազատագրական պայքարի  
մէջ. բացառի’կ, իր բազմակողմանի 
գործունէութեամբը, մինչեւ մահ իր 
անձնուրաց,  անսայթաք նուիրումովը, 
իր գրաւիչ  անհատականութեամբը: 
Տամատեան հայ յեղափոխութեան 
ամենէն խիզախ ու հերոսական ղեկա-
վարներէն մէկն եղաւ, Սասունի ու 
Մուշի ապստամբական կռիւներուն 
ռազմիկ առաջնորդը, թուրք ու 
քիւրտ ջարդարարներու թալանին ու 
հալածանքին դէմ՝ հայ գիւղացիներու 
ընդվզումին ու մարտնչումին մեծ 
ախոյեանը: Բայց ան միա’յն «ֆէտայի» 
չէր, եւ մեր ազատութեան սրբազան 
կռիւին մէջ՝ անոր զէնքը միայն 
հրացանը չէր:
Տամատեան նաեւ ներշնչուած երգիչն 
էր հայ ազգային ըմբոստութեան: 
Մեր յեղափոխական երգերուն 
մէջ, որոնք թրքական արիւնարբու 

բռնութեան դէմ ծառացումի կը 
յորդորէին զանգուածները եւ անհա-
ւասար բախումներու մէջ ինկող 
մարտիկներու ներբողը կը հիւսէին՝ 
Տամատեանի հեղինակածները կը 
մնան ամենէն ուժեղ, հարազատ ու 
գեղեցիկ արտայայտութիւնները, 
իրենց գրական շնորհով ու ոգիով: Հայ 
յեղափոխութեան ականաւոր ռազմիկ-
վարիչներէն մէկը եւ այդ շարժումին 
ամենէն օժտուած երգիչն ըլլալէ վերջ՝ 
Տամատեան կրցաւ նուիրուիլ հայ 
ազգային-քաղաքական ծառայութեան 
ասպարէզին եւ յաջողեցաւ մնալ 
անկաշառելի նկարագրի, իմաստուն 
գործունէութեան նոյն մակարդակին 
վրայ, մինչ ուրիշ խմբապետներ, իրենց 
փառասէր, շահախնդիր ու երբեմն 
ամօթալի արարքներով կը մերկա-
նային նախկին հմայքներէն: Կիլիկիոյ 
ազատագրութեան իր գլխաւորած 
ջանքէն մինչեւ մահը՝ Տամատեան, 
հին անվեհեր յեղափոխականը՝ մնաց 
խանդավառ հաւատաւորը վերածնած 
նոր Հայաստանի եւ հայ ժողովուրդի 
նուիրական իրաւունքներուն վերջ-
նական, ամբողջական հատուցման:
Այլապէս դիւցազնական անուն մըն է 
ՄԽՕ-ՇԱՀԷՆինը, կրկնապէս նուի-
րագործուած իր եղերական վախճա-
նով: Իր ծննդավայր Մշոյ լեռներուն 
մէջ, ան տարիներով կռուեցաւ 
թուրք ու քիւրտ հալածիչներու դէմ, 
անոնք ըլլային զինուոր կամ յելուզակ: 
Իր ազգակիցներուն ապահովու-
թիւնը, ազատութիւնն ու պատիւը 
կեանքին գերագոյն նպատակն 
ու ներշնչումն էր եւ այդ վսեմ 
իտէալը կը զրահէր իր աննուաճելի 
քաջութիւնը՝ երբ կը ղեկավարէր 
Մուշի ինքնապաշտպանութեան 
մաքառումները, կամ կը տուայտէր 
թրքական զնտաններու մէջ, ուր 
նետուեցաւ յաճախ եւ որոնցմէ կրցաւ 
փախչիլ, յանդուգն խորագիտութեան 
մը շնորհիւ: Մխօ-Շահէն առաջնոր-
դեց նաեւ Չոք-Մարզպանի (Տէօրթ 
Եոլի) հերոսական դիմադրութիւնը 
թուրք խաժամուժին դէմ եւ ատիկա 
փառաշուք պսակ եղաւ անոր յեղա-
փոխականի ասպարէզին: Նոյն ազա-
տարար առաքելութեան ճամբուն 
վրայ էր, մինչ կ’երթար Կովկաս՝ իբրեւ 
գաղափարախօս ու կազմակերպիչ 
մեր կուսակցութեան, որ զգետնուեցաւ 
եղբայրասպան ձեռքերէ, հազիւ 37 
տարեկան: Եւ կը խզուէր երիտա-
սարդ, ազգանուէր կեանքը հայկական 
ընդվզումի ու պայքարի այդ քաջարի 
մարտիկին:
Ինչպէս անբաժան երկուորեակ՝ 
Մխօ-Շահէնի անունին շաղկապուած 
է ԳԱՐԵԳԻՆ ՉԻԹՃԵԱՆին, իրենց 
կոչումներով ու ապրումներով 
այնքան տարբեր իրարմէ, բայց 
նոյնացած, իրենց ողբերգական 
մահուան նմանութեան մէջ: Չիթճեան 
Աւետարանի քարոզիչ մըն էր, բողո-
քական պատուելի մը - սակայն հայ 
ժողովուրդին հանդէպ իր տածած 
խանդաղակաթ սէրը կը տանջէր 
զինք, մինչ կը տեսնէր անոր տառա-
պանքն ու թշուառութիւնը թրքական 
դաժան բռնակալութեան լուծին ու 
եաթաղանին տակ: Եւ ան, խաչի 
փրկագործութեան հետ՝ քարոզեց 
նաեւ ինքնապաշտպանութեան 
ու զէնքի ազատարար դերը, մին-
չեւ որ ստիպուեցաւ գաղթել Ամե-
րիկա, 1892-ին: Այս ազատ ափե-
րուն վրայ՝ ան այլեւս դարձաւ հայ 
յեղափոխութեան պերճաբան, հրա-
շունչ գաղափարախօսը: Ի զուր էր 
շղթայել անոր հզօր խօսքը, տնտե-
սական զրկանքի սպառնալիքով: 

Շար. Էջ 09
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Անդրադարձ «Նոր Օր»ի Անցեալէն
Խմբագրականներու Շարք «Նոր Օր»ի
23 Հոկտ. 1951 – 15 Յունուար 1952

Մեր Գաղափարն Ու Գործը

Սկիզբը Էջ 08

Շար. Էջ 10

«- Պիտի քարոզեմ հայրենասիրու-
թեան եւ յեղափոխութեան գործը, եթէ 
անօթի ու բոպիկ իսկ մնամ...», հնչեց 
Չիթճեանի խիզախ պատասխանը:
Եւ ան շարունակեց իր առաքելու-
թիւնը, ամբողջ սերունդ մը տոգորելով 
իր բոցավառ հայրենասիրութեամբ 
ու մարտական պայքարի ոգիով: 
Մինչեւ իր ողբալի վախճանը, երբ 
գնաց Մխօ-Շահէնի սկսիլ չկրցած 
գործը իրականացնելու եւ Օտեսայի 
մէջ, 1903-ի Յունիսին ինկաւ 
մոլեռանդ դաշոյններէ զարնուած, 40 
տարեկանին:
Գիտակցուած մահը՝ անմահութիւն 
է, արձանագրեր էր մեր ոսկելեզու 
դիւցազներգակը, Եղիշէն: Եւ Գարե-
գին Չիթճեանի նահատակութիւնը՝ 
իմացեալ ըլլալուն վսեմութեամբը 
աւելի սրտառուչ կը դառնայ: Ան 
կը նախազգար իրեն սպառնացող 
վտանգը եւ մեկնելու իր որոշումէն-
զինք տարհամոզել փորձողներուն 
կը պատասխանէր,- «Տեղի տա՞նք 
որովհետեւ կը սպանեն մեզ,- տեղի 
տա՞մ որովհետեւ կինս որբեւայրի 
եւ զաւակներս որբ պիտի թողուն,- 
ո’չ»: Որովհետեւ համոզուած էր 
խորապէս յեղափոխական գոր-
ծին անհրաժեշտութեան եւ իր 
յաջորդներուն հաւատարմութեան: 
- «... Ես կը հաւատամ, որ դրօշակը, 
որուն տակ մենք կ’իյնանք, միշտ զինքը 
բարձրացնող ձեռքեր պիտի ունենայ»: 
Հայ ազատագրութեան քարոզիչնե-
րուն ու ռազմիկ ղեկավարներուն 
արտասանած յորդորներուն ու 
պատգամներուն մէջ՝ Գարեգին 
Չիթճեանի այս եւ ուրիշ խօսքերը 
ամենէն սրտայոյզ, ամենէն կորովի ու 
վսեմ արտայայտութեանց շարքը կը 
պատուեն:
Հայ բողոքական հոգեւորականին 
առընթեր՝ արժանի է յիշատակել 
նաեւ անուն մը Հայց. եկեղեցւոյ 
պաշտօնեաներէն,- նախկին Արքե-
պիսկոպոս ՄՈՒՇԵՂ ՍԵՐՈԲԵԱՆի: 
Փոթորկալի եղաւ անոր կեանքը եւ 
հանրային իր գործունէութիւնը յատ-
կանշուեցաւ ելեւէջներով, իբրեւ 
արդիւնք իր նկարագրի քանի մը 
բուռն գիծերուն: Բայց հայ ազա-
տագրական պայքարին մէջ՝ ան հան-
դիսացաւ ամենէն խիզախ վեղա-
րաւոր յեղափոխականը: Այն հին 
տարիներուն՝ Մուշեղ Արքեպիսկոպոս 
անունը աւանդութեան մը խորհուրդը 
շահած էր. ան ապրող խորհրդանիշն 
էր ձիաւոր ու զինակիր եկեղեցակա-
նին, որ իր անիրաւուած ժողովուրդը 
կը պաշտպանէր բարբարոս դրացի-
ներու կեղեքումներուն ու հալածանքին 
դէմ, անսովոր յանդգնութեամբ մը, 
որ զինք պատիժի ու աքսորի տեւա-
կան սպառնալիքին տակ կը պահէր: 
Մուշեղ Սերոբեան, վեղարին լքումով՝ 
կորսնցուց նաեւ իր հմայքին մեծագոյն 
մասը. բայց մինչեւ մահը ան պահեց 
հայրենասիրութեան ջերմ կրակը իր 
ծերունի սրտին մէջ, կորովի անսպառ 
ուժի մը հետ, որով կը պաշտպանէր իր 
ժողովուրդին շահերը:
Խիզախ արձակազէնի ու զինուո-

րական ճարտար ղեկավարի բացա-
ռիկ տիպարն եղաւ ԱՐՄԵՆԱԿ 
ԵԿԱՐԵԱՆը: Իր պատանեկան 
տարիներէն սկսեալ՝ ան ապրեցաւ 
տաժանագին, վտանգալի կեանքը 
հայ ռազմիկ յեղափոխականին, որ 
հէքիաթային խորհրդաւորութեան 
հմայքով պարուրուած էր, եւ 
մշտապէս կը դիմագրաւէր չարա-
շուք սպառնալիքը թրքական փամ-
փուշտին կամ կախաղանին: Հայ 
ազատագրական պայքարին նուի-
րուած ուխտաւորներու բանակին մէջ՝ 
ամենէն անձնուրաց ու հերոսական 
մարտիկներու փաղանգը կը կազմէին 
Եկարեան եւ իր նմանները: Որով-
հետեւ անոնք մեր ազատամարտին 
ռազմամթերքի հայթայթիչներն ու 
առաջապահ դիրքերու կռուողներն 
էին միաժամանակ: Արմենակ Եկա-
րեան եւ իր ընկերները, տարինե-
րո՜վ, հանդիսացան փոխադրական 
գաղտնի միջոցը զէնքերու, Պարս-
կաստանէն մինչեւ Վան, ուր գալիք 
ինքնապաշտպանութիւնը կը ծրագ-
րէին: Ան յանդուգն ու անմատ-
չելի «ֆէտայի»ն էր, յարատեւօրէն 
ենթակայ թուրք զօրքին ու քիւրտ 
յելուզակներուն հետապնդումին ու 
մահացու կրակին: Եւ Եկարեան, 
իր խումբով, ուր որ հանդիպեցաւ 
այդ վայրագ ոսոխներուն, լեռներու 
վրայ թէ կիրճերու մէջ, մարտնչեցաւ 
անհամեմատօրէն գերակշիռ ուժե-
րու դէմ անվեհեր քաջութեամբ մը, 
որ յատկանիշն է բոլոր դարերու 
դիւցազուններուն: Իր խիզախութեան 
կը միացնէր մշտարթուն միտք մը եւ 
կորովի ձեռներէցութիւն մը, որոնց 
շնորհիւ յաջողեցաւ յաճախ ճողոպ-
րիլ թշնամիին սադրած մահուան 
թակարդներէն եւ հետապնդել իր 
մարտական առաքելութեան իրա-
գործումը:
Յեղափոխական այդ գործունէութիւնը 
եւ անունով վաստկած իր ռազմա-
կան փորձառութիւնն ու ժողովրդա-
կան մեծ հմայքն էին, որ Արմենակ 
Եկարեանը դարձուցին առաջնորդն 
ու հրամանատարը 1915-ի Վանի 
դիմադրական հերոսամարտին: 
Թրքական գունդերն ու քրտական 
խառնիճաղանճը պաշարեր էին 
հայկական թաղերը եւ բերդէն՝ 
թնդանօթի կործանարար կրակը կ’իշ-
խէր հայ ռազմիկներու դիրքերուն: 
Անհաւասար, յուսահատական ճակա-
տամարտ մըն էր մղուածը բայց մեռնիլ 
մերժող ըմբոստ հայորդիներու միջեւ: 
Եւ Եկարեան, իր անձին օրինակով 
ու իմաստուն առաջնորդութեամբ 
ստեղծեց ժողովրդային միաս-
նականութիւն, վարեց կռիւներն 
ու կազմակերպեց ռազմամթերքի 
պատրաստութիւնը: Եւ սանձուեցան 
թուրք վոհմականները, մինչեւ հասաւ 
Ռուսական բանակը՝ նահանջի մատ-
նելով թշնամին: Եկարեան՝ հայ 
յեղափոխութեան ամենէն վճռական 
ու արդիւնաւոր ինքնապաշտպանու-
թիւնը գլխաւորեց, առաւելագոյն 
թիւով զինուորներու հրամայելով եւ 
շուրջ 125,000 Վասպուրականցիներ 
կոտորածէ փրկուեցան՝ շնորհիւ այդ 
դիմադրութեան: Բայց Եկարեան, 

որքան անվախ ու աննուաճելի էր 
որպէս յեղափոխական մարտիկ ու 
զինուորական ղեկավար՝ այնքան 
զարմանալիօրէն համեստ, այնքան 
սրտառուչօրէն խոնարհ մնաց միշտ:
Թրքական զնդանները մեր ընկերնե-
րէն շատե’րը արգելափակած են իրենց 
դաժան ու մահահոտ որմերու մէջ, 
ԱՐՓԻԱՐ ԱՐՓԻԱՐԵԱՆէն մինչեւ 
ՏԻՐԱՆ ՔԷԼԷԿԵԱՆը: Սակայն թերեւս 
անոնցմէ ամենէն աւելի անգթօրէն 
խոշտանգուածը՝ ԵՐՈՒԱՆԴ ՉԱՒՈՒ-
ՇԵԱՆն եղաւ: Մտաւորական եւ ուսու-
ցիչ Պոլսոյ թուրք շրջանակներու մէջ՝ 
իր վարուելակերպին նրբութեամբ ու 
երեւութապէս ներամփոփ կեանքով 
վստահութիւնն ու ակնածանքը շահած 
էր նոյնիսկ իր վաղուան դահիճներուն: 
Միշտ գաղտնօրէն՝ յեղափոխական 
ջերմեռանդ քարոզիչն ու ազգային 
ազատութեան իտէալին ախոյանն էր 
ան, որ յաջողեր էր իր «դաւադրական» 
գործունէութիւնը քօղարկել յան-
դուգն ճարտարութեամբ մը: Բայց 
եւ դժբախտ օր մը պատռուեցաւ 
գաղտնիքի քօղը եւ Երուանդ 
Չաւուշեան նետուեցաւ բանտ: 
Համիտեան եղեռնի գործակալները 
չարչարանքի ու սարսափի ամենէն 
վայրագ եղանակները կիրարկեցին 
անոր մարմինին ու ոգիին վրայ, 
զայն ֆիզիքապէս քայքայելու եւ 
անոր  դիմադրական կորովը խոր-
տակելու համար: Սակայն ի զուր. 
անոնց գիշատիչ կատաղութիւնն 
ու հրէշային պատիժները չկրցան 
փշրել Չաւուշեանի արտակարգ 
«յամառութիւնը», չխօսելու, չյայտ-
նելու կուսակցութեան որեւէ մէկ 
յեղափոխական գաղտնիքը: Սահ-
մանադրութիւնը 1908-ին Չաւուշեանը 
զնտանի խաւարէն հանեց լոյսին ու 
ազատութեան... բայց 1915-ի սեւ 
ոճիրին արիւնազանգ թաթովը զայն 
վերջնականապէս զգետնելու համար:
ԵՍԱՅԻ ԵԱՂՈՒՊԵԱՆը ռազմիկ 
ղեկավարը հանդիսացաւ հայ ազա-
տագրական պայքարին ուրիշ մէկ 
հերոսական դրուագին, որ համաշ-
խարհային համբաւի ելած «Մուսա 
Տաղի Քառասուն Օրեր»ուն դիմադ-
րութիւնն եղաւ: Կիներու, մանուկնե-
րու փախստական բազմութիւն մը, 
ապաստանած Մուսա լերան վրայ եւ 
պաշտպանուած բուռ մը հայ մար-
տիկներու սքանչելի քաջութեամբը: 
Անոնց թիկունքին՝ Միջերկրականը 
կը տարածուէր. իսկ դէմերնին ու 
կողքերնին պաշարեր էին թուրքերը, 
հայ մարմինը սպաննելու, հայ անունը 
ոչնչացնելու ոճրապարտ մոլուցքով: 
Անոնք համրանքով ու աւաղելով 
կ’արձակէին փամփուշտները, այն-
քան քիչ էր իրենց պաշարը. իսկ 
լեռնային խոտերը կ’ուտէին իբրեւ 
սննդեղէն: Բայց Եսայի Եաղուպեան, 
անպարտելի կորովով մը հրահրեց 
իր զինակիցներուն դիմադրական 
ոգին. եւ անոնք կռուեցան յուսահատ 
ու հերոսական մարտնչումով մը, 
մինչեւ որ իրենց պարզած խաչանիշ 
դրօշակը Ֆրանսական զրահանաւի մը 
փրկարար օգնութիւնը բերաւ:
Տարբեր «ասպարէզ»ի հերոս մըն 
էր ՌՈՒԲԷՆ ՀԵՐԵԱՆը: Հանրային 

անձնուէր գործիչ մը եղած էր ան եւ 
զինուոր ու կազմակերպիչ Հայկական 
Լէգէոնին մէջ: Բայց այդ մարզե-
րէն վեր՝ Հերեանի անունը դարձաւ 
սրտայոյզ խորհրդանիշը բացառիկ 
առաքելութեան մը՝ որ հայ ժողովուրդը 
հարուածող ահարկու ողբերգութենէն 
կը ծնէր: - Որբահաւաքումի արշաւն 
էր այդ: Զինադադարէն մինչեւ իր 
վաղաժամ մահը 1921-ին՝ Ռուբէն 
Հերեան, Ամերիկեան կամ Անգլիական 
ծպտումներով, շրջեցաւ Տէր Էլ 
Զօրի անապատը, ազատագրելով 
բազմահարիւր հայ որբեր, որոնք 
գտնուած կամ փախցուած էին 
արաբ ու թուրք ընտանիքներու 
կողմէ: Մղուած խանդաղակաթ սէրէ 
մը հանդէպ մեր ցեղին անմեղ ու 
անտէր մանուկ զոհերուն՝ Հերեան 
արհամարհեց ամէն սպառնալիք եւ 
անսովոր քաջութեամբ մը նետուե-
ցաւ իր ստանձնած վտանգալի առա-
քելութեան մէջ: Եւ ճարտարօրէն 
կիրարկելով համոզելու, սպառնալու 
կամ կաշառելու միջոցները՝ ան 
յաջողեցաւ փրկել լքուած, կորսուե-
լու դատապարտուած հայ որբերու 
բանակ մը, վաստկելով տիտղոս մը 
եւ պատուանուն մը, որուն ինք միայն 
կրցաւ արժանանալ,- «որբախոյզ» 
կոչուելով:
Ուրիշ արտասովոր նկարագիր մըն 
էր ՃԻՄ ՉԱՆԳԱԼԵԱՆը: Մեծցած 
Ամերիկայի մէջ ու ծառայած անոր 
բանակին՝ հարիւրապետ Չանգալեան 
մագլցած էր ընկերային վարկի ու 
տնտեսական բարեկեցութեան 
նախանձելի դիրքերու: Եւ փառքի 
ու հարստութեան ճամբան լայնօրէն 
բաց էր անոր այլազան ընդունակու-
թեանց առջեւ, եթէ ան նախընտրէր 
անձնական յաջողութիւնը, հան-
գիստն ու երջանկութիւնը, որոնց 
իրագործումը գերագոյն նպատակն է 
մարդ անհատին՝ իր ժողովուրդին ու 
հայրենիքին ազատութեան իտէալին:
Բայց Ճիմ Չանգալեան տոգորուած էր 
խանդաբորբոք հայրենասիրութեամբ 
մը եւ հայ ժողովուրդին հանդէպ 
անձնուրաց նուիրումով մը, որոնք իր 
արկածալի կեանքին ամբողջ տեւո-
ղութեան՝ աւանդական անկիզելի 
մորենիին նման՝ բոցավառեցան 
իր էութեան մէջ, սակայն երբեք 
չսպառեցան, բնաւ չնուաղեցան: 
Գերազանցապէս յեղափոխականն 
էր ան, ռազմիկ ու զինուորական. 
այն շրջանին, երբ հայոց ազգային 
գոյամարտը կը մղուէր հայդուկա-
յին մարտկոցներէ կամ ճակատային 
խրամներէ՝ Չանգալեան խանդա-
վառ գաղափարապաշտութեամբ 
մը փարեցաւ զէնքին: Գերագոյն 
գոհաբերութեան զմայլելի ոգիով մը, 
ան լքեց Ամերիկայի մէջ իր ապա-
հուած հանգստաւէտ կեանքն ու 
խոստմնալից ապագան եւ նետուեցաւ 
ռազմադաշտ, նախ՝ մինչեւ Կովկաս 
ու Վան, յետոյ՝ մինչեւ Կիլիկիա, իրեն 
գաղափարակից անձնուէր ընկերնե-
րու զինակցութեամբ, հայ ժողովուր-
դին փրկութիւնն ու ազատութիւնը 
նուաճելու եւ անոր պատմական 
հայրենիքին մէջ՝ հարազատ պետու-
թիւն մը վերականգնելու շքեղ տեսիլ-
քէն ներշնչուած:
Իսկ երբ փակուեցաւ յեղափոխական 
պայքարի շրջանը ներկայ Հայաստանի 
Հրաշալի վերածնունդով՝ Չանգա-
լեան չդարձաւ ժամանակավրէպ եւ 
վրիպածի դառնութեամբ չընկղմեցաւ 
անդարձօրէն մեկնած անցեալի մը 
հերոսական կամ եղերական յուշերու 
աւազուտին մէջ: 
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Մինսկի Խմբակի Համանախագահներուն 
Յայտարարութիւնը՝ Հայաստանի Եւ Ատրպէյճանի 
Նախարարներուն Հանդիպումին Մասին

Հայաստանը Աշխարհի Ամենարար Աճող 
Զբօսաշրջային Ուղղութիւններէն է. UNWTO

ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբի համանա-
խագահները միացեալ յայտարա-
րութիւն մը հրապարակեցին՝ Հայաս-
տանի եւ Ատրպէյճանի արտաքին 
գործոց նախարարներուն ունեցած 
հանդիպումին մասին։ Անիկա հրա-
պարակուեցաւ Հայաստանի արտա-
քին գործոց նախարարութեան պաշ-
տօնական կայքին վրայ։
ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբի համա-
նախագահները վերահաստատե-
ցին տագնապին խաղաղ լուծման 
ուղղութեամբ կողմերուն աջակցելու 
եւ լուծման գործընթացին հաւատար-
մութեան ու գաղտնապահութեան 
սկզբունքին հանդէպ իրենց ամբող-
ջական յանձնառութիւնը:
«28-30 Յունուարին, Ժընեւի մէջ 
տեղի ունեցաւ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի 
խմբակի համանախագահներ Իկոր 
Փոփով (Ռուսիա), Սթեֆան Վիսքոնթի 
(Ֆրանսա) եւ Էնտրիւ Շոֆըր (Միա-
ցեալ Նահանգներ) առանձին եւ 
միացեալ ձեւաչափով հանդիպում-
ներ՝ Հայաստանի արտաքին գործոց 
նախարար Զօհրապ Մնացականեանի 
եւ Ատրպէյճանի արտաքին գործոց 
նախարար Էլմար Մամետեարովի հետ։
Հանդիպումներուն մասնակցեցաւ 
նաեւ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի 
անձնական ներկայացուցիչ Անճէյ 
Գասպրչիք։
«Եռօրեայ արդիւնաւէտ քննար-
կումներուն ընթացքին ԵԱՀԿ-ի 

Հայաստանը դարձած է աշխարհի 
ամենարար աճող զբօսաշրջային 
ուղղութիւններէն մէկը՝ ՄԱԿ-ի 
զբօսաշրջութեան կազմակերպու-
թեան տուեալներուն համաձայն։ 
Վկայակոչելով UNWTO-ի «Զբօ-
սաշրջային ծանրաչափ»-ի տուեալ-
ները՝ Armenpress.am-ը կը հաղոր-
դէ՝ թէ ամենարար զարգացող ուղ-
ղութիւններու շարքին Հայաստանը 
12-րդն է՝  14.4 տոկոս աճով։
Զբօսաշրջութեան համաշխարհային 
կազմակերպութեան զեկոյցին համա-
ձայն, ամենամեծ աճը արձանագրած է 
Միանման՝ 40.2 տոկոս։ Հարեւաննե-

Մինսկի խումբի համանախագահները 
եւ արտաքին գործոց նախարարները 
քննարկեցին օրակարգային հետե-
ւեալ հարցերը. 2019-ին ձեռք բեր-
ւած պայմանաւորուածութիւններու 
եւ քննարկուած առաջարկներու 
իրականացումը եւ ժողովուրդները 
խաղաղութեան նախապատրաս-
տելու ուղղութեամբ հնարաւոր յաջորդ 
քայլերը, ապագայ կարգաւորման 
հիմք հանդիսացող սկզբունքները 
եւ տարրերը, կարգաւորման գործ-
ընթացի յառաջմղման վերաբերող 
ժամանակացոյցը եւ օրակարգը:
«ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբի համա-
նախագահները վերահաստատեցին 
հակամարտութեան խաղաղ լուծ-
ման ուղղութեամբ կողմերուն աջակ-
ցելու եւ կարգաւորման գործըն-
թացին հաւատարմութեան ու 
գաղտնապահութեան սկզբունքին 
հանդէպ իրենց ամբողջական յանձ-
նառութիւնը: Անոնք շեշտեցին 
արդար եւ մնայուն խաղաղութեան 
ձեռքբերման համար ստեղծագործ 
մօտեցման եւ փոխզիջման ոգիի 
անհրաժեշտութիւնը»,- կը նշուի յայ-
տարարութեան մէջ։
Արտաքին գործոց նախարարները 
համաձայնեցան դարձեալ հանդիպում 
ունենալ մօտիկ ապագային՝ ԵԱՀԿ 
Մինսկի խումբի համանախագահ-
ներու հովանիին տակ։

րէն միայն Իրանը գերազանցած է 
Հայաստանին՝ զբօսաշրջութեան 
աճով, աշխարհի մէջ գրաւելով երրորդ 
տեղը՝ 27.9 տոկոս աճով։ ԱՏԵՄ 
պետութիւններուն մէջ Հայաստանը 
անվիճելի առաջատարն է, որուն կը 
յաջորդէ միայն Ղազախստանը (20-րդ 
տեղ՝ 10 տոկոս աճով)։
Թուրքիան եւ Ատրպէյճանը զբօ-
սաշրջութեան աճի ցանկին վրայ 
ետ մնացած են Հայաստանէն՝ զբա-
ղեցնելով համապատասխանաբար 
13-րդ եւ 17-րդ տեղերը՝ 14 եւ 11.4 
տոկոս աճով։

Սկիզբը Էջ 01

Հայաստան Ստացած է “Քորոնա” վարակի Ախտորոշման 
Տարրալուծարանային Փորձարկիչներ

Նոր տեսակի “Քորոնա” վարակով 
հիւանդներուն թիւը աշխարհի մէջ 
կ՛անցնի 14 հազարը: Մահացած է աւե-
լի քան 300 մարդ: Մահուան առաջին 
դէպքը տեղի ունեցած է Չինաստանէն 

դուրս` Ֆիլիփիններու մէջ: Մահացածը 
չինական Ուհան նահանգէն էր, որ կը 
համարուի վարակի կեդրոնին:
Հայաստան բերուած է 200 փորձար-
կիչ, որ տրամադրուած է ռուսական 
կողմէն՝ անվճար:

Շար. Էջ 09-էն

Ան մնաց միշտ նոյն հպարտ զինուո-
րը, անկաշառելի հարիւրապե-
տը, աննահանջ հրամանատարը  
հայրենաշինութեան եւ ազգային 
վերականգնումի խաղաղ ու 
փառապանծ արշաւանքի մը մէջ՝ 
որուն յաղթական ախոյեաններէն 
մին հանդիսացաւ մինչեւ իր մահը: 
Պատերազմի մէջ խիզախ մար-
տիկն ու սիրուած առաջնորդը՝ 
խաղաղութեան տարիներուն ալ 
կրցաւ մնալ անխարդախ պայքա-
րողի եւ անշահախնդիր, բոլորանուէր 
հանրային գործիչի պատուանդանին 
վրայ:  Մինչեւ 1920, իր արիւնն ու 
կեանքը յօժարօրէն ընծայաբերեց Հայ 
ժողովուրդի սրբազան դատին: Անկէ 
վերջ՝ իր սիրտը, եռանդը, վաստակը, 

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

Մեր Գաղափարն Ու Գործը

ժամանակը,- իր ամբողջ էութիւնը 
մատուցանեց անոր զօրացումին ու 
յառաջդիմութեան, նո’յն անհաշիւ, 
նո’յն անվերապահ, նո’յն սրտայոյզ 
անձնուրացութեամբ:
Այսպիսի մարդոցմով, այսպիսի վսեմ 
իտէալներով ու դիւցազնական արարք-
ներով կերտուած է Ռազմ. Ազատ. 
Կուսակցութեան յեղափոխական 
ժառանգութիւնը: Այն տասնեակ մը 
դէմքերը, որոնք ուրուագծուեցան 
հոս, ներկայացուցիչներ ու ղեկա-
վարներ են, վերցուած այդ մար-
տական գործունէութեան ասպա-
րէզին, որոնցմէ իւրաքանչիւրը 
ամբողջ մարզ մը կամ շրջան մը կը 
խորհրդանշէ: Անոնցմէ ամէն մէկը 
իր շուրջն ունէր հաւասարապէս 
խիզախ ու անձնազոհ ընկերներու, 

զինակիցներու խումբեր: Ինչպէս Մ. 
Աւետիսեան մէ’կն էր Բարթողիմէոս 
վանքին շուրջ հերոսաբար մարտըն-
չող ու նահատակուող 800 Արմե-
նականներէն՝ նոյնպէս Ճիմ Չան-
գալեան մէ’կն էր Հայկական Լէգէոնի 
Ռամկավար-Ազատական զինուոր-
ներէն, որոնք Ամերիկայէն եւ ուրիշ 
գաղութներէ համախմբուած՝ հայ 
ժողովուրդին ազատամարտը կը 
մղէին Կիլիկիոյ ճակատին վրայ եւ 
որոնք՝ Արարայի դիւցազնական 
խոյանքով՝ հայոց մարտական ոգիին 
ու աննուաճելի քաջութեան ամե-
նէն փառապանծ, ամենէն պայծառ 
արտայայտութիւններէն մէկը արձա-
նագրեցին:
Հատուածական նախապաշարումն 
ու նախանձը եւ պատմական իրո-

ղութիւնները խեղաթիւրողներու 
կոյր նեղմտութիւնը կրնան դէպքերը 
գունաւորել, եղծանել ու խարդախել. 
կրնան փաստերը այլափոխել ու 
շրջել: Այդ մեղքերէն վարակուած 
մարդիկ կրնան հայ ազատագրա-
կան պայքարին գաղափարականն 
ու կռիւը իրենց կազմակերպութեանց 
սեփականացնելու անմիտ ու ծիծաղելի 
փորձը կատարել Ռամկ. Ազատ. 
Կուսակցութիւնը անուանարկելու 
իրենց անզօր ու ատելավառ 
ջանքերուն մէջ, զայն «անսկզբունք», 
«տիրացուական» ու «գաղութային» 
կոչելու անհեթեթ, անբարիշտ վերագ-
րումները շպրտել անոր անցեալ ու 
ներկայ գոյութեան դէմ: 
Յեղափոխական ղեկավարներու եւ 
ռազմիկներու մեծ շքախումբին եւ 
անոնց մղած ինքնապաշտպանու-
թեան եւ Ռամկ. Ազատ. Կուսակցու-
թեան մարտական գործունէութեան եւ 
ստեղծած հարուստ ժառանգութեան, 
թերեւս կրնան հաւասարիլ ուրիշ 
կուսակցութեանց յեղափոխական 
շարժումներն ու աւանդութիւնը, բայց 
երբեք չեն կրնար գերազանցել զայն, 
հակառակ իրենց հին «ցոյց»երուն 
ու «արշաւանք»ներուն կրկէսային 
տօնախմբութեանց:
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DISTRICT OF

COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

ing during the pre-construction phase.


ARMENIAN AMERICAN MUSEUM

SELECTS MATT CONSTRUCTION

AS PRE-CONSTRUCTION

GENERAL CONTRACTOR

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

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality
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News from Armenia & Artsakh

News from the World

President Sarkissian, PM Pashinyan Hold 
Meeting

PM Pashinyan Sees All Preconditions for 
Ensuring 8-9% Economic Growth in 2020

Court Adjourns Hearing Motion Of 
Kocharyan’s Lawyers

46 Airlines Suspend China Flights

Armenian PM, European Council President 
Hold Phone Talk

President of Armenia Armen Sarkissian 
today held a working meeting with 

Prime Minister Nikol Pashinyan at the 
Presidential residence, the Presidential 
Office told Armenpress.
President Sarkissian and PM Pashinyan 
attached importance to these traditional, 
regular meetings and discussed issues 
relating to the current agenda of the 
country.
“Mr. Prime Minister, I am happy to host 
you today. This, seems, is our tradition to 
meet regularly to discuss all events tak-
ing place inside and outside the country, 
and also to share the visits, meetings, 
achievements and difficulties of both 
the government and the presidential 
institute. Therefore, I again welcome 
you at the Presidential Palace”, the 
President said.
“Thank you Mr. President, I am happy to 
see you. This is in fact our first meeting 
this year, and I am happy to record that 
2019 was a successful year for Armenia. 
The economic activity indicators of 2019 
were released, and I can state that we 
had the maximum number of the eco-
nomic activity index in 2019 since the 
launch of economic calculations with 
that method: it launched in 2011. In 2019 
we have recorded the transitional gov-
ernment stage after the Revolution, and 
our discussions have always focused on 
the fact that we should attach more and 

Prime Minister of Armenia Nikol 
Pashinyan assesses the economic 

results of 2019 amazing and sees all 
preconditions for ensuring 8-9% eco-
nomic growth in 2020.
“We all should work jointly in order to 
ensure at least 8-9% economic growth in 
2020, including by removing agriculture 
out of recession stage. All preconditions 
exist for this. As for the economic results 
of 2019, I assess them as wonderful”, 
the PM said on Facebook.
In January-December 2019 the econom-
ic activity index grew by 7.8% compared 
to January-December 2018. The indus-

The lawyers of 2nd President of 
Armenia Robert Kocharyans filed 

a motion to the court to suspend the 
case on the alleged overthrow of the 
constitutional order. ARMENPRESS 
reports the examination of the motion 
was postponed because of the end of 
the working day.
The other participants f the trial will give 
speeches at the next hearing.
Aram Orbelyan, one of Kocharyan’s law-
yers, citing the Constitution, emphasized 

Prime Minister of Armenia Nikol 
Pashinyan held a telephone con-

versation with President of the European 
Council Charles Michel on February 3, 
the PM’s Office told Armenpress.
The officials discussed issues relat-

46 airlines have suspended flights to 
China amid the new coronavirus out-
break, China’s civil aviation regulator 
said.
The number of confirmed cases of 
pneumonia caused by the 2019-nCoV 

more importance to the topic of institu-
tional reforms and introduce the stra-
tegic governance logic in our country.
I think that in 2020 we are entering into 
a similar stage, the institutional develop-
ment, the introduction of counterbalance 
and mutual restraint system has always 
been under our spotlight and now as 
well. We know that you have also react-
ed to the current situation around the 
Constitutional Court, if it can be said as 
crisis, and today I hope we will discuss 
also this issue.
Of course, I definitely share your vision 
that we should approach to this issue 
from the logic of country’s institutional 
development, national and state inter-
ests, from the logic of having an accu-
rate and working system of counterbal-
ance and mutual restraint because only 
in this case we will have an irreversible 
democracy, irreversible rule of law with 
its consequences, and of course, an 
irreversible Constitutional reality which 
has always been under our spotlight and 
focus of our discussions. Therefore, I 
am very happy for this meeting”, PM 
Pashinyan said.
In his turn President Armen Sarkissian 
said he is ready for the discussion. He 
said it’s also necessary to discuss the 
future programs and the investment 
projects.

trial production volume increased by 
9%, that of the gross agricultural output 
decreased by 4.2%, construction grew 
by 4.6% and the trade turnover by 8.9%. 
The volume of services increased by 
15% in January-December 2019.

that in March 2008 Robert Kocharyan 
acted exclusively in the limits of the 
powers of the President. According to 
Orbelyan, Robert Kocharyan’s right to 
immunity and  presumption of innocence 
have been and continue to be violated. 
Concluding his speech, Aram Orbelyan 
asked the court to suspend the criminal 
persecution of Robert Kocharyan.
Erik Grigoryan, lawyer of former Deputy 
PM Armen Gevorgyan, also filed a 
motion to drop the charges from his 
defendant.
Criminal charges are pressed against 
former President Robert Kocharian, 
former Chief of General Staff of the 
Armenian Armed Forces, former 
Secretary General of the CSTO Yuri 
Khachaturov, former Defense Minister 
Seyran Ohanyan and former  Deputy 
Prime Minister Armen Gevorgyan over 
the March 1 case.

ing to the Armenia-EU relations. They 
expressed readiness to further develop 
the Armenia-EU future cooperation, 
including the commercial ties.
The discussion also focused on the 
agenda of ongoing reforms in Armenia. 
The European Council President said 
he attaches importance to the reform 
path selected by Armenia.
During the phone talk the Armenian PM 
and the European Council President 
exchanged views on their expectations 
from the upcoming summit of Eastern 
Partnership in June in Brussels.
The phone talk was held by the initiative 
of the Armenian side.  

novel coronavirus in China exceeded 
20,400 on Tuesday, 425 people have 
died, according to bulletins published 
by regional Chinese authorities, TASS 
reported.
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DISTRICT OF

COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

ing during the pre-construction phase.


ARMENIAN AMERICAN MUSEUM

SELECTS MATT CONSTRUCTION

AS PRE-CONSTRUCTION

GENERAL CONTRACTOR

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

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

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

Soldier Injured in Artsakh

Armenia Among World’s Fastest Growing 
Tourist Destinations – UNWTO

Chinese Tourists Discharged From Yerevan 
Clinic After Coronavirus Alert Turns Out To 
Be Common Cold

A soldier (conscript) has been injured 
in one of Artsakh’s military regiments, 
spokesperson of the Ministry of Defense 
of Armenia Artsrun Hovhannisyan told 
ARMENPRESS.
He added that according to preliminary 
information the soldier shoot at his leg 
by his own weapon.
Artsrun Hovhannisyan said that at the 
moment he can provide no more details.

Armenia is one of the world’s fastest 
growing tourist destinations according 
to the latest statistics from the United 

The two Chinese tourists who were 
quarantined last week in a Yerevan 
hospital on suspicions of having the 
novel coronavirus have been discharged 
from the clinic after testing negative for 
the disease.
According to medics the two simply had 
the common cold.

Nations World Tourism Organization 
(UNWTO).
Armenia is ranked 12th with 14.4% in 

“As you know the coronavirus tests 
were negative. The Chinese tourists 
received the required treatment and 
were discharged,” said healthcare min-
istry spokesperson Alina Nikoghosyan.
All suspected cases have tested neg-
ative so far.

the list of 20 fastest growing countries 
for tourism according to the data of the 
UNWTO World Tourism Barometer.
Myanmar tops the list with 40.2%.
Among the neighbors only Iran sur-
passed Armenia with tourism growth, 
capturing the third place with 27.9%. 
Within the member states of the 

Eurasian Economic Union (EAEU) 
Armenia is undoubtedly the leader, 
whereas Kazakhstan is ranked 20th 
with 10% growth.
Turkey and Azerbaijan are ranked 13th 
and 17th with 14% and 11.4% respec-
tively.
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stated.
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An Armenian woman who became a Soviet spy and helped foil a Nazi plot to as-

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

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

• “The Turkish persecution of Pontian 
Greeks and other Christian peoples 
began after the fall of Trabzon, 
starting slowly at first and gradually 
becoming more widespread and ter-
rifying... Many Christians reluctantly 
converted to Islam to avoid oppres-
sion... and merely to survive. During 
the seventeenth and eighteenth 
centuries, approximately 250,000 
Pontian Greeks were forced to 
convert.... and speak Turkish.” — 
The Asia Minor and Pontos Hellenic 
Research Center, 2014.

• The conquests by Turks result-
ed in the violent and destructive 
Islamization of the Byzantine civ-
ilization.

• The Turkish people need to learn 
the truth about the history of both 
the Ottoman Empire and Turkey. 
Only the truth can liberate the peo-
ple of Turkey from the past that 
haunts them to this day.

 
A recent statement by a Turkish 
mayor belonging to President Recep 
Tayyip Erdoğan’s ruling Justice and 
Development Party (AKP) was partic-
ularly noteworthy in the wake of the US 
Senate’s December 12 resolution to 
“commemorate the Armenian Genocide 
through official recognition and remem-
brance.”
Mayor Hayrettin Güngör of 
Kahramanmaraş was caught on cam-
era telling a woman from Trabzon, “We 
made you Muslim.”
He seems to have been referring to the 
fact that Trabzon, as other provinces 
in the Black Sea region, used to be a 
Greek Orthodox Christian city, which is 
now Muslim -- in spite of the thousands 
of people in the area who still speak the 
Pontic Greek dialect.
After an angry public response to the 
statement, Güngör phoned the mayor 
of Trabzon to apologize. As offensive as 
his claim may have been, however, he 
was actually revealing a tragic truth: that 
many Turkish citizens are descendants 
of forcibly Islamized Christians.
Prior to the Turkish invasion of Asia 
Minor in the 11th century -- and the fall 
of Constantinople (Istanbul) to Ottoman 
Turks in the 15th century -- the lands that 

The final blow in the long and tragic process of Islamization and Turkification 
of the Ottoman Greek population was delivered during the 1913-1923 Greek 
Genocide, in which many Greeks -- especially women and children -- were 
forced to convert to Islam. Those who refused were killed or exiled. Pictured: 
A march in Thessaloniki, Greece on May 19, 2019 to commemorate the 100th 
anniversary of the massacre of some 353,000 ethnic Pontian Greeks by 
Ottoman forces in Turkey. (Photo by Sakis Mitrolidis/AFP via Getty Images)

Turkey’s No Longer Best-Kept Secret: Islamized Christians

comprise contemporary Turkey were 
part of the Greek-speaking Christian 
Byzantine Empire.
When the Ottoman Turks captured the 
Greek Empire of Trebizond (today’s 
Trabzon) in 1461, there were virtually no 
Muslims in the region. In the decades 
and centuries following the Ottoman 
conquest, many Christians converted 
to Islam. The local Muslim derebeys 
(valley lords) and the Ottoman state and 
army, via periodic acts of violence, spe-
cial taxation (jizya), social segregation, 
systematic mistreatment and humili-
ation inexorably pushed the Christian 
population to Islamization for the sake 
of survival[1].
The Asia Minor and Pontos Hellenic 
Research Center reports:
“The Turkish persecution of Pontian 
Greeks and other Christian peoples 
began after the fall of Trabzon, starting 
slowly at first and gradually becom-
ing more widespread and terrifying. 
Massacres and deportations became 
more frequent and intense. Many 
Christians reluctantly converted to Islam 
to avoid oppression and discrimina-
tion and merely to survive. During the 
seventeenth and eighteenth centuries, 
approximately 250,000 Pontian Greeks 
were forced to convert to Islam and 
speak Turkish. Almost 250,000 migrat-
ed to areas of the Caucasus and the 
northern shores of the Black Sea that 
Russia controlled.”
The conquests by Turks resulted in the 
violent and destructive Islamization 
of the Byzantine civilization. Historian 
Professor Speros Vryonis Jr writes:
“The [Turkish] conquests in Anatolia 
were prolonged, repeated (lasting from 
the 11th-15th centuries), quite destruc-
tive and disruptive of life and property.
“The conquest of Asia Minor virtually 
destroyed the Anatolian Church. The 
ecclesiastical administrative documents 
reveal an almost complete confiscation 
of church property, income, buildings, 
and the imposition of heavy taxes by 
the Turks.”
In his book, The Decline of Medieval 
Hellenism in Asia Minor and the Process 
of Islamization from the Eleventh through 
the Fifteenth Century, Professor Vryonis 
presents the names of Anatolian towns 

and villages ravaged during the Turkish 
jihad conquests of Asia Minor, from the 
eleventh through fifteenth centuries. 
The list includes the names of places 
across Asia Minor whose inhabitants 
were “pillaged”, “sacked or destroyed”, 
“enslaved”, “captured”, “massacred”, 
“besieged” or put to “flight.”
The Ottoman Empire lasted for some 
600 years -- from 1299 to 1923 -- and 
included parts of Asia, Europe and 
Africa. During this period, the Turks 
engaged in practices such as: the ghu-
lam system, in which non-Muslims were 
enslaved, converted and trained to 
become warriors and statesmen; the 
devshirme system, the forced recruit-
ment of Christian boys taken from 
their families, converted to Islam and 
enslaved for service to the sultan in 
his palace and to join his janissaries 
(“new corps”); compulsory and voluntary 
Islamization -- the latter resulting from 
social, religious and economic pressure; 
and the sexual slavery of women and 
young boys, deportation and massacre.
One of the reasons for the decline of 
Christianity in Asia Minor following the 
Turkish Muslim conquests was, accord-
ing to Professor Vryonis, the destruction 
of the Greek Orthodox Church “as an 
effective social, economic and religious 
institution.” The systematic persecution 
of Greek clergy by the Ottoman Turks 
continued for centuries.
The final blow in the long and tragic 
process of Islamization and Turkification 
of the Ottoman Greek population was 
delivered during the 1913-1923 Greek 
Genocide, in which many Greeks -- 
especially women and children -- were 
forced to convert to Islam. Those who 
refused were killed or exiled.
And today, less than half a percent of 
Turkey’s population is Christian. One 
result of the persecution that took place 
is that the number of Islamized Greeks, 
Armenians and Assyrians is unknown. 
According to Raffi Bedrosyan, author of 
the 2018 book, Trauma and Resilience: 
Armenians in Turkey – Hidden, Not 
Hidden and No Longer Hidden:
“Hidden Armenians are the present 
generation descendants of Armenian 
orphans left behind in Turkey after 
the 1915 Armenian Genocide. These 
orphans, the living victims of the 
Genocide, were forcibly assimilated, 
Islamized, Turkified and Kurdified in 
state orphanages, military schools, 
Turkish and Kurdish homes. In recent 
years, it has become apparent that they 
did not forget their Armenian roots and 
secretly passed them on to the next 
generations.
“Numbers of hidden Armenians aware 
of their Armenian roots are unknown. 
Numbers of hidden Armenians aware 
of their Armenian roots and willing 
to return to Armenian roots are also 
unknown. But independent research and 
studies indicate that Armenian orphans 
left behind in Turkey and Armenians in 
certain regions allowed to convert to 
Islam in order to avoid massacres and 
deportation during the 1915 Armenian 
Genocide, add up to about 300,000. 
Since the population of Turkey increased 
seven times since 1915, the descen-
dants of these forcibly Islamized hidden 
Armenians would number more than 2 
million. Although there are no reliable 
figures about Armenian conversions to 

Islam during the 1894-96 massacres, 
the numbers are even larger than in 
1915. The Hamshen Armenians, who 
were converted to Islam earlier in the 
16th century but still speak a dialect of 
Armenian, number more than 200,000. 
It is difficult to arrive at numbers with 
certainty, but it can be stated that poten-
tially there exists a genetically Armenian 
population in Turkey which may even 
exceed the current population of the 
Republic of Armenia, although these 
people are at present Islamized Turks 
or Kurds...
“Once the hidden Armenians come out 
and openly declare their Armenian iden-
tity, they face many difficulties, dangers 
and threats in Turkey, surrounded by a 
hostile state, neighbors, employers and 
sometimes even their own families who 
wish to remain Islam Turks or Kurds.”
The same applies to Turkey’s Islamized 
Assyrians. As Sabri Atman, president 
of the Assyrian Genocide Research 
Center, wrote in 2016:
“’Crypto-Assyrian’ is a term to describe 
ethnic Assyrians who feel obliged to hide 
their Assyrian identity... These people 
are the descendants of Assyrians in 
Ottoman Turkey. Their parents were 
killed and many orphans were taken 
as slaves and worked for the Kurdish 
aghas. Assyrian women were taken into 
harems by Muslim husbands and were 
converted to Islam, forced into slavery, 
and raised as Turks or Kurds. Orphans, 
girls, and women were forcefully taken 
from their parents and were sold on the 
markets, just like Yezidi women and girls 
in Iraq are today in the hands of ISIS....
“The Assyrians, who have established 
the Diyarbakir Assyrian Association, 
are having difficulties with some of 
their Muslim neighbors and relatives 
for asking about their ethnic roots. They 
number in the thousands. They are 
proud of their Assyrian identity and do 
not want to be denied by their ancestry 
as they seek to understand what they 
have endured and continue to endure.”
In other words, when Mayor Güngör 
proudly told the Muslim woman from 
Trabzon, “We made you Muslim,” he 
was admitting -- unwittingly -- to his 
country’s history of Islamization, which, 
in many instances, included persecution, 
forced conversion and mass murder 
of non-Muslims. Ironically, even the 
mayor’s own ancestors may have been 
Christian or Jewish converts to Islam.
The Turkish people need to learn the 
truth about the history of both the 
Ottoman Empire and Turkey. Only the 
truth can liberate the people of Turkey 
from the past that haunts them to this 
day.
Dr. Vasileios Meichanetsidis is an 
Athens-based historian, genocide schol-
ar and editor of the 2011 book “The 
Genocide of the Ottoman Greeks.”
____________________

[1] On the process of the Islamization of Asia 
Minor see Vryonis, Speros, The Decline of 
Medieval Hellenism in Asia Minor and the 
Process of Islamization from the Eleventh 
Through the Fifteenth Century, University 
of California Press, Los Angeles 1971; 
and Heath W. Lowry, The Islamization 
and Turkification of the City of Trabzon 
(Trebizond) 1461-1583, Istanbul 2009, p. 
146.
https://www.gatestoneinstitute.org/



Wednesday, February 5, 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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Community News

Behind the Scenes with President Reagan

5th Annual Gala on March 1 in LA
Turkish Historian Taner Akçam’s Book on 
Armenian Genocide Available in French 

KEVORK KEUSHKERIAN

The Men’s Forum of St. Gregory 
Armenian Apostolic Church in Pasadena 
had invited presidential speech writer 
Ken Khachigian as its guest speaker 
on Thursday, January 30, 2020. Father 
Sarkis Petoyan blessed the food, then 
a buffet dinner was served before Mr. 
Khachigian was invited to the podium.
There were around 300 people in the 
audience, among which were notable 
people, such as Michael Antonovich, 
the former LA County Supervisor, 
Randy Swan, the curator of the Ronald 
Reagan Presidential Library Museum 
and his wife Dana, political activist Greg 
Kahwajian, publishers/editors Harout 
Sassounian and Osheen Keshishian.
The Men’s Forum Chairman Berj 
Gourdikian presented the biographical 
sketch of Ken Khachigian and then invit-
ed Osheen Keshishian to narrate a few 
cordial encounters with Mr. Khachigian 

over the years that he had known him.
Before Mr. Khachigian’s lecture, he 
was presented with a commendation 
by Kathryn Barger, LA County District 
5 Supervisor, and a US flag that had 
flown over the Capital for a full day by 
House Minority leader Kevin McCarthy. 
He was also presented with a lifetime 
achievement award by the Men’s Forum.
Mr. Khachigian’s topic was titled “Behind 
the Scenes with President Reagan,” and 
was presented with a slide show. First 
and foremost, Mr. Khachigian said that 
he was not a speech writer, rather a 
speech collaborator, as the drafts that he 
presented to the President were edited 
before a final draft was prepared.
He said that his involvement with politics 
and political campaigns had started with 
a letter sent to Presidential candidate 
Richard Nixon in 1967, requesting to 
volunteer in his campaign, and the rest 
is history. His experience working for Mr. 
Nixon then led to his career work in 9 
presidential campaigns. He has served 
in the White House for 3 U.S. Presidents 
and was instrumental in guiding George 
Deukmejian to victory as Governor of 
the State of California.
One of Mr. Khachigian’s most memo-
rable achievements, as a chief speech 
writer, senior political advisor, and spe-
cial consultant to President Reagan, was 
the “Holocaust Proclamation”, signed by 

the President on April 22, 1981. It says, 
“Like the Genocide of the Armenians 
before it, and the Genocide of the 
Cambodians which followed it – and 
the too many other such persecutions of 
too many other people – the lessons of 
the Holocaust must never be forgotten.”
Mr. Khachigian admitted that he had 
cleared this speech with two senior 
members of the National Security 
Agency before presenting it to the 
President. Such measures were neces-
sary, he noted, to make sure that there 
were no international political reper-

cussions harmful to the United States.
In the course of his professional work 
with President Reagan, Mr. Khachigian 
was a frequent visitor of Camp David. He 
also once visited the President’s famous 
Santa Barbara ranch, which President 
Reagan used for rest and relaxation. 
During the question and answer ses-
sion that followed the lecture, Mr. 
Khachigian anticipated one question 
raised by a member of the audience 
and answered right away, saying; no, 
I was not the author of the famous line 
“Mr. Gorbachev, tear down that wall.” 

The 5th annual Fabulous Gala will be 
held on Sunday, March 1, from 04:00 
pm to 09:00 pm 
At The Mirage Venues at 12141 Victory 
Boulevard, Los Angeles, California
Donation is $100 For tickets contact 
il.com 2020
Annual galas take place to celebrate 

Turkish historian Taner Akçam’s book on 
the Armenian Genocide called “Killing 
Orders” has been presented in French in 
Paris. Taner Akçam assessed it a great 
honor that Ambassador of France to 
Armenia Jonathan Lacote attended the 
presentation. The historian told that he 
met the Ambassador in Yerevan in 2018.
Lacote also made a post on his Facebook 

the group and raise funds for non-prof-
it organizations that benefit children. 
These annual celebrations are full of 
entertainers, dancers, singers, magi-
cians and comedians. These events 
besides being entertaining and cel-
ebratory in nature, they also deliver 
philanthropic results.

page, noting “I was glad to meet Taner 
Akçam in Paris, who presented his book 
“Killing orders”. It’s about his recent 
research and confirms the authentic-
ity of the Ottoman documents which 
are the evidence of the fact that the 
developments were planned by the 
state, which led to the genocide of the 
Armenian people”.

Art & Entertainment

Eccentric tycoon Nubar Gulbenkian’s Bizarre 1947 Rolls Royce 
Put Up for Auction
A highly unusual and eccentric 1947 
Rolls Royce Silver Wraith designed 
by Armenian business tycoon Nubar 
Gulbenkian is expected to fetch £30,000 
at an auction, despite undergoing a 
£200,000 restoration by the current 
owner of the vehicle, Daily Mail reports.
73 years ago Gulbenkian approached 

Rolls Royce with the design but even-
tually his idea was rejected. But the 
Armenian business magnate was able 
to have a single model made for him 
elsewhere.
Speaking in 1965, Gulbenkian said: ‘I 
felt that a modern car should be stream-
lined, curved and look like it had been 

designed by someone who had never 
seen horse drawn carriages and had 
been presented for the very first time 
with the task of building a body around 
an internal combustion engine.
The car itself is one of many Gulbenkian 
had made.
The 1947 Rolls Royce has unusual 
bars across the head lights, a curved 
body and a striking square windscreen. 
Even the businessman himself admitted 
that he was unsure about the finished 
product.



ՉորեքշաբÃÇ, 5 Փետրուար 2020 15Ամերիկահայ Կեանք

Ձախէն աջ՝ Է. Մինասեան, Բ. Էսթուքեան եւ Ա. Շիֆ

Հոգեհանգիստ, Մոմավառութիւն Եւ   Ոգեկոչում  Ողբացեալ 
Հրանդ  Տինքի Յիշատակին
ՄԱՐԻԷԹ ՕՀԱՆԷՍ 

Կիրակի, Յունուար 19, 2020-ին 
Մոնթեպելլոյի Ցեղասպանութեան 
Յուշարձանին մօտ տեղի ունեցաւ 
Պոլսահայ Միութեան կազմակերպած 
Հոգեհանգստեան արարողութիւն՝ ի 
յիշատակ վաղամեռիկ Հրանդ Տինքի 
մահուան 13-րդ տարելիցին, նաեւ 
Սարգիս Հացպանեանի, Սեւակ 
Պալըքճըի եւ Փրօֆ. Վահագն Ն. 
Տատրեանի յիշատակներուն, 
Միութեան անունով ծաղկեպսակ 
զետեղուեցաւ Մոնթեպելլոյի յուշար-
ձանին՝ Հրանդ Տինքի յիշատակին 
համար։ 
Ներկայ էին Տ. Արշակ Խաչատուրեան 
եւ Տ. Աշոտ Գամպուրեան քահանա-
ները, ինչպէս նաեւ Միութեան անդամ-
ներ եւ բարեկամներ։
Հոգեհանգստեան արարողութեան 
աւարտին իր ցաւակցական խօսքը 
արտասանեց Միութեան Հոգաբարձու 
եւ Մշակութային Յանձնախումբի 
ատենապետ՝ Տոքթ. Յովհաննէս Գու-
լակ Աւետիքեանը: Ան շեշտեց թէ 
Հրանդ Տինքի սպաննիչները տակաւին 
անպարտ են եւ եթէ դարեր ալ անցնին 
Հրանդ Տինքը երբեք պիտի չի մոռցուի: 
Խօսք առաւ նաեւ Պոլսէն ժամանած 
հիւր՝ «Ակօս« թերթի հայերէն բաժնի 
գլխաւոր խմբագիր՝ Բագրատ Էսթու-
քեանը, ան ըսաւ թէ «Հրանդ իր 
պայքարով, լայն զանգուածով երկրի մը 
մէջ հերոսի մը վերածուեցաւ: Ան ջահ 
մը վառեց եւ այդ ջահը մինչեւ այսօր կը 
լուսաւորէ. անոր համար ալ մենք պիտի 
շարունակենք իրեն երախտապարտ 
ըլլալ, որովհետեւ անձնուիրութիւն, 
զոհողութիւն եւ նուիրում պահանջող 
մարտիկ մըն էր Հրանդ, այդպէ՛ս ալ 
մարտիրոսացաւ»: 
Խօսք առաւ նաեւ «Հայրենիք» Միու-
թեան գործօն անդամուհի՝ Տիկ. Շուշան 
Վարդանեան՝ ըսելով «Այսօր տխուր 
օր մըն է մեզ համար, որովհետեւ 
երկու թանկագին անձեր կորսնցնե-
լու դժբախտութիւնը ունեցանք, մին՝ 
Հրանդ Տինքը, իսկ միւսը՝ Սարգիս 
Հացպանեանը։ 
Խօսք առին նաեւ Արժ. Տ. Արշակ 
Քհնյ. Խաչատուրեանը շեշկելով,  որ 
ինք մեռած չէ»: Խօսք առաւ նաեւ 
Պերճ Ճամպազեանի ներկայացուցիչը,  
փառաւորեց զԱստուած, Որ այսպիսի 
անձ մը պարգեւած է Հայ ազգին Նոյն 
օրը, Կիրակի, Յունուար 19, 2020ին, 
Պոլսահայ Միութեան «Գրիգոր եւ Աւետ 
Քիւրքչիւօղլու» սրահին մէջ տեղի 
ունեցաւ յուշ-երեկոյ մը, հանգուցեալ 
Հրանդ Տինքի նահատակութեան 13րդ 
տարելիցին առթիւ: 
Բացման խօսքը կատարեց Պոլ-
սահայ Միութեան Մշակութային 
Յանձնախումբի ատենապետ 
եւ հոգաբարձու՝ Տոքթ. Յովհան-
նէս Գ. Աւետիքեան, որ իր շնոր-
հակալութիւնները յայտնել ետք 
ներկաներուն, հրաւիրեց բոլորը 
յոտնկայս վայրկեան մը յարգանքի 
տուրք մատուցանելու հանգուցեալ 
Հրանդ Տինքի, Սարգիս Գէորգի Հաց-
պանեանի եւ Եղեռնի սրբացած մէկ ու 
կէս միլիոն նահատակներուն հոգւոյն, 
ապա հրաւիրեց Հոգեւորականաց 
դասը՝ հոգեհանգստեան պաշտօն 
կատարելու: Կատարուեցաւ մոմա-
վառութիւն եւ երգուեցաւ Տէրու-
նական աղօթքը։ Ապա Տոքթ. Աւե-
տիքեան շեշտեց թէ Հրանդ Տինքի 
նահատակութենէն 13 տարիներ 

անցած են եւ արդարութիւնը տակա-
ւին կը սպասէ։ 
Խօսք առաւ Թեմիս հոգեշնորհ 
Առաջնորդ Յովնան Արք. Տէրտէ-
րեան, շեշտելով Հրանդ Տինքի 
անձնաւորութիւնը իբրեւ քաջու-
թեան մէկ խորհրդանիշը, որ 
յանուն արդարութեան եւ պահան-
ջատիրութեան, զոհաբերեց իր կեան-
քը, եւ յորդորեց չվախնալ մեր կեանքը 
զոհելէ։ 
Տոքթ. Աւետիքեան նշեց թէ ձեռ-
նարկին գլխաւոր հովանաւորն 
էին Ճորճ Իգնատիոս Հիմնարկը եւ 
հոգաբարձուներ՝ իրաւաբան՝ Ուոլթըր 
Խարապեան, իրաւաբան՝ Ճորճ Ռ. 
Ֆիլիփս եւ Պատուարժան Դատաւոր 
Մայքըլ Ռ. Ամիրեան եւ Միութեան 
Հոգաբարձութեան ատենապետ՝ իրա-
ւաբան էտվին Մինասեան: 
Ձեռնարկին հանդիսավարն էր 
Պոլսահայ Միութեան Հոգաբարձու-
թեան ատենապետ՝ իրաւաբան Էտվին 
Մինասեան, որ յայտարարեց, թէ 13 
տարիներ անցած են եւ մենք այստեղ 
չենք մոռցած, եւ թոյլ չենք տար, որ 
ոեւէ մէկը մոռնայ Հրանդ Տինքը՝ «...յոյս 
ունինք, Տինքին որոշ տեսլականներուն 
եւ որոշ երազներուն մէկ մասը կեանքի 
կոչուած են։» Ան շնորհակալութիւն 
յայտնեց «Իգնատիոս» հիմնադրամի 
հոգաբարձուներուն՝ Ուոլթըր Խարա-
պեանին եւ Ճորճ Ֆիլիփսին եւ 
գերագոյն ատեանի վաստակաւոր 
դատաւոր՝ Մայքըլ Ամերեանին: 
Իրաւաբան Մինասեանը կարդաց 
Գալիֆորնիոյ երեսփոխան Էտըմ 
Շիֆի նամակը: Ապա ընթերցեց նաեւ 
առաջին դասախօս՝ տիկին Թամար 
Նալճըի կենսագրութիւնը եւ ամպիոն 
հրաւիրեց զինք: 
Տիկ. Նալճը խօսեցաւ Հրանդ Տինքի 
մահուան, դատավարութեան, սպա-
նութեան վկաներուն եւ այն մարդկանց 
մասին, որոնք հրաման տուած են 
եւ որոնք դեռ չեն փոխազդած: Ան 
խօսեցաւ Սեւակ Պալըքճըի մասին, որ 
սպաննուեցաւ 2011-ին պարտադիր 
զինուորական ծառայութեան ընթաց-
քին եւ 17 տարուան ազատազրկման 
դատապարտուած իր մարդասպանի 
դատավճռին մասին: 
Տիկ. Թամար խօսեցաւ արդարա-
դատութիւն գտնելու մասին, որ շատ 
դժուար է այս օրերուն Թուրքիոյ մէջ: 
Ան խօսեցաւ իր վախի մասին, երբ 
առաջին անգամ հայերէն երգեց 
փողոցներուն մէջ, քանի որ կը 
վախնար իր սիրելիները կորսնցնե-
լէ: …Հրանդ Տինքի սպանութիւնը 
բեկումնային պահ էր իրենց կեանքին 
մէջ եւ, հաւանաբար, իրենց խիստ 
զգացմունքները, զորս անոնք փոր-
ձարկեցին այնտեղ մինչեւ այդ օր: … 
Ամէն տարի հաւաքուելով ոգեկոչելու 
համար Հրանդի ժառանգութիւնը կը 
նշանակէ, որ երբեք պիտի չմոռցուի 
սերունդներուն կողմէ»: 
Խօսք առաւ Հայաստանի Հանրա-
պետութեան հիւպատոսարանի ներ-
կայացուցիչ՝ Գանա Յովհաննիսեան, 
որ շեշտեց թէ բառերն անբաւ են ցոյց 
տալու այն ցաւը, որ տասներեք տարի 
առաջ համակեց բոլորիս սրտերը: 
Ան դրուատեց հանգուցեալ Հրանդ 
Տինքը որպէս մեծ Հայ, որ հաւատարիմ 
մնաց իր հայ ինքնութեանը՝ ըլլալով 
արդարութեան եւ խաղաղութեան 
դրօշակակիրը միաժամանակ ըլլա-
լով ատելութեան գաղափարի 
խիստ ընդդիմադիրը: Բոլորս ալ կը 

հաւատանք որ ան կ՛ապրի բոլորիս 
սրտերուն մէջ իր անվախ ու պարզ 
գաղափարներով:
Հրաւիրուեցաւ Ֆրանսահայ Իրաւա-
բան Ռոյ Առաքելեանը որ խօսեցաւ եւ 
սահիկներու ցուցադրութեամբ 
բացատրութիւններ տուաւ իր հեղի-
նակած «Ատրիանապոլը» գրքին 
մասին, որ կը պատմէր Թուրքիոյ 
Եւրոպական հատուածին վրայ՝ 
Թրակիոյ տարածքին, Պուլկարիոյ եւ 
Յունաստանի սահմանակից Էտիրնէ 
(պատմ.՝ Ատրիանապոլիս) քաղաքին 
մասին։ Սահիկներու ցուցադրութեամբ 
ան ներկայացուց Էտիրնէի Հայկական 
Սուրբ Թորոս եկեղեցին, որ 1905ին 
հրդեհէն այրած էր, ապա ցոյց տուաւ 
արդի շէնքը, երկրորդ եկեղեցին՝ Ս. 
Կարապետ եւ Գարատաղի եկեղեցին, 
Արշակունեան եւ Հռիփսիմեան երկու 
դպրոցները, գերեզմանոցները, ալիւրի 
գործարանը, մզկիթները, կամուրջները 
եւ բաղնիքները (թիւով 50), Ալի Փաշա 
պազարը, հարուստ հայորդիներուն 
բնակարանները, «Ճանիկ» պանդոկը 
Պօմոնթի թաղին մէջ:
Էտիրնէ ծնած երգիծաբան Յակոբ 
Պարոնեան եւ իր յաճախած Յունա-
կան դպրոցը Էտիրնէի մէջ: 
Ձեռնարկին ներկայ էր ԱՄՆ-ի Գալի-
ֆորնիոյ Երեսփոխան՝ Brad Sherman, 
որ յայտարարեց, թէ 23-ամեայ 
քրտնաջան աշխատանքէ յետոյ 
Գալիֆորնիոյ Երեսփոխանններու 
Խորհուրդը վերջնական որոշումով 
ճանչցաւ Հայոց Ցեղասպանութիւնը: 
Հայ համայնքը ափէ մինչեւ ափ 
կ՛աշխատի այնքան, որ Ամերիկան 
կարող է առաջնորդուիլ եւ կանգնիլ 
ճշմարտութեան եւ արդարութեան 
համար: Ան շնորհակալութիւն յայտնեց 
իր գործընկերներէն շատերուն, որոնք 
այդքան շատ աշխատեցան: Պրն. 
Շըրմընը պարգեւատրեց Բագրատ 
Էսթուքեանին յանձնելով յատուկ 
մրցանակ (Ուաշինկթըն մայրաքաղա-
քի Դրօշ) եւ գնահատական վկայագիր:
Դահլիճ հրաւիրուած էր Գալիֆորնիոյ 
Assembly անդամ՝ Ատրին Նազարեանը, 
որ յայտարարեց, թէ Հրանդի մահը 
ո՛չ միայն հայկական խնդիր է, այլ 
նաեւ ինչպէս գոնկրեսականը ըսաւ, 
հարց մը, որ կ՛օգնէ յարգանքի տուրք 
մատուցել: Ան թուեց մի քանի հիանալի 
անհատներ, որոնք կը շարունակեն 
Հրանդ Տինքի կեանքը եւ կ՛աշխա-
տին իրենց ներդրումները բերել 
նահանգային ժողովին՝ ճանաչման 
վկայագիր ներկայացնելու պարոն 

Բագրատ Էսթուքեանին: 
Միութեան Հոգաբարձութեան ատե-
նապետ՝ իրաւաբան Էտվին Մինա-
սեան հրաւիրեց Միութեանս նախկին 
ատենապետներ՝ Սիմոն Աճըիլաչը եւ 
Աւետիս Թէքօլեանը, ներկայ Գործա-
դիր Յանձնախումբի ատենապետ՝ 
Տոքթ. Մուրատ Քէօշքէրն ու Տոքթ. 
Յովհաննէս Գուլակ Աւետիքեանը եւ իր 
ձեռամբ՝ մեծարեալը ստացաւ Հրանդ 
Տինքի Արդարութեան եւ Ազատու-
թեան տարեկան Շքանշանը: 
Մեծարեալը ներկայացուց Տիկ. 
Ռոզալին Մատոյեանը՝ ընթերցելով 
անոր հակիրճ կենսագրականը: 
Յուզումնալից պահ մը եղաւ տու-
տուկահար Ալպերտ Վարդանեանի 
«Ատանայի Ողբը» եւ «Սարի աղջիկ»ը 
մեղեդիներու կատարումը. վերջինս 
Տինքի ամէնասիրած երգը եղած է։ 
Բագրատ Էսթուքեան իր ուրախու-
թիւնը յայտնեց սոյն շէնքը տեսնելով 
եւ ըսելով` «Շատ կարիքն ունինք 
այս տեսակի հարստութեան, որ 
իր շքեղութեամբ պարծանք կը 
պատճառէ բոլորին»: Ան յայտնեց թէ 
հարազատներու հետ հանդիպիլը 
շատ հաճելի է եւ թէ բոլորս մէկ 
արմատի ճիւղերն ենք, բայց ամէնքս 
մէկ տեղ հասակ առած: Իրեն համար 
դժուար զինուորութիւն մըն է Հրանդ 
Տինքը յիշատակելու այս դժուարին 
պարտականութիւնը կատարել ամէն 
տեղ հրաւիրուած ըլլալով երթալը՝ 
առանց նախընտրութիւն բերելու: 

Միակ նախընտրութիւնը ամէնէն 
առաջ պայմանաւորուած ըլլալն 
է: Մենք երկար ժամանակ Հրանդը 
պիտի յիշատակենք, որովհետեւ ան 
այնպիսի տպաւորութիւն մը, այնպիսի 
հեղինակութիւն մը պարզած եղաւ, 
որ ամէն մէկս զինք յիշատակելով 
մէկէ աւելի բազում խորհուրդներու 
արտայայտութեան առիթը տուած 
կ՛ըլլանք: 

Շար. Էջ 16

Բագրատ Էսթուքեան
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ԹՄՄ-ի Արեւմտեան Շրջանի Նորանշանակ 
Վարչական Քարտուղարուհի` Մայտա Քիւրէճեան Ի Պատուի

Փասատենայի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Շաբաթօրեայ Վարժարանը 
Տօնեց «Բանակի Օրը»

Սկիզբը Էջ 15

Հոգեհանգիստ, Մոմավառութիւն Եւ   Ոգեկոչում  Ողբացեալ 
Հրանդ  Տինքի Յիշատակին

Բանախօսը Հրանդը որակեց որպէս 
խաղաղասէր անձ եւ կռիւէ չփախչող, 
բայց ոչ կռիւ ստեղծող, ամէն գնով 
հաշտութեան եղանակ գտնել ուզող եւ 
այդ՝ երկխօսութիւնով որ իրար լսել եւ 
հասկնալ է: Ան յայտնեց, թէ իր մահէն 
ետք կազմուած սրահին անունն ալ 
«Ասուլիս» կոչուած է: 
Պրն. Էսթուքեան շեշտեց թէ տակաւին 
կենսունակութիւն եւ յոյս կայ Պոլսոյ 
մէջ, դեռ Պոլիսը կրցած է Կարօ Փայ-
լանի նման քաղաքականութեան 
գործիչ աստղ մը ծնիլ, որ ինքնին 
դարձեալ յոյս կը ներշնչէ հակառակ 
բոլոր մտահոգութիւններուն: 
Հրաւիրուեցաւ իրաւաբան Կարօ 

Ղազարեան, որ իր հաւատքը յայտ-
նեց ըսելով՝ թէ այն անձը, որ միայն 
ապահով քայլերով կ՛առաջնորդուի, 
ուշ կամ կանուխ այդ անձը տեղի կու 
տայ վախկոտութեան: Իսկ խելամիտ 
անձը, երբ խելամտութենէն անդին 
կ՛առաջնորդուի ճշմարտութեամբ, այն 
մարդը, որ կը լսէ իր խղճի ձայնը, ա՛ն է որ 
կը դառնայ առաքեալը արդարութեան: 
Ան նշեց երեք գլխաւոր պատճառ-
ները Հրանդ Տինքի հալածման եւ 
ահաբեկման: Առաջին՝ «ո՛չ, ես թուրք 
չեմ, թուրքիացի եմ, սակայն Հայ եմ»: 
Հրանդ այս նախադասութեան համար 
դատուեցաւ: Երկրորդ՝ «հայու ներկայ 
ինքնութեան մէջ թուրքը ին՞չ դեր 
ունի», սոյն հարցումը հակաթրքա-
կան արտայայտութիւն համարուելով 

դատարան յանձնուեցաւ Հրանդ: 
Երրորդը՝ «բացի Ցեղասպանութենէն, 
ուրիշ ոչինչ չի կրնար ըլլալ եւ չորս 
հազար տարի այս հողին վրայ ապրող 
ժողովուրդ մը, որ այսօր չկայ եւ 
ոչ ալ իր մշակոյթը, 301 յօդուածի 
խախտում համարուելով Հրանդին 
առաջնորդեց դատարան: Սակայն 
Հրանդ ըսաւ. «Այստեղ ապրած են իմ 
նախնիքներս, իմ արմատներս այս-
տեղ իրաւունք ունին մեռնիլ, ուր ես 
ծնած եմ: Կը հասկնամ իմ ժողովուրդի 
ապրած ցաւը եւ կը կրեմ այդ մէկը»: 
Հրանդ գիտէր, որ տեղի ունեցած էր 
Ցեղասպանութիւն եւ եթէ միայն մէկը, 
որ պէտք է ճանչնայ 1915ը, այդ մէկը՝ 
Թուրքիան է: Իրաւաբանը յորդորեց 
ըլլալ աջակից Հայաստանի եւ Արցախի 

ամրապնդման, ապա յանուն Հրանդ 
Տինքի յիշատակին ընթերցեց «Ելէ՛ք» 
Հայեր» երգին պատգամը: 
Նշենք թէ նոյն օրը, Յունուար 19, 
երեկոյեան ժամը 4:00ին Միութեան 
«Հրանդ Տինք Դասախօսական» 
սրահին մէջ տեղի ունեցած էր 
մամլոյ ասուլիս մը Պրն. Բագրատ 
Էսթուքեանի հետ՝ մասնակցութեամբ 
«Մասիս» շաբաթաթերթէն խմբագիր՝ 
Պրն. Գրիգոր Խոտանեանի, «Նոր 
Օր» շաբաթաթերթէն՝ Դոկտ. Մինաս 
Գոճայեանի եւ «Ասպարէզ» օրաթեր-
թէն եւ «Հորիզոն» հեռատեսիլէն՝ Օր. 
Նանէ Աւագեանի: 

(Յապաւումներով-«Նոր Օր»)

Ընկերուհի Մայտա Քիւրէճեան շրջապատուած ՌԱկ Արեւմտեան Ամե-
րիկայի պատասխանատուներով

Հինգշաբթի 16 Յունուարի երե-
կոյեան, ընկերային մտնոլորտի մէջ, 
հիւրասիրութիւն մը կազմակերպուած 
էր Ալթատինայի ԹՄՄ Պէշկէօթու-
րեան կեդրոնի ժողովասրահէն ներս, 
ի պատիւ ԹՄՄ-ի Միացեալ Նահանգ-
ներու եւ Գանատայի կեդրոնական 
վարչութեան Արեւմտեան շրջանի 
նոր վարիչ քարտուղարուհի Մայտա 
Քիւրէճեանին: Երկար տարիներու 
հասարակական ու միութենական այլ 
պաշտօնով:
Ընդունելութեան ներկայ էին տեղ-
ւոյն ԹՄՄ-ի երեք մասնաճիւղներու, 
խնամակալ մարմին եւ կեդրոնական 
վարչութեան ներկայացուցիչները 
ներառեալ տիտրոյթէն ժամանած 
ԹՄՄ-ի կեդրոնական վարչութեան 
Ատենապետ հրապարակագիր` Երւ-
անդ Ազատեանը: Քիւրէճեանը հան-
քամանօրէն ներկայացուց Պութո-
նէն ժամանած ԹՄՄ-ի կեդրոնական 
վարչութեան վարիչ տնօրէն Արամ 
Արքունը: Ապա Քիւրէճեան հանդէս 
գալով շնորհակալութիւն յայտնեց 
իրեն ի պատիւ տրուած այս 
ընդունելութեան համար, ինչպէս 

«Հզօր բանակ, հզօր Հայաստան», 
«Տօնդ շնորհաւոր հայ զինուոր»- այս 
խօսքերով սկսաւ ԱՄՆի Փասատենա 
քաղաքի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ 
շաբաթօրեայ վարժարանի «Բանակի 
օր» աւանդական հանդէսը, որ սկսած 
է միջոցառումներու օրացոյցին մէջ իր 
արժանի տեղը գրաւել:
Հայաստանի Հանրապետութեան 
Զինուած Ուժերը ամէն տարի 
Յունուար 28ին կը տօնեն «Բանակի 
Օր»ը, իսկ սփիւռքի մէջ հայրենաճա-
նաչ եւ հայրենասէր հայորդիներ 
դաստիարակելու առաքելութեան 
ծառայելու կոչուած վարժարանի մը 
համար անհրաժեշտ պիտի ըլլար՝ 
յատուկ յայտագիրով մը պատուել 
հայ զինուորը եւ հայկական ազգային 
յաղթական բանակը ու ճանչնալ անոր 
զօրութիւնը:
Աշակերտները հանդէսի ժամուն առա-
ւել խանդավառ եւ աշխոյժ մտան 

նաեւ ծանօթացուց ներկաներուն 
իր հասարակական անցած ուղին: 
Ողջոյնի ու գնահատական խօսքերով 
հանդէս եկան ՌԱԿ Կեդրոնական 
Վարչութեան անդամներ` ընկեր-
ներ Արա Ահարոնեան  եւ Գէորգ 
Հալէպլեան, որոնք ծանօթ էին 
Լիբանանէն Քիւրէճեանի Միութե-
նական ու հասարակական աշխոյժ 
գործունէութեան: ՌԱԿ Արեւմտեան 
Ամերիկայի Շրջանային Վարչութեան 
ատենապետ` Ընկ. Տոքթ. Ռաֆֆի 
Պալեան իր խօսքով հանդէս եկաւ 
ընդունելութեան աւարտին:
Քիւրէճեանի ընդունէլութեան ներ-
կայ էին California Courrler շաբա-
թաթերթի արտօնատէր-խմբագիր` 
Յարութ Սասունեանը, «Մասիս» 
շաբաթաթերթի խմբագիր Գրիգոր 
Խոտանեանը Հ.Բ.Ը. Միութեան 
վարիչ քարտուղար` Հրանդ Վար-
դապետեանը ու ինչպէս նաեւ 
Նոր Սերունդ Մշակութային Միու-
թեան ներկայացուցիչ` Յարութ 
Տէր Դաւիթեանը: Այս առիթով 
կ՛ուզենք շեշտել կարեւորութիւնը 
Թէքէեան Մշակութային Միութեան 

սրահ: Անոնք կը ծածանէին եռագոյն 
դրօշակներ, շատերը հագած էին 
եռագոյն շապիկներ եւ վզկապներ:
Յայտագիրը սկիզբ առաւ Հայաստանի 
օրհներգի ոգեւոր երգեցողութեամբ, 
որ առաջնորդեց վարժարանի սկա-
ուտ աշակերտները: Ապա հնչեց 
Տէրունական աղօթքը, որպէսզի 
ապահով մնան բոլոր հայ զինծա-
ռայողները ու ապահով տուն վերա-
դառնան:
Ապա աշակտները դիտեցին սահիկ-
ներու դաստիարակիչ ցուցադրութիւն 
մը: Անոնք տեսան հայկական բանակի, 
օդուժի, սահմանապահ ուժերու հպարտ 
նկարներ: Հարցում-պատասխանի 
ձեւով պատանիները նաեւ ստացան 
հայկական Զինուած ուժերու մասին 
թուական գիտելիքներ: Պատանիները 
առաւել խանդավառուեցան, երբ պաս-
տառի վրաայ յայտնուեցան բանա-
կի զօրահանդէսէն տեսարաններ 

գործունէութեան հարաւային Գալի-
ֆորնիայի մէջ, ուր 50 տարիներ 
առաջ կեանքի կոչուեցաւ ԹՄՄ-ի Լոս 
Անճելըսի մայր մասնաճիւղը:

Երեւանի հրապարակի վրայ ու «Հրա-
ցաններու պարը»: Աշակերտները 
ծափողջոյններով դիտեցին նաեւ մեր 
յաղթական բանակի զինուորներու 
քոչարի պարը:
Վերջաւորութեան աշակերտները 
հայկական բանակին նուիրուած 
կարկանդակ մը կտրեցին ու շնոր-
հաւորեցին անոր կազմաւորման 28րդ 
տարեդարձը:
Տօնդ շնորհաւոր Հա՛յ զինուոր:

Ընկերուհի Մայտա Քիւրէճեանին 
կը մաղթենք յաջողութիւն իր նոր 
պաշտօնը ստանձնելուն առիթով:
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Հաղորդագրութիւն

Փորթանթինօ Քալիֆորնիոյ Նահանգապետին Յանձնեց 
ՀՀ Վարչապետին Հրաւէրը

Ստալինեան Օրերի Բռնաճնշուած 
Վերապրողների Նուիրուած Նոր Հատոր 
Ներկայացուելու Է Ապրիլ Գրատան Մէջ

Գիրքի Շնորհանդէս

Կատարուեցաւ Մարտիկ Մատէնճեանի «Բռնագրաւուած Դրախտը» 
Գիրքին Շնորհանդէսը
Մարտիկ Մատէնճեանի «Բռնագը-
րաւուած Դրախտը» գիրքին շնոր-
հանդէսը՝ կազմակերպութեամբ 
Թէքէեան Մշակութային Միութեան 
Փասատինա-Կլէնտէյլ Մասնաճիւղին, 
տեղի ունեցաւ Կիրակի, 26 Մայիս 
2020-ի երեկոյեան ժամը 5:00-
ին, Թ.Մ. Միութեան Ալթատինայի 
Պէշկէօթիւրեան կեդրոնի հանդի-
սասրահին մէջ։ Ներկայ էին միու-
թենականներու եւ բարեկամներու 
սեղմ շրջանակ մը։
Ծանօթ հրապարագիր ու գիրքերու 
հեղինակ Մարտիկ Մատէնճեանի 
«Բռնագրաւուած Դրախտը» գիրքին 
անգլերէն թարգմանութիւնը (Ravishing 
Paradise) 2016-ին արժանացած էր 
Հալիվուտի գիրքերու փարատօնի 
մրցանակին։
Շնորհանդէսի բացման խօսքը 
կատարեց ԹՄ Միութեան Կեդրոնա-
կան Վարչութեան անդամ Գէորգ 
Քէօշկէրեանը, որ առաջին հերթին 
հրաւիրեց Միացեալ Նահանգներու 
2020 տարուան մարդահամարի 

ԱՄՆ Քալիֆորնիա նահանգի ծերա-
կուտական Էնթընի Փորթանթինօ 
Քալիֆորնիոյ նահանգապետ Կէվին 
Նիւսըմին յանձնեց ՀՀ վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեանի հրաւէր-նամակը։ 
Նամակը Քալիֆորնիոյ նահանգա-
պետը կը հրաւիրէ Հայաստան այցե-
լելու: Այս մասին կը հաղորդեն Փոր-
թանթինոյի գրասենեակէն:
Սեպտեմբերին, երբ Նիկոլ Փաշինեան 
եւ Կէվին Նիւսըմ հանդիպում ունեցած 
էին Նիւ Եորքի մէջ, Հայաստանի եւ 
Քարիֆորնիոյ միջեւ ստորագրուած 
էր առեւտրային պատմական յուշագիր 
մը:
ՀՀ գլխաւոր հիւպատոս Արմէն 

շրջանային ներկայացուցիչ Անա-
հիտ Թովմասեանը։ Ան մանրա-
մասնօրէն անդրադարձաւ մարդա-
համարի կարեւորութեան ու անոր 
վիճակագրական տուեալներու 
արդիւնքին, Միացեալ Նահանգներու 
տարածքին, յիշեցնելով որ բոլորին 
մասնակցութիւնը խիստ անհրաժեշտ 
է մեր հայ գաղութին համար։
Պրն. Քէօշկէրեան համգամանօրէն 
ներկայացնելէ ետք գիրքին հեղինա-
կը, հրաւիրեց ազգային-հասարա-
կական ծանօթ գործիչ Արա Ահա-
րոնեանը, որ հրաւիրուած էր ներ-
կայացնելու Մատէնճեանի նշեալ 
աշխատասիրութիւնը։
Ահարոնեան՝ որ ծանօթ մը եղած էր 
Մատէնճեանի հրապարագրական 
վաստակին, ամփոփ կերպով ներ-
կայացուց հրատարակուած եռա-
հատորի աշխատասիրութեան 
առաջինը։ Մատէնճեանի ծնողները 
վերապրողներ եղած են հայկական 
ցեղասպանութեան՝ Սեբաստիոյ 
գաւառի Չեփնի գիւղէն, պատկանելով 

Պայպուրտեան նշած էր, որ Ծերա-
կուտական Էնթընի Փորթանթինօ 
սերտ կապեր ունի ե՛ւ Երեւանի, ե՛ւ 
Սաքրամենթոյի մէջ, ուստի խնդրած 
էր, որ անձամբ փոխանցէ Նիկոլ 
Փաշինեանի հրաւէրը նահանգա-
պետին:
«Հայաստանն ու Քալիֆորնիան 
ունին շատ նմանութիւններ, եւ մենք 
պէտք է ամէն ինչ ընենք, որպէսզի 
մեծցնենք այս կապը։ Նահանգապետը 
դրական կապեր ունի Հայ-ամերիկեան 
համայնքին հետ։ Զգացուած եմ, որ 
հիւպատոսը ինծի տուաւ հրաւէրը 
փոխանցելու պարտականութիւնը»,- 
նշած է Փորթանթինօ։

հայ կաթողիկէ համայնքին։ Հեղինակը 
այցելած է Արեւմտեան Հայաստան 
եւ Կիլիկիա, ինչպէս նաեւ իր ծնողաց 
գիւղը։
«Բռնագրաւուած Դրախտը» գիրքին 
յաջորդ հատորները կը վերաբերին 
Հայ Դատի պահանջատիրութեան ու 
որոնման աշխատանքներուն։
Իր կարգին, Մատէնճեան խօսք 
առնելով, շնորհակալութիւն յայտ-
նեց կազմակերպիչ վարչութեան ու 
յատկապէս գիրքը ներկայացնող Արա 
Ահարոնեանին։ Ան անդրադարձաւ, 
որ իր ժառանգած տեղեկութիւնները 
քաղած էր հօրը արձանագրութիւն-
ներէն ու ձայներիզէն։
Յայտագրի աւարտին, ԹՄ Միու-
թեան Փասատինա-Կլէնտէյլ Մաս-
նաճիւղի վարչական անդամ Խաչիկ 
Նահապետեան հանդէս եկաւ տպա-
ւորիչ կերպով ներկայացնելով Արմէն 
Տիգրանեանի «Դաւիթ Բէկ» օփերայի 
«Գուսան»ի արիան։
Ներկաները ապա մօտեցան 
հիւրասիրութեան սեղանին, ինչ-

պէս նաեւ հեղինակին, որ իրենց 
համար մակագրեց շնորհանդէսին 
ներկայացուած իր գիրքի օրինակները։

Հեղինակ՝ ԱՐՄԻՆԷ ԿՈՒՆԴԱԿ-
ՋԵԱՆը ներկայացնելու է նոր 
հրատարակուած «Ստալինեան 
ժամանակաշրջանի վերապրող-
ների յուշերը» գիրքը Երեքշաբթի, 
11 Փետրուար 2020ին, երեկոյեան 
ժամը 7:30ին, Ապրիլ Գրատան 
մէջ՝ 415 E. Broadway, Glendale, 
CA: Իրիկուայ բանախօսն է Յարու-
թիւն Արմէնեանը։ Մուտքը ազատ 
է: Ներկաները հիւրասիրուելու են:  

«ՍՏԱԼԻՆԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱ-
ՆԻ ՎԵՐԱՊՐՈՂՆԵՐԻ ՅՈՒՇԵՐԸ» 
այս թեմայով հեղինակի երկրորդ 
գիրքն է: Առաջին գիրքը գիտական 
ուսումնասիրութիւն է, որի նիւթը 
քաղուած է Հայաստանի ազգային 
արխիվից: Այն ընդգրկում է 1920-

1953թթ. 42,000 բռնադատուածների 
(մասնաւորապէս արտասահմանեան 
երկրներից Հայաստան ներգաղթած 
և ապա բռնադատուած) մի մասի 
ճակատագիրն ու բռնաճնշումների 
վիճակագրութիւնը: Ներկայ գրքում 
հիմնականում բռնաճնշուած վերա-
պրողների կեանքի պատմութիւններ 
են, նրանց յուշերը:
 
ԱՐՄԻՆԷ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ-ԿՈՒՆԴԱԿ-
ՋԵԱՆԸ ծնուել է Իրանում: Մասնա-
գիտութեամբ քիմիկոս է և գիտական 
կրթութեան մեթոդիստ-ասպիրանտ: 
Տարիներ շարունակ դասաւանդել 
է իր մասնագիտութեամբ: Գործուն 
մասնակցութիւն ունի ամերիկահայ 
գաղթօջախի քաղաքական եւ մշա-
կութային կեանքում: Անդամակ-

ցում է ամերիկեան զանազան 
գիտական եւ հասարակական կազ-
մակերպութիւնների: 1991 թուա-
կանից անընդմէջ ամէն տարի 
ամիսներով բնակւում է Երևանում՝ 
իր տանը: Խիստ հետաքրքրուած է 

հայագիտութեամբ ու հայ ազգին 
յուզող ամէն տեսակի հարցերով: 
Հեղինակ է խաղերի տեսքով մի 
քանի հայերէն ուսումնական օժան-
դակ դասաւանդման նիւթերի:
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Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը

Լիբանան

Հայ Երիտասարդաց  Ընկերացութեան Մասնակցութիւնը 
ՀԲԸՄի Ընդհանուր  Ժողովին

Վրաստան

ՀՀ Սփիւռքի Հարցերով Գլխաւոր Յանձնակատարը Թիֆլիսի 
Սուրբ Գէորգ Առաջնորդանիստ Եկեղեցի Այցելեց

Յանձնաժողովի ատենապետ  
Ժէրար Թիւֆէնքճեանը եւ անդամ-
ներ, ՀԵԸ-ի Կեդրոնական  Վար-
չութեան ատենապետ Վիգէն Չեր-
չեան  եւ անդամներ,  ՀԵԸ-ի 38  
վարչութիւններու  ներկայացուցիչներ:
ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանակային  
Յանձնաժողովի  ատենապետ  Ժէրար  
Թիւֆէնքճեանի խօսքէն ետք, ՀԵԸ-ի 
Կեդրոնական Վարչութեան ատե-

Կիրակի, 2 Փետրուար  2020-ի 
առաւօտեան, ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի 
Շրջանակային Յանձնաժողովին  
կազմակերպութեամբ,  ՀԲԸՄ-ի եւ 
ՀԵԸ-ի բոլոր  ենթակառոյցներուն 
մասնակցութեամբ, ՀԲԸՄ-ի  Տեմիր-
ճեան Կեդրոնին մէջ  տեղի ունեցաւ  
ՀԲԸՄ-ի  Ընդհանուր Ժողովը: 
Ժողովին  ներկայ  գտնուեցան  
ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանակային 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԱԶԴ

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

noror2020@gmail.com

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

նապետ Վիգէն Չերչեան  ներկայացուց   
ՀԵԸ-ի  2018 եւ 2019 տարիներու 
գործունէութիւնը  նկարագրող  համա-
պարփակ  զեկոյց մը: Մեծ պաս-
տառի վրայ  ցուցադրուեցաւ ՀԵԸ-ի 
երկամեայ  գործունէութիւնը  նկա-

րագրող տեսաերիզ մը: 
Ժողովը  քննարկեց կազմակերպչա-
կան  հարցեր  եւ  ապագայի  ծրա-
գիրներ:

ՀԵԸ-Ի ՄԱՄԼՈՅ ԵՒ 
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

Փետրուար 1-ին, աշխատանքային 
այցով Թիֆլիս գտնուող ՀՀ Սփիւռքի 
հարցերով գլխաւոր յանձնակատար 
Զարեհ Սինանեան եւ գրասենեակի 
համահայկական ծրագրերու վար-
չութեան գիտակրթական ծրագրեր-
ու բաժնի պետ Հայկ Ենգիբարեան, 
Վրաստանի մէջ ՀՀ արտակարգ եւ 
լիազօր դեսպան Ռուբէն Սադոյեանի 
առաջնորդութեամբ եւ դեսպանութեան 
դիւանագէտներու ուղեկցութեամբ, 
այցելեցին Վիրահայոց թեմի Թիֆլի-
սի Սուրբ Գէորգ առաջնորդանիստ 
եկեղեցի: Այս մասին կը հաղորդէ arme-
nianchurch.ge-ն։
Հիւրերը իր նստավայրին մէջ 
ընդունեց Վիրահայոց թեմի առաջ-
նորդական տեղապահ հոգեշնորհ 
Տէր Կիրակոս վարդապետ Դաւ-
թեան: Կայացած զրոյցին ընթաց-
քին՝ Հայր Սուրբը հիւրերուն 
պատմեց թեմի գործունէութեան, 
պատմա-մշակութային կոթողներու 
պահպանութեան, վիրահայութիւնը 
Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ շուրջ 
համախմբելու մասին, կարեւոր 
համարեց ազգային մշակոյթի զար-

գացման, մայրենիի տարածման 
ուղղուած թեմին ծաւալած աշխա-
տանքները:
Գլխաւոր յանձնակատարը եւ հիւրե-
րը շրջայց կատարեցին 13-րդ դարու 
պատմական կոթող Սուրբ Գէորգ 
առաջնորդանիստ եկեղեցւոյ մէջ, 
իրենց հիացմունքը արտայայտեցին 
եկեղեցւոյ գեղեցկութեան, Հովնա-
թանեաններու տաղանդաւոր ձեռ-
քով կատարուած անկրկնելի որմնան-
կարներուն կապակցութեամբ: Հինա-
ւուրց եւ զօրաւոր տաճարին մէջ մոմեր 
վառելէ եւ աղօթք բարձրացնելէ ետք՝ 
հիւրերը ուղղուեցան դէպի թեմի 
«Յովհաննէս Թումանեանի տուն» 
գիտամշակութային կեդրոն:
Այստեղ անոնց դիմաւորեցին 
կեդրոնի հոգեւոր տեսուչ արժա-
նապատիւ Տէր Կիրակոս քահանայ 
Սիմոնեանը եւ կեդրոնի աշխա-
տակիցները: «Թումանեանի տուն» 
գիտամշակութային կեդրոնի ղեկա-
վար Գիսէ Յովսէփեան հիւրե-
րուն ներկայացուց Ամենայն հայոց 
բանաստեղծին անունը կրող 
կեդրոնի առօրեան, որ դարձած է 

մայր հայրենիքէն եւ այլ երկիրներէ 
ժամանած հիւրերու այցելութեան 
գլխաւոր տեղը, նաեւ խօսեցաւ կեդրոնի 
գործունէութեան նպատակներուն եւ 
ուղղութիւններուն մասին: Կեդրոնի 
ղեկավարը գլխաւոր յանձնակա-
տար Սինանեանին ներկայացուց 
Թումանեանի 150-ամեակին նուի-
րուած այն ձեռնարկները, որոնք իրա-
կանացուած են եւ արձանագրուած 
են տան պատմութեան էջերուն մէջ, 
ցուցադրեց հրատարակուած գիրքերը, 
կտոր-կտոր հաւաքուած եւ սուրբ 
մասունք դարձած Ամենայն հայոց 

բանաստեղծի հետ կապուած իրերը 
եւ նուէրները:
Յովհաննէս Թումանեանի հասարա-
կական գործունէութեան եւ ընտա-
նիքին մասին ներկաներուն պատմեց 
կեդրոնի աշխատակցուհի Գոհար 
Մազմանեանը:
ՀՀ Սփիւռքի հարցերով գլխաւոր 
յանձնակատար Զարեհ Սինանեան 
գրութիւն կատարեց կեդրոնի տպաւո-
րութիւններու գիրքին մէջ:
Հիւրերը մասնակցեցան ժողովրդա-
կան մեծ բանաստեղծի տան ընդու-
նուած թէյախմութեան աւանդոյթին:
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Արա Մալիքեանի  Մասին 
Շարժապատկերը Մրցանակ Ստացաւ

Կոստան Զարեան Չինարէնի 
Թարգմանուած

Տիգրանակերտի Հայկական Բողոքական 
Եկեղեցին Վերանորորգուած Է

Պոլսոյ Մէջ Հայ եւ Թուրք 
Լուսանկարիչներու Աշխատանքներու 
Ցուցահանդէս Բացուած է

Լիբանանահայ հանրածանօթ ջութա-
կահար եւ երաժիշտ Արա Մալիքեանի 
մասին պատրաստուած ժապաւէնը,  
Յունուար 25ին, Մալակայի մէջ 

կազմակերպուած սպանական Կոյա 
շարժանկարի փառատօնին լաւագոյն 
մրցանակը ստացաւ։
Վաւերագրական այս շարժանկարը կը 
ներկայացնէ Մալիքեանի անձնական 
կեանքն ու մասնագիտական գործու-
նէութիւնը։ Ան հեռացաւ Պէյրութէն 14 
տարեկանին։
Պատմութիւնը կը սկսի 1915ին ցեղաս-
պանութենէն ազատած իր մեծ հօր 
պատմութենէն։ Արա ելոյթ ունեցած է 
բազմաթիւ երկիրներու մէջ։
Ստանալով մրցանակը՝ բեմադրիչ 
Նաթա Մորենօն իր խօսքին մէջ 
շնորհակալութիւն յայտնեց Մալի-
քեանին, որ արտօնած էր իր կեանքի 
պատմութիւնը շարժապատկերի 
վերածուել։

րէ նաեւ այլ երկեր թարգմանել, ինչ-
պէս նաեւ  չինարէն կարեւոր գործեր 
հայերէնի թարգմանել։ 
Երկու ժողովուրդներու մշակոյթը  
իրարու ծանօթացնելու  կարեւոր 
աշխատանք մըն է, որ կը կատարէ 
Ծատուրեան։

Մեծ վիպագիր Կոստան Զարեանի 
հանրածանօթ երկը «Անցորդն Ու Իր 
Ճամբան» չինարէնի թարգմանած է 
Ռոպերթ Ծատուրեանը։
Ծատուրեան շրջանաւարտ եղած է 
Չինասատանի Համալսարանէն։ Այս 
հատորը առաջինն է, որ չինարէնի 
թարգմանած է.  Ծատուրեան կը  ծրագ-

Տիգրանակերտի Սուր շրջանի հայ-
կական բողոքական եկեղեցին, որ 
մեծ վնասներ կրած էր 2015-ին տեղի 
ունեցած թրքական բանակին եւ քիւրտ 
զինեալներու միջեւ բախումներուն 
ընթացքին, վերանորոգուած է Հիմ-
նարկութիւններու ընդհանուր տնօ-

Պոլսոյ մէջ Հայաստանէն եւ Թուրքիա-
յէն 10-ական լուսանկարիչներու 
աշխատանքներէն կազմուած ցու-
ցահանդէս մը բացուած է: Պոլսոյ 
«UNIQ Gallery» ցուցասրահին մէջ 
«BridgingStories II» (Կամուրջներ 
կառուցող պատմութիւններ) խորա-
գիրով իրականացուող ցուցահան-
դէսի բացումը կատարուած է, 
Յունուար 29-ին, եւ պիտի տեւէ մինչեւ 
Փերտուար 7:
«Ակօս»-ի թերթի տեղեկութիւննե-
րով՝ լուսանկարները կը շեշտադրեն 
խաղաղութիւնը եւ յոյսը երկու ժողո-

Թուրքիոյ Մէջ Լոյս Տեսած է 
Համշէնահայերու «GOR» Հանդէսի 
Հերթական Թիւը

պարբերականութեամբ: Հանդէսին 
նպատակն է Համշէնի մշակոյթի 
եւ լեզուի տարածումն ու յետագայ 
սերունդներուն փոխանցումը:

ՄԵԼԻՆԷ ԱՆՈՒՄԵԱՆ

Թուրքիոյ մէջ հրատարակուած է համ-
շէնահայերու «Գոռ» (GOR) ամսագրի 
հերթական թիւը: Այդ մասին, ըստ 
Akunq.net-ի, կը հաղորդէ Bianet.
org լրատուակայքը: Հանդէսին նոր 
թիւը լոյս տեսած է «Համշէնցիներու` 
եայլաներ բարձրանալու մշակոյթը» 
խորագիրով:
Աղբիւրին համաձայն`  սոյն ամսագիրը 
կը տպագրուի Թուրքիոյ մէջ ապրող 
խումբ մը համշէնցիներու կողմէ, 
որոնց մէջ են նաեւ՝ երաժիշտ, 
«Վովա» խումբի անդամ Հիքմեթ 
Աքչիչէքը, Համշէնի վերաբերեալ իր 
ուսումնասիրութիւններով եւ հայոց 
լեզուի` Համշէնի բարբառով հրա-
տարակած գիրքերով յայտնի Մահիր 
Օզքանը եւ բանաստեղծ Իպրահիմ 
Քարաջան:
Յիշեցնենք, որ «գոռ» բառը հայոց 
լեզուի` Համշէնի բարբառով կը նշա-
նակէ հաւաքական աշխատանք: 
Ամսագիրը սկսած է հրատարակուիլ 
2014-ի Սեպտեմբերին, 6-ամսեայ 

րէնութեան կողմէ։ Այս մասին կը 
հաղորդէ Պոլսոյ «Մարմարա» թերթը։
Բողոքական այս եկեղեցին կառու-
ցուած է 18-րդ դարուն եւ իր շրջա-
փակին մէջ ունի հիւրատուն, ժամա-
տուն եւ քահանայի տուն։

վուրդներուն միջեւ:
«BridgingStories II»-ի հայաստանեան 
ցուցադրութիւնը տեղի ունեցած էր 
2019 Օգոստոսին, Դիլիջանի մէջ:
Կը նշուի, որ այս նախագիծի 1-ին 
մասը (BridgingStories) տեղի ունեցած է 
2016-2017-ին Հայաստանի մէջ ԱՄՆ-ի 
դեսպանատան աջակցութեամբ: 
Նախորդ ցուցահանդէսը համակար-
գած են Հայաստանը եւ Թուրքիան 
ներկայացնող լուսանկարիչներ Անուշ 
Բաբաջանեանի ու Սապիհա Չիմենի 
կողմէ:

Արամ Սարոյեանի Ջրաներկ 
Գծագրութիւններու  Ցուցահանդէսը 
Կը Փակուի Փետրուար 22ին

Ուիլիըմ Սարոյեանի զաւակին, 
Արամ Սարոյեանի ջրաներկ գծագ-
րութիւններու ցուցահանդէսը, որ 
բացուած էր Յունուարին Էզ-Իզ 
սրահին մէջ, 1133 Վենիս փողոց, 
Լոս Անճելըս, 90015, պիտի աւարտի 
Փետրուար 22ին։  Բացումին ներկայ 
էին հարիւրաւոր արուեստասէրներ. 
Տեղւոյն վրայ կարեւոր թիւով ջրա-
ներկներ ծախուեցան։   
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Սերգէյ Խաչատրեան Ճանչցուած է Աշխարհի Լաւագոյն 
Երիտասարդ Երաժիշտ

Արցախի Մէջ Կաւագործութեան Երրորդ Միջազգային Կոչունքը 
Պիտի Իրականացուի

Տիգրանակերտի (Տիարպեքիրի) Սուր Շրջանի Պատմական 
Շէնքերը Ոչնչացուած են

Համաշխարհային ճանաչում ձեռք 
բերած հայ ջութակահար Սերգէյ 
Խաչատրեան ստացած է զուի-
ցերիական Credit Swiss դրամատան 
ամենամեայ մրցանակը` ճանչցուելով 
«Աշխարհի լաւագոյն երիտասարդ 
երաժիշտ»: Այս մասին կը հաղորդէ 
Armenpress.am-ը՝ վկայակոչելով  
novostink.ru կայքը։
Ջութակահարը պարգեւատրելու 
արարողութիւնը տեղի ունեցած 
է Վիեննայի մէջ, Յունուար 18-ին: 
Ժիւրիի կազմը գլխաւորած է Լիւցեռ-
նի փառատօնի գեղարուեստական 
ղեկավար Միխայիլ Կաֆլիկերը:
Միաժամանակ Սերգէյ Խաչատրեան 
արժանացած է նաեւ մրցանակի` 
զուիցերիական  75 հազար ֆրանկ 
գումարի չափով, որ երաժշտական 
բնագաւառի մէջ «ամենասուղ» 
մրցանակներէն մէկն է: Մրցանակը 
նաեւ կ՝ենթադրէ, որ ջութակահարը 

համատեղ նախաձեռնութեամբ:
Artsakhpress.am-ի տեղեկութիւննե-
րով՝ «Նարեկացի» արուեստի միու-
թեան համակարգող Անի Կապլանեան 
յայտնած է, թէ կոչունքին մասնակ-
ցելու համար յայտերը արդէն իսկ 
կ՝ընդունուին:
Մասնագիտացած յանձնաժողովը 
մասնակցութեան յայտ ներկայացնող-
ներէն պիտի ընտրէ ընդամէնը 10 
արուեստագէտ։
«Աշխատանքները, որոնք պիտի 
ստեղծուին կաւագործութեան 
միջազգային կոչունքի ծիրէն ներս, 
մասնակիցներուն պիտի տան 
արտայայտուելու աւելի լայն հնարա-
ւորութիւններ՝ յատկապէս քանդա-
կագործութեան ոլորտէն ներս։ 
Աշխատանքները կեանքի կոչելու 
համար պիտի տրամադրուին 
համապատասխան նիւթեր՝ կաւէ 
զանգուածներ՝ տարբեր արհեստա-

պատերը: Դիտարկուած է, որ փողո-
ցին մէջ կառուցուած նոր շէնքերը 

պիտի մասնակցի Վիեննայի ֆիլ-
հարմոնիկ նուագախումբին հետ 
համերգի: Անիկա Կուսդաւօ Տու-
տամելիայի ղեկավարութեամբ պիտի 
կայանայ Սեպտեմբեր 13-ին: Google+ 
համակարգին մէջ զուիցերիական 
դրամատան վերջին հրապարակա-
յին գրուածքը կը վերաբերի հայ երի-
տասարդ երաժիշտին. զայն շնոր-
հաւորած են յաջողութեան ու կոչման 
արժանանալու համար:
Սերգէյ Խաչատրեանի վերջին համեր-
գը Երեւանի մէջ կայացած է 2013 
Սեպտեմբեր 15-ին, երբ ան «Արամ 
Խաչատրեան» համերգասրահին մէջ 
հանդէս եկաւ Հայաստանի պետական 
երիտասարդական նուագախումբին 
հետ: Սերգէյ Խաչատրեան կը նուագէ 
1740-ին Ճ.Կուարներիի ստեղծած 
«Իզա»-ի ջութակով, որ անոր սիրով 
տրամադրած է ճափոնական Nippon 
երաժշտական հիմնադրամը: Համերգի 

գիտական ոլորտներու եւ բարձր 
ջերմաստիճանի համար, ինչպէս 
նաեւ ելեկտրոնային եւ փայտէ 
ջեռոցներ` կաւը թրծելու համար։ 
Ընտրուած աշխատանքները երկա-
րաժամկէտ պիտի ցուցադրուին 
Շուշիի կերպարուեստի պետական 
թանգարանին եւ Շուշիի «Նարեկացի» 
արուեստի միութեան տան մէջ»,- 
մանրամասնած է Ա. Կապլանեան:
Ան նաեւ նշած է, որ Երեւանէն մինչեւ 
Շուշի փոխադրամիջոցի, կեցութեան 
եւ սնունդի ծախսերը պիտի հոգան 
կազմակերպիչները։ Մասնակցութեան 
յայտին մէջ  պէտք է ներկայացնել կաւէ 
աշխատանքներու 10-15 բարձր որակի 
լուսանկար, ինքնակենսագրական 
(CV), փառատօներու, մրցոյթներու 
կամ ուսուցողական դասընթաց-
ներու մասնակցութեան մասին 
հաւաստագրեր։

ամբողջովին դէմ են փողոցային արտա-
քին ճակատի աւանդոյթներուն»:

նախօրէին հրաւիրուած ասուլիսին՝ 
Խաչատրեան խոստովանած էր, որ 
սեփական ժողովուրդին համար նուա-

գելը իւրայատուկ զգացողութիւն է, որ 
այլ բեմերու վրայ հնարաւոր չէ ապրիլ։

Յունիս 20-Յուլիս 6 երկարող ժամա-
նակահատուածին՝ Արցախի մէջ 
երրորդ անգամ պիտի իրականա-
ցուի «Բրուտարդ» կաւագործութեան 
միջազգային կոչունքը (symposium), 

Տիարպեքիրի Ճարտարապետներու 
պալատը եւ որոշ հասարակական 
կազմակերպութիւններ մտած եւ 
ուսումնասիրած են Տիարպեքիրի 
Սուրի չորս թաղամասերը, որոնք 
4 տարիէն ի վեր արգիլուած են եւ 
այնտեղ կարելի է մուտք գործել միայն 
յատուկ թոյլտւութեամբ:
Պատուիրակութիւնը, որ Յունուար 
17-ին մտաւ Սուր, իր հետաքննութեան 
վերաբերեալ զեկոյցը հանրութեան հետ 
կիսեց մամուլի հաղորդագրութեամբ:
Ըստ զեկոյցին, տասնեակ պատմա-
կան շինութիւններ ամբողջութեամբ 
աւերուած են, եւ որոշ տարածքներու 
մէջ պեղած են գանձ որսորդները: 
Աւելին, այդ պեղումները կատարուած 
են այն մարզին մէջ, ուր մուտքն ու ելքը 
չի թոյլատրուիր:
Յայտարարութեան մէջ այս իրա-
վիճակին մասին ըսուած է. «Հակառակ 
որ ոչ ոքի թոյլատրուած է մուտք գործել 

որ կը կազմակերպուի «Նարեկացի» 
արուեստի միութեան Շուշիի մաս-
նաճիւղի եւ ԱՀ մշակոյթի, երիտա-
սարդութեան հարցերու եւ զբօ-
սաշրջութեան նախարարութեան 

տարածք, որոշ շէնքեր պեղուած 
են գանձերու համար, իսկ շէնքերը 
վնասուած են”:
Պատուիրակութեան զեկոյցին 
համաձայն` Սուր, Հասիրլի, Ֆաթիհ-
պաշայ եւ Տապանօղլու թաղա-
մասերուն մէջ գտնուող 49 պատմա-
կան շէնքերէն որեւէ քար չէ մնացած:
Յայտարարութեան մէջ նշուած է նաեւ 
հայ եւ քաղդէական եկեղեցիներու 
մասին։
«Ենիքափը փողոցը, որ պահ-
պանած է իր նախնական փողո-
ցային կառուցուածքը, որուն վրայ 
կան բազմաթիւ յուշարձանային 
եւ քաղաքացիական ճարտարա-
պետական օրինակներ, քանդուած 
է 7 մեթրէն 15 մեթր փողոցով 
փոխակերպման նախագիծով: Այս 
պատճառով ոչնչացած են Սուրբ 
Կիրակոս եւ Քաղդէական եկեղե-
ցիներու խանութներն ու բակային 
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Սպանիոյ Քոփա Տէլ Ռէյի ֆութպոլի մրցաշարքին, «Սելթա Տէ Վիկօ»ն դուրս ձգող 
երկրորդ դասակարգի «Միրանտէս»ը վերջին 16-ի հանգրուանին ալ դուրս ձգեց 
առաջին դասակարգի 3-րդ դիրքը գրաւող «Սեւիյա»ն: Իսկ 2-րդ դիրքը գրաւող 
«Պարսելոնա»ն իր դաշտին վրայ յաղթեց 19-րդ դիրքը գրաւող «Լեկանէս»ին,  
Կրիզմանի, Լանկլէի, Մեսսիի երկու եւ Արթուրի կոլերով: Սեմետօ, Մեսսի եւ 
Ռաքիթիչ կատարեցին փոխանցումները: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած 
արդիւնքները.
- Թեներիֆ (Բ.Դաս.) – Աթլեթիք Պիլպաօ 3-3 տուգ.2-4
- Քուլթուրալ Լէոնեզա (Գ.Դաս.) – Վալենսիա 0-0 տուգ.2-4
- Ռայօ Վայեքանօ (Բ.Դաս.) – Վիյարէալ 0-2
- Պատախոզ (Գ.Դաս.) – Կրանատա 2-3 յետ երկրձգ.
- Ռէալ Զարակոզա (Բ.Դաս.) – Ռէալ Մատրիտ 0-4
- Ռէալ Սոսիետատ – Օսասունա 3-1
- Պարսելոնա  – Լեկանէս 5-0
- Միրանտէս (Բ.Դաս.) – Սեւիյա 3-1

êպանÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն

èէալ ØաïñÇï ՅաղÃ»ó ՔաղաքÇ 
î»ñպÇÇն

Սպանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 22-րդ հանգրուանը յատկանշուեցաւ 
Մատրիտ քաղաքի տերպիով: Առաջատար «Ռէալ Մատրիտ» իր դաշտին վրայ 
մրցեցաւ 5-րդ դիրքը գրաւող «Աթլեթիքօ»ի դէմ եւ իր ունեցած առաւելութիւնը 
56-րդ վայրկեանին կոլի վերածեց Քարիմ Պենզեման,  Մենտիի փոխանցումէն 
օգտուելով: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Կրանատա – Էսփանիոլ 2-1
- Ռէալ Մատրիտ  – Աթլեթիքօ Մատրիտ 1-0
- Վալենսիա – Սելթա Տէ Վիկօ 1-0
-Լեկանէս  – Ռէալ Սոսիետատ 2-1
- Աթլեթիք Պիլպաօ  – Խեթաֆէ 0-2
- Վիյարէալ – Օսասունա 3-1, - Սեւիյա – Տեփ.Ալավէս 1-1
- Պարսելոնա – Լեւանթէ 2-1
Դասաւորում. 1)Ռէալ Մատրիտ 49 կէտ +27, 2)Պարսելոնա 46 կէտ +26, 3)
Խեթաֆէ 39 կէտ +12, 4)Սեւիյա 39 կէտ +7, 5)Վալենսիա 37 կէտ +4:

ԱնգլÇáÛ ÈÇÏաÛÇ ԲաժաÏ

ìÇլլա ºõ êÇÃÇ ԴէպÇ ԱõաñïաÏան
Շաբթուան ընթացքին տեղի ունեցան Անգլիոյ ֆութպոլի Լիկայի Բաժակի 
կիսաւարտական հանգրուանի դարձի մրցումները: Այս հանգրուանի առաջին 
մրցումին, 16-րդ դիրքը գրաւող «Ասթըն Վիլլա»ն իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 3-րդ 
դիրքը գրաւող «Լեյսթըր Սիթի»ին դէմ եւ հակառակ հիւրերու որոշ առաւելութեան, 

կրցաւ յաղթել Թարկէթի 12-րդ եւ եգիպտացի Թրեզեկէի 90+3-րդ վայրկեաններուն 
նշանակած կոլերով: Կրիլիշ եւ եգիպտացի Ալ Մոհամմատի կատարեցին 
փոխանցումները: Իհէանաչօ 72-րդ վայրկեանին նշանակեց «Լեյսթըր Սիթի»ի 
կոլը, Պարնզի փոխանցումով: 
Այս հանգրուանի դարձի երկրորդ մրցումին, 2-րդ դիրքը գրաւող «Մանչեսթըր 
Սիթի»ն իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 5-րդ դիրքը գրաւող «Մանչեսթըր Եունայթըտ»ի 
դէմ: Երթի մրցումին, «Սիթի» յաղթած էր 3-1 հաշիւով, ուրեմն «Եունայթըտ» պէտք 
է յաղթէր երեք կոլի տարբերութեամբ: Թէեւ «Սիթի» ունէր որոշ առաւելութիւն, 
սակայն չկրցաւ օգտագործել զայն, իսկ «Եունայթըտ»ի Նեմանիա Մաթիչը 
նշանակեց մրցումին միակ կոլը 35-րդ վայրկեանին եւ 76-րդ վայրկեանին ստացաւ 
իր երկրորդ դեղին քարտը: «Եունայթըտ» թէեւ յաղթանակ տարաւ, սակայն ոչ 
բաւարար: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Ասթըն Վիլլա – Լեյսթըր Սիթի 2-1, երթ.1-1
- Մանչեսթըր Սիթի – Մանչեսթըր Եուն. 0-1, երթ.3-1

ԱնգլÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն

Հáóփըñ ՅաղÃ»ó êÇÃÇÇն

Շաբաթավերջին տեղի ունեցած Անգլիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 25-րդ 
հանգրուանի վերջին մրցումին, 6-րդ դիրքը գրաւող «Թոթընհէմ Հոցփըր»ը իր 
դաշտին վրայ մրցեցաւ 2-րդ դիրքը գրաւող «Մանչեսթըր Սիթի»ի դէմ: Մրցումի 
ընթացքին թէեւ «Սիթի»ն ունէր որոշ առաւելութիւն, սակայն «Հոցփըր»ն էր 
աւելի արդիւնաւէտ ձեւով գործող կազմը: 40-րդ վայրկեանին, Կիւնտողան 
չկրցաւ նշանակել «Սիթի»ի համար տուգանային հարուածէն: Մրցումին 
հաւասարակշռութիւնը խախտեցաւ, երբ 60-րդ վայրկեանին «Սիթի»ի ուքրանացի 
պաշտպան Զինչենքօ ստացաւ իր երկրորդ դեղին քարտը: 63-րդ վայրկեանին, 
հոլանտացի յարձակող Պերկվիյն նշանակեց «Հոցփըր»ի առաջին կոլը, Լուքաս 
մուրայի փոխանցումով: Իսկ 71-րդ վայրկեանին, Հէօնկ Մին Սոն հաշիւը դարձուց 
2-0, ՆՏեմպելէի փոխանցումով: Ստորեւ տեսնել  արձանագրուած արդիւքները.
- Լեյսթըր Սիթի – Չելսի 2-2, - Ուաթֆըրտ – Էվըրթըն 2-3
- Լիվըրփուլ – Սաութհեմփթըն 4-0
Կոլեր.Օքսլէյտ-Չեմպըրլէյն, Հենտըրսըն, Մ.Սալահ 2 
- Մանչեսթըր Եուն. – Վուլվըր.Ուոնտըրըրզ 0-0
- Քրիսթըլ Փալաս – Շեֆիլտ Եուն. 0-1
- Պըրնլի – Արսենալ 0-0
- Թոթընհէմ Հոցփըր – Մանչեսթըր Սիթի 2-0
Դասաւորում. 1)Լիվըրփուլ 73 կէտ +45, 2)Մանչեսթըր Սիթի 51 կէտ +36, 3)
Լեյսթըր Սիթի 49 կէտ +28, 4)Չելսի 41 կէտ +9, 7)Մանչեսթըր Եուն. 35 կէտ +7:

Գ»ñÙանÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն

äաÛըñն՝ Առաջաïաñ
Գերմանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 20-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին 
մէջ տեղի ունեցաւ «Լայփցիկ» - «Պորուսիա Մէօնշընկլատպախ» մրցումը: 
Առաջատարին եւ 3-րդ դիրքը գրաւողին միջեւ կայացած մրցումը աւարտեցաւ 
հաւասարութեամբ: Առիթէն օգտուեցաւ 2-րդ դիրքը գրաւող «Պայըրն Միւնիխ»ը 
եւ յաղթանակ տանելով  15-րդ դիրքը գրաւող «Մայնց05»ի դաշտին վրայ, գրաւեց 
առաջատարի դիրքը: 7-րդ դիրքը գրաւող «Հոֆընհայմ»ը իր դաշտին վրայ 
մրցեցաւ 5-րդ դիրքը գրաւող «Պայէր Լեվերքուզըն»ի դէմ եւ յաղթանակ տարաւ: 
Սարգիս Ադամեան դաշտ մտաւ 60-րդ վայրկեանին: Հայ մարզիկը ընտրուեցաւ 
խումբի Յունուար ամսուան ամենալաւ մարզիկ: Արձանագրուեցան հետեւեալ 
արդիւնքները.
- Հերթա Պերլին – Շալքէ04 0-0
- Պորուսիա Տորթմունտ  – Ունիոն Պերլին 5-0
- Հոֆընհայմ – Պայէր Լեվերքուզըն 2-1
- Մայնց05  – Պայըրն Միւնիխ  1-3
- ՌՊ Լայփցիկ  – Պոր.Մէօնշընկլատպախ  2-2
Դասաւորում. 1)Պայըրն 42 կէտ +35, 2)Լայփցիկ 41 կէտ +28, 3)Պորուսիա Տորթ. 
39 կէտ +28, 4)Պոր.Մէօնշընկլատպախ 39 կէտ +15, 7)Հոֆընհայմ 33 կէտ 0:
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ÆïալÇáÛ ԲաժաÏ

ØÇլան ºõ ÆնÃէñ ØÇլան ԴէպÇ 
ÎÇëաõաñïաÏան
Շաբթուան ընթացքին շարունակուեցան Իտալիոյ ֆութպոլի բաժակի քառորդ 
աւարտական հանգրուանի մրցումները: 8-րդ դիրքը գրաւող «Միլան»ը իր դաշտին 
վրայ ընդունեց 12-րդ դիրքը գրաւող «Թորինօ»ն եւ հաւասարակշռուած մրցումէ 
մը ետք, յետ երկարաձգումի յաղթեց Պոնավենթուրայի մէկ, Չալհանօղլույի երկու 
եւ Իպրահիմովիչի կոլերով: Պրեմըր նշանակեց «Թորինօ»ի երկու կոլերը: Ստորեւ 
տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Միլան – Թորինօ 4-2 յետ երկարաձգումի
- Ինթէր Միլան – Ֆիորենթինա 2-1
Կիսաւարտական հանգրուանին պիտի մրցին հետեւեալ խումբերը.
-Միլան – Եուվենթիւս եւ Նափոլի – Ինթէր Միլան

ÆïալÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն

èáÙա äաñïáõ»óաõ
Շաբաթավերջին տեղի ունեցած Իտալիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 22-րդ 
հանգրուանի մրցումներուն, 15-րդ դիրքը գրաւող «Սասուոլօ»ն իր դաշտին վրայ 
մրցեցաւ 4-րդ դիրքը գրաւող «Ռոմա»ի դէմ եւ յաղթանակ տարաւ: Մխիթարեան 
բացակայեցաւ այս մրցումէն: Ծեքօ եւ Վարեթու տուգանայինով նշանակեցին 
«Ռոմա«ի կոլերը, մինչ Քափութօ՝ երկու, Ճուրիչիչ եւ Պոկա նշանակեցին 
«Սասուոլօ»ի կոլերը: 69-րդ վայրկեանին, Փելլեկրինի ստացաւ երկրորդ դեղին 
քարտը: Ստորեւ տեսնել ցարդ արձանագրուած արդիւնքները.
- Քալիարի – Փարմա  2-2, - Սասուոլօ – Ռոմա  4-2
- Եուվենթիւս – Ֆիորենթինա 3-0
- Լացիօ Ռոմա  – ՍՓԱԼ Ֆերրարա  5-1
- Աթալանթա – Ճենովա 2-2, - Միլան – Հելլաս Վերոնա 1-1
- Ուտինեզէ – Ինթէր Միլան  0-2
- Սամփտորիա  – Նափոլի 2-4
Դասաւորում. 1)Եուվենթիւս 54 կէտ +22, 2)Ինթէր Միլան 51 կէտ +26, 3)Լացիօ 
21 մ 49 կէտ +32, 4)Աթալանթա 39 կէտ +29, 5)Ռոմա 39 կէտ +13:

üñանëաÛÇ ԲաժաÏ

Øáնփ»լÇէ ºõ Øáնաքû Դáõñë ØնաóÇն
Ֆրանսայի ֆութպոլի բաժակի վերջին 16 խումբերու հանգրուանի առաջին 
մրցումներուն, չորրոդ դասակարգի «Պելֆոր»ը տուգանային հարուածներով 
դուրս ձգեց առաջին դասակարգի, Միշէլ Տէր Զաքարեանի մարզած «Մոնփելիէ»ն: 
Արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Պելֆոր (Դ.Դաս.) – Մոնփելիէ  0-0 տուգ.5-4
- Անժէ – Ռէն 4-5 յետ երկրձգ.
- Լիմոնէսթ (Ե.Դաս.) – Տիժոն 1-2 յետ երկրձգ.
- Մոնաքօ – Սենթ Էթիէն 0-1
- Էփինալ (Դ.Դաս.) – Լիլ 2-1
- Փօ (Գ.Դաս.) – Փարի Սէն Ժերմէն 0-2
- Օլիմփիք Մարսէյ  – Սթրասպուրկ  3-1
- Նիս  – Օլիմփիք Լիոնէ 1-2

üñանëաÛÇ ԱխáÛ»անáõÃÇõն

Øáնփ»լÇէ ԶÇջ»óաõ ԱռաջաïաñÇն
Ֆրանսայի ֆութպոլի ախոյեանութեան 22-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին 
մէջ, առաջատար «Փարի Սէն Ժերմէն» իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 4-րդ դիրքը 
գրաւող, Միշէլ Տէր զաքարեանի մարզած «Մոնփելիէ»ի դէմ եւ յաղթանակ 
տարաւ Սարապիայի, Տի Մարիայի, Մպափփէի, Քուրզաուայի կոլերով եւ 
Քոնկրէի սխալմամբ նշանակուած կոլով: 17-րդ վայրկեանին, «Մոնփելիվ»ի 
բերդապահ Պերթօ կարմիր քարտ ստացած էր: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած 
արդիւնքները. 
- Ռէն – Նանթ  3-2
- Փարի Սէն Ժերմէն  – Մոնփելիէ  5-0
- Սթրասպուրկ – Լիլ 1-2, - Անժէ – Ռեմս 1-4
- Նիս – Օլիմփիք Լիոնէ  2-1, - Մէց – Սենթ Էթիէն  3-1
- Պորտօ – Օլիմփիք Մարսէյ  0-0
Դասաւորում. 1)Փարի Սէն Ժերմէն 55 կէտ +43, 2)Օլիմփիք Մարսէյ 43 կէտ +9, 
3)Ռէն 40 կէտ +8, 5)Մոնփելիէ 33 կէտ +4, 6)Օլիմփիք Լիոնէ 32 կէտ +14:

ÎÇպñáëÇ ԱխáÛ»անáõÃÇõն

ՀաÙբաñձáõÙ»անÇ ԷնáëÇëը ºõ ԱԷÈ 
ՅաղÃ»óÇն
Կիպրոսի ֆութպոլի ախոյեանութեան 18-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին մէջ, 
11-րդ դիրքը գրաւող Յովհաննէս Համբարձումեանի մաս կազմած Փարալիմնիի 
«Էնոսիս»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 5-րդ դիրքը գրաւող «ԱԷՔ Լառնաքա»ի դէմ 

եւ տօնեց իր 3-րդ յաղթանակը: Հայ մարզիկը, որպէս կեդրոնական պաշտպան, 
մասնակցեցաւ ամբողջ մրցումին: Իսկ Գէորգ Ղազարեանի մաս կազմած «ԱԷԼ 
Լիմասոլ»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ համաքաղաքացի «Ափոլլոն»ին դէմ եւ 
յաղթեց: Ղազարեան առաջին անգամ ըլլալով երեւաց պահեստայիններու 
նստարանին վրայ, երկար բացակայութենէ ետք վնասուածքի պատճառով: 
Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- ԱԷԼ Լիմասոլ – Ափոլլոն Լիմասոլ 2-0
- Էնոսիս Փարալիմնի – ԱԷՔ Լառնաքա 2-1
Դասաւորում. 1)Անորթոզիս 17 մ 39 կէտ +27, 2)Օմոնիա 38 կէտ +16, 3)ԱՓՕԷԼ 
17 մ 34 կէտ +20, 5)ԱԷԼ 26 կէտ 0, 10)Էնոսիս 15 կէտ -15:

ԱփñÇÏէÇ Չ»ÙփÇընզ ÈÇÏ

ÜըժÙէÃ Ալ êահէլ ºõ Ալ ԱհլÇ ԴէպÇ 
Յաջáñդ Փáõլ
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան Ափրիկէի Չեմփիընզ Լիկի զտումի վերչին՝ 6-րդ 
հանգրուանի մրցումները: Խմբակներու առաջին երկու դիրքերը գրաւող ութ 
խումբեր ապահովեցին իրենց քառորդ աւարտական հանգրուանի տոմսերը: 
Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
Ա.խմբակ. - ԹՓ Մազեմպէ (Դեմ.Քոնկօ)– ԶԷՍՔՕ Եուն. (Զամպիա) 3-1
- 1e Տէ Ակոսթօ (Անկոլա) – Ալ Զամալէք (Եգ.) 0-0
Դաս.. 1)Մազեմպէ 14 կէտ, 2)Զամալէք 9 կէտ, 3) 1e Տէ Ակոսթօ 4 կէտ:
Բ.խմբակ. - Ալ Հիլալ Օմտուրման (Սուտ.) – Ալ Ահլի (Եգ.) 1-1
- Նըժմէթ Ալ Սահէլ (Թուն.) – Փլաթինում (Զիմպապուէ) 2-0
Դաս.. 1)Նըժմէթ Ալ Սահէլ 12 կէտ, 2)Ալ Ահլի 11 կէտ, 3) Ալ Հիլալ 10 կէտ:
Գ.խմբակ. - ԻւՍՄ Ալժէ (Ալճ.) – Փեթրօ Տէ Լուանտա (Անկ.) 2-2
- Մամել.Սանտաունզ (Հար.Ափր.) – Ուիտատ Քազապլ.(Մար.) 1-0
Դաս.. 1)Սանտաունզ 14 կէտ, 2)Ուիտատ 9 կէտ, 3)Փեթրօ 4 կէտ:
Դ.խմբակ. - Քապիլի (Ալճ.) – Ալ Թարաժժի (Թուն.) 1-0
- Ռաժա Քազապլանքա (Մար.) – Վիթա Քլապ (Դեմ.Քոնկօ) 1-0
Դաս. 1)Ալ Թարաժժի 11 կէտ +4, 2)Ռաժա 11 կէտ +2, 3)Քապիլի 7 կէտ:
Ռմբարկուներ. 1)Ճ.Մուլեքա-ԹՓ Մազեմպէ 7 կոլ, 2)Ա.Պենշարքի-Զամալէք 3 կոլ, 
3)Ա.Ալ Քաապի-Ուիտատ 3 կոլ:

ԱëÇáÛ Չ»ÙփÇընզ ÈÇÏ

ԷնÃլըñզ ºõ Ալ êախÛլÇÛա äաñïáõ»óան
Ասիոյ Չեմփիընզ Լիկին մասնակցող 32 խումբերը յայտնի դարձան փլէյ օֆի 
մրցումներէն ետք: Յաղթող խումբերը պիտի մասնակցին Չեմփիընզ Լիկի 
մրցումներուն, իսկ պարտուողները՝ Ֆետերասիոնի Բաժակի մրցումներուն: 
Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Շանկհայ (Չին.) – Պուրիրամ Եուն. (Թայլ.) 3-0
- Սէուլ (Հար.Քորէա) – Քետահ (Մալ.) 4-1
- Թոքիօ (Ճաբ.) – Սերէս (Ֆիլիփ.) 2-0
- Քաշիմա Էնթլըրզ (Ճաբ.) – Մելպորն Վիքթըրի (Աւստրալ.) 0-1
- Ալ Այն (ԱՄԷ) – Պունիոտքոր (Իւզպ.) 1-0
- Ալ Սայլիյա (Քաթ.) – Շահր Խոտրու (Իրան) 0-0 տուգ.4-5
- Ալ Ռայյան (Քաթ.) – Էսթեղլալ (Իրան) 0-5
- Ալ Ահլի (Ս.Արաբ.) – Իսթիքլոլ Տուշամպէ (Թաճ.) 1-0

ԱëÇáÛ ü»ï»ñաëÇáնÇ ԲաժաÏ

Ալ Քáõïë Անóաõ Յաջáñդ Փáõլ
Ասիոյ ֆութպոլի Ֆետերասիոնի բաժակի փլէյ օֆի հանգրուանի դարձի մրցումին 
արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
- Սուր (Օման) – Հիլալ Ալ Քուտս (Պաղ.) 0-0, երթ.0-2

 ՃաïñաÏ
ՓáñÃáõÏալÇ Բաó Øñóաßաñք

Îաñէն ԳñÇգáñ»ան Շահ»óաõ îÇïղáëը

Փորթուկալի մայրաքաղաք Լիզպոնի մէջ աւարտեցան ճատրակի միջազգային 
Բաց մրցաշարքի մրցումները: 
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ՄԱՐԶԱԿԱՆ 
Շար. Էջ 22-էն -Հայաստան – Մոնթենեկրօ 3-1, - Պելճիքա – Սկովտիա 7-3

-Պելճիքա – Հայաստան 5-2, -Մոնթենեկրօ – Սկովտիա 9-2
-Հայաստան – Սկովտիա 2-2, - Պելճիքա – Մոնթենեկրօ 5-1
Դասաւորում.1)Պելճիքա 9 կէտ +11, 2)Հայաստան 4 կէտ -1, 3)Մոնթենեկրօ 3 
կէտ +1, 4) Սկովտիա 1 կէտ -11:
Այս արդիւնքներուն հիման վրայ, Հայաստանի հաւաքականը Պելճիքայի հետ 
ապահովեց զտումի երկրորդ փուլի տոմսը:

 Â»նÇë
ԱõëïñալÇáÛ Բաó Øñóաßաñք

Ք»նÇն ºõ ՃáքáíÇչ Շահ»óան 
îÇïղáëն»ñը

Աւստրալիոյ թենիսի Բաց մրցաշարքի տղոց կիսաւարտական հանգրուանի 
մրցումներուն արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
-Ն.Ճոքովիչ (2) – Ռ.Ֆետերէր (3)  7-6 թպ 7-1, 6-4, 6-3
-Տ.Թիմ (5) – Ա.Զվերեւ (7)  3-6, 6-4, 7-6 թպ 7-3, 7-6 թպ 7-4
Աւարտական մրցումին արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
-Ն.Ճոքովիչ (2) – Տ.Թիմ (5)  6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4
Այսպիսով, աւարտական մրցումին, 2-րդ դասուած սերպ Նովաք Ճոքովիչ յաղթեց 
5-րդ դասուած աւստրիացի Տոմինիք Թիմին եւ շահեցաւ իր 8-րդ Աւստրալիոյ 
Բաց մրցաշարքի տիտղոսը եւ իր 17-րդ «Մեծ Սաղաւարտ»ի տիտղոսը:
Կիներու մրցաշարքին կիսաւարտական հանգրուանին արձանագրուեցան 
հետեւեալ արդիւնքները.
-Ս.Քենին (14) - Է.Պարթի (1) 7-6 թպ 8-6, 7-5
-Կ.Մուկուրուզա – Ս.Հալէփ (4) 7-6 թպ 10-8, 7-5
Աւարտական մրցումին արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
-Ս.Քենին (14) – Կ.Մուկուրուզա  4-6, 6-2, 6-2
Այսպիսով, աւարտական մրցումին, 14-րդ դասուած ամերիկացի Սոֆիա Քենին 
յաղթեց չդասուած նախկին ախոյեան սպանացի Կարպինիէ Մուկուրուզային եւ 
շահեցաւ «Մեծ Սաղաւարտ»ի իր առաջին տիտղոսը:

Մրցաշարքին կը մասնակցէին 33 երկիրներու 216 ճատրակի վարպետներ, 
որոնցմէ 14-ը մեծ վարպետներ:
Ինը հանգրուան ետք, արձանագրելով 6 յաղթանակ եւ 3 հաւասարութիւն իւ 
շահելով 7,5 կէտ, առաջին դիրքը գրաւեց ու տիտղոսը շահեցաւ Հայաստանի 
մեծ վարպետ Կարէն Գրիգորեանը: Կէս կէտ հեռու էին 8 վարպետներ, որոնց 
շարքին Ֆրանսան ներկայացնող Տիգրան Ղարամեանը: 

 äաëք»Ãպáլ
ՀաÛաëïանÇ ԱխáÛ»անáõÃÇõն

ԱñագաÍÇ 2-ñդ äաñïáõÃÇõնը
Հայաստանի պասքեթպոլի ախոյեանութեան մրցումները շարունակուեցան 
եւ տեղի ունեցան 11-րդ եւ 12-րդ հանգրուանի մրցումները: Ստորեւ տեսնել 
արձանագրուած արդիւնքները.
-ՖԻՄԱ  – Ուրարտու 81-109, - Էրեբունի – ՖԻՄԱ 80-88 
-Արագած Կիւմրի – Ուրարտու 74-91
- Արագած Կիւմրի – Էրեբունի 141-100
- Կիւմրի – ՖԻՄԱ 91-97, - Երեւան – Էրեբունի 91-88
- էրեբունի – Կիւմրի 95-76, - Արագած Կիւմրի – ՖԻՄԱ 95-86
Դաս. 1)Արագած 13 յաղթ – 2 պարտ, 2)Ուրարտու 10-2, 3)Երեւան 8-6, 4)էրեբունի 
5-9, 5ՖԻՄԱ 3-9, 6)Կիւմրի 2-13:

 äաëք»Ãպáլ
ºõñաëÇաÏան ÈÇÏա

ԱñագաÍ ºõ àõñաñïáõ ՅաղÃաÏան
Շաբթուան ընթացքին շարունակուեցան Եւրասիական պասքեթպոլի Լիկայի 
մրցումները: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
-Պարսի Աթիրաու (Ղազ.) - Պորիսֆէն (Պելառ.) 82-74
-Արագած Կիւմրի (Հայ.) - Մալախովքա (Ռուս.) 97-93
-Ուրարտու (Հայ.) - Մալախովքա (Ռուս.) 84-71
Դաս. 1)Պորիսֆէն 4 յաղթ – 1 պարտ, 2)Պարսի 4-2, 3)Արագած 4-4, 4)Արսենալ 
3-2, 5Ուրարտու 3-5, 6)Մալախովքա 1-5:

 äաëք»Ãպáլ
Էն äÇ ԷÛ

äաքë Îñ»ó Æñ 7-ñդ äաñïáõÃÇõնը
ԱՄՆ-ի արհեստավարժ պասքեթպոլի ախոյեանութեան վերջին մրցումներուն 
արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Տիթրոյթ Փիսթընզ – Տենվըր Նակէց 128-123
- Հիւսթըն Ռոքէց  – Նիւ Օրլէանզ Փելիքընզ 117-109
- Միլուոքի Պաքս – Ֆինիքս Սանզ 129-108
- Թորոնթօ Ռեփթըրզ  – Շիքակօ Պուլզ 129-102
- Պոսթըն Սելթիքս – Ֆիլատելֆիա 76րզ 116-95
- Միլուոքի Պաքս  – Տենվըր Նակէց 115-127
Ամենալաւ նշանակողներ.Անթեթոքումփօ 31 կ 16 ռ 9 փ – Պարթըն 24 կ 7 ռ 8 փ
Արեւ.շրջանի դասաւորում.1)Պաքս 42 յաղթ - 7 պարտ, 2)Ռեփթըրզ 36-14, 3)
Սելթիքս 33-15, 4)Հիթ 33-15
Արեւմտ.շրջանի դասաւորում.1)Լէյքըրզ 37 յաղթ - 11 պարտ, 2)Քլիփըրզ 34-15,3)
Նակէց 34-16, 4)Ճազ  32-17:

 äաëք»Ãպáլ
ºáõñáլÇÏ

Առաջաïաñն»ñը ՅաղÃ»óÇն
Եւրոպայի պասքեթպոլի ակումբներու ախոյեանութեան 22-րդ հանգրուանի 
մրցումներուն, «Անատոլու Էֆէս», «ԲԿՄԱ», «Պարսելոնա» եւ «Ռէալ Մատրիտ» 
յաղթանակ տարին եւ ամրապնդեցին իրենց դիրքերը: Այս հանգրուանի 
մրցումներուն արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Խիմքի Մոսկուա  – ԲԿՄԱ Մոսկուա 69-78
- Մաքապի ԹԱ  – Ռէալ Մատրիտ 77-81
- Պարսելոնա  – Զենիթ Ս.Փեթեր. 90-72
- Ցրվենա Զվեզտա  – Անատոլու Էֆէս 78-85
- Վալենսիա – Փանաթինայքոս 94-87
Դասաւորում.1)Անատոլու Էֆէս 19 յաղթ - 3 պարտ, +211, 2)ԲԿՄԱ 16-6 +153, 
3)Պարսելոնա 16-6 +139, 4) Ռէալ Մատրիտ  16-6 +138:

 üáõÃëալ
ºõñáպաÛÇ ԱխáÛ»անáõÃÇõն

ՀաÛաëïան Անóաõ Յաջáñդ Փáõլ
Հայաստանի ֆութսալի հաւաքականը Պելճիքայի մէջ տեղի ունեցող Եւրոպայի 
ախոյեանութեան զտումի մրցումներու երկրորդ խմբակին մէջ արձանագրեց 
հետեւեալ արդիւնքները.

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԱԶԴ

Նոր Օրի ելեկտրոնային տարբերակը կարդալու 
համար կարելի է այցելել՝ 

noror.org
Կամ գտնել մեզի մեր ֆէյսպուքի էջին վրայ՝

www.facebook.com/norornews/
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Հայաստանի Փրկարարական Սարքերը 
Կը Համալրուին

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Շիրակի, Լոռիի եւ Սիւնիքի մարզե-
րուն մէջ փրկարարական սարքերը 
բաւական բարձր մակարդակի են։ 
Լրագրողներու հետ ունեցած զրոյ-
ցի մը ընթացքին այս մասին յայտ-
նեց Հայաստանի արտակարգ իրա-
վիճակներու նախարար Ֆելիքս 
Ցոլակեան:
“Արմէնփրես”-ի փոխանցմամբ՝ ան 
տեղեկացուց, որ Ճափոնի կառա-
վարութեան կողմէ Հայաստանին 22 
հրշէջ փրկարարական ինքնաշարժներ 
տրամադրուած են, ինչ որ բաւական 
բարձրացուցած է մարզերու թեք-
նիք յագեցուածութիւնը, բայց այդ չի 
նշանակեր, որ մարզերը բոլորովին 
ամէն ինչով օժտուած են։
Հրշէջ ինքնաշարժներու յանձնման 
արարողութեան՝ նախարար Ցոլա-
կեանի կողքին ներկայ էին Հայաս-
տանի մօտ Ճափոնի դեսպան Ճուն 
Եամատան եւ այլ բարձրաստիճան 
պաշտօնատարներ։
Ֆելիքս Ցոլակեան շնորհակալութիւն 
յայտնեց Ճափոնի կառավարութեան՝ 
նպատակային եւ անշահախնդիր 
աջակցութեան համար: «Ամիսներ 
անց կը լրանայ հայ-ճափոնական 
յարաբերութիւնների հաստատման 
28-րդ տարին, սակայն հայ եւ ճապո-
նացի ժողովրդների բարեկամական 
կապերը դիւանագիտական յարա-
բերութիւններով չեն միայն պայմա-
նաւորուած եւ բնաւ միայն դրանցով 
չեն սահմանափակւում:
«Հայ-ճափոնական երկարամեայ եւ 
իւրատեսակ համագործակցութեան 
եւս մէկ վկայագիրը կը հանդի-
սանայ Ճափոնի միջազգային համա-
գործակցութեան գործակալութեան 
կողմէ հակահրդեհային սարքաւո-
րումներու բարելաւման ծրագրի 
ծիրէն ներս Հայաստանին Արտա-

կարգ իրավիճակներու նախա-
րարութեան փրկարար ծառա-
յութեան Շիրակի, Լոռիի եւ Սիւնիքի 
մարզի փրկարարական ստորա-
բաժանումներուն սարքերու վերա-
զինման համար տրամադրուած շուրջ 1 
միլիառ 540 միլիոն իենի օգնութիւնը»,- 
ընդգծեց Ցոլակեան:
Ճուն Եամատա նշեց, որ իրեն 
համար մեծ հաճոյք է մասնակցիլ 
հակահրդեհային սարքերու բարե-
լաւման ծրագիրին մաս կազմող 22 
հրշէջ ինքնաշարժներու յանձնման 
արարողութեան: «Ճափոնի դրամաշը-
նորհին մասին պայմանագիրը 
Հայաստանի կառավարութեան հետ 
կնքուած է 6 Սեպտեմբեր 2017-ին 
եւ նպատակ ունի Շիրակի, Լոռիի 
եւ Սիւնիքի մարզերուն փրկարարա-
կան ստորաբաժանումներուն թեք-
նիք յագեցուածութեան»,- յայտնեց 
Եամատա:
Խօսելով այլ ծրագիրներու մասին՝ 
նախարար Ցոլակեան ըսաւ, որ կը 
նախատեսուի 26 ռուսական սարքեր 
ստանալ, որ մեծապէս պիտի նպաստէ 
կացութեան բարելաւման։
Ըստ անոր՝ յաջորդ ծրագիրները 
վերաբերին միւս մարզերուն։ «Մեզի 
պէտք է 50-է աւելի մեթրանոց 
աւտոսանդուղքներ, որովհետեւ 
բարձրայարկ շէնքեր ունենք… 
Կառավարութեան մէջ կը նախա-
պատրաստենք մրցոյթ եւ ատոր 
արդիւնքներով ձեռք պիտի բերենք 
երկար մեքենայ-սանդուղտներ: 
Բացի ատկէ, պէտք են տեխնիկա-
կան միջոցներ մարդոց տարհանե-
լու համար: Ներկայիս տարհանման 
միջոցներ չունինք, զուտ կը մնայ 
փրկարարներու մասնագիտական 
բարձր որակներուն ապաւինիլ»,- 
եզրափակեց Ցոլակեան:

«Նոր Օր»ի Յայտարարութիւն
«Նոր Օր»ը ՌԱԿ Արեւմտեան ԱՄՆի Շրջանային Վարչութեան 
պաշտօնաթերթն ըլլալով կը յարգէ բազմակարծութիւնը եւ խօսքի 
ազատութիւնը: 
«Նոր Օր»ը միաժամանակ իրեն իրաւունք կը վերապահէ կարգ 
մը գրութիւններու տեղ չտալ, եթէ անոնք չեն համապատասխա-
ներ լրագրութեան միջազգայնօրէն ընդունուած հիմնական 
օրէնքներուն եւ խիստ հակասութեան մէջ կը գտնուին ՌԱԿ-ի 
գաղափարախօսութեան հետ: 
Կը յիշեցնենք նաեւ թէ՝ թերթիս մէջ տպուած կարգ մը յօդուածնե-
րու արտայայտած միտքերն ու գաղափարները անպայմանօրէն 
չեն արտայայտեր ՌԱԿի տեսակէտը: 


