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Իր Վերապրումով Եաթաղանին 
Յաղթահարած Մեր Ժողովուրդը 
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Համավարակը Չի Կրնար 
Խանգարել Մեզի 

Յիշելու Եւ Պահանջելու

Հայոց Ցեղասպանութեան 
105-Ամեակին Արթիւ

1915 թուականին, այսօրուայ 
համավարակէն աւելի վատ  
երեւոյթ մը ցնցեց ամբողջ 
մարդկութիւնը, խլելով աւելի 
քան 1,500,000 կեանքեր։  Համա-
վարակը այսօր, չի կրնար 
խանգարել մեզի յիշելու եւ 
պահանջելու։ 
105 տարին կարճ է յիշողու-
թիւն ջնջելու համար: Կարճ է 
վէրք բուժելու համար: Կարճ է, 
մոռացութեան տալու համար։ 
105 տարի առաջ եաթաղանով՝ 
առանց ցաւազրկելու ճեղքե-
ցին հայ ազգի  կրծքավանդա-
կը, սիրտը պոկելու եւ դուրս 
նետելու համար։ Առանց սիրտի 
չապրիր մարդը...
Թուրքը  աչք  տնկած էր հայու 
ունեցուածքին՝ հողին, ջուրին, 
մշակոյթին, տուն ու տեղին...
Հայու երակներուն մէջ մինչեւ 
օրս կը հոսի այս իրողութեան 
յիշողութիւնը,  ան մեր մաշկին 
վրայ դաճուած է անտեսանե-
լի թանաքով: Ան կը հոսի մեր 
երակներուն մէջէն: Զայն 
խմած ենք մայրական կաթի 
հետ։ Այդ  է, որ կողմնորոշած 
է մեր ինքնութիւնն ու գիտակ-
ցութիւնը։  Անցեալի հանդէպ 
պահանջատէր ըլլալը մեր ինք-
նութեան ու գիտակցութեան 
մէկ մասն է: Այդ արդարու-
թեան վերականգնումը մեր 
իրաւունքն է  ու մեր պարտքը՝ 
մեզ յաջորդող սերունդներուն 
հանդէպ։ 
Հայ ժողովուրդի  կոտորածը, 
անոր տեղահանութեան, հայ 
հողի ապօրինի բռնազաւթման, 
հայոց պատմութեան, եկեղե-
ցիի,  ազգային արժէքներու 
եւ մշակոյթի ոչնչացման  
ցաւալի փորձի արդիւնքն է: 
Այսօր միլիոնաւոր հայորդի-
ներ կ՛ապրին օտարի տան մէջ՝ 
կտրուած հայրական շէնէն։ 
Մենք  մեր պատմութեան կերտ-
ման, մեր դատի հետապնդման  
պատասխանատուն ենք։  
Մենք ենք անցեալի դէպքերէն 
դասեր քաղած՝ նոր  Հայաս-
տան կերտողը: Մենք ենք տէրը 
մեր հայրենիքին: Տէրը՝ մեր 
իրաւունքին։ Մենք ենք որոշո-
ղը, որ այլեւս ոչ ոք,  հայու վրայ 
զէնք կը բարձրացնէ՝ չվախ-
նալով պատիժէ։  
Հայոց Ցեղասպանութեան հան-
դէպ պահանջատէր ըլլալը չի 
նշանակէր լաց ու կոծ, ողբ, 
թուրքի դրօշ այրել կամ տարուայ 
մէջ մէկ օր եռագոյններով՝ 
յուշարձաններուն ծաղիկներ 
դնել։ Հայոց Ցեղասպանութեան  
հանդէպ պահանջատէր ըլլալ 
առաջին հերթին կը նշանակէ 
արժանապատուօրէն կրելով 

անցեալի անխուսափելի բեռը  
կերտել լաւագոյն նորը՝ վառ ու անսա-
սան պահելով  հայու ինքնութիւնը 
կողմնորոշող ազգային գիծերը։ 
Անաղարտ պահել  լեզուն, մշակոյթը 
եւ եկեղեցին։ Ամուր կամքով, մէկ 
բռունցք դարձած Հայաստան-
Արցախ-Սփիւռք եռամիասնու-
թեամբ, հայաճանաչութեամբ եւ 

իրաւաճանաչութեամբ կրնանք 
հպարտօրէն քալել ժամանակի 
ընդմէջէն, ու չդադրիլ պահանջել 
աշխարհէն ճանչնալ հայ ժողո-
վուրդի բնաջնջման փորձը՝ 
որպէս ցեղասպանութիւն։  
Արդարութեան վերականգնում 
պահանջելը մեր իրաւունքն է։  

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ

Բժ. ՌԱՖՖԻ ՊԱԼԵԱՆ

Համաճարակի պատճառով յառա-
ջացած համաշխարհային ճգնաժամի 
ստեղծած մարդկային, տնտեսական եւ 
քաղաքական ծանր հետեւանքներուն 
մասին ակամայ պիտի անդրադառ-
նանք եւ զբաղինք բոլորս։
Պէտք է ընդունինք նաեւ թէ համա-
ճարակի գործած աւերը իր հսկայ 
ազդեցութիւնը պիտի ունենայ 
միջազգային իրականութեան բոլոր 
ոլորտներուն եւ հատուածներուն վրայ։ 
Մինչ այդ ի յայտ կու գան բոլորիս 
համար երեւոյթներ, որոնց նկատմամբ 
լուրջ վերաբերմունք թերեւս չէինք 
ցուցաբերած մեր կեանքի անցնող 
տասնամեակներու ընթացքին։ Այսօր 
յստակօրէն կը գիտակցինք այլեւս թէ 
մեր կեանքի ընթացքին մեզի պար-
գեւուած շնորհներէն ամէնէն թան-
կագինը առաջին հերթին նոյնինքն 
մարդկային կեանքն է՝ աստուածա-
տուր եւ անփոխարինելի։ Պարգեւ 
մը, զոր մենք պէտք է պահպանենք 
մեր ամբողջ էութեամբ։ Յաջորդաբար 
կու գանք գնահատելու ընտանիքի 
կարեւորութիւնը եւ անժխտելի դերը 
մեր կեանքի յաջողութեան,  երջանկու-
թեան եւ իմաստաւորման մէջ։
Համաճարակը աներկբայօրէն ի 
մի բերաւ ընտանիքի անդամնե-
րը, ամրացնելով ընտանիքի սէրը, 
ապահովութիւնը,  առողջութիւնը եւ 
կենսունակութիւնը։ Միեւնոյն ատեն 
համոզուեցանք նաեւ թէ կարելի 
է համեստ, ուրախ, կենսունակ եւ 
գոհունակ կեանք մը ապրիլ առանց 
մսխումի եւ շռայլ ապրելակերպի։
Այսօր կը գիտակցինք նաեւ թէ 
պարտաւոր ենք աւելի ուշադիր  ըլլալ, 
գուրգուրալ եւ պահպանել զայն։ Մեր 
երկիր մոլորակը եւ չքնաղ բնու-
թիւնը ժամանակաւոր հանգիստ մը 
ապրեցաւ՝ ազատուելով մարդկա-
յին թափօններու, վատնումներու 
եւ ապականութեան համատարած 
վտանգներէն եւ աւերումներէն։ Հիմա 
բնականաբար աւելի լաւ կ’ընբռնենք 
երկիր մոլորակի բնապահպանման 
օրէնքներն ու կարեւորութիւնը։ Վեր-
ջապէս կ’ուզենք մտաբերել որ այսօր 
ճիշդ պահն է օգնելու եւ պաշտպանե-
լու մեր ընտանիքի անդամները, մեր 
շրջապատը, ժողովուրդը եւ մեր 
հայրենիքը։
Աւելի խոր վերլուծումներով գիտակ-
ցինք նաեւ մեր հայրենիքի ներկայ 
քաղաքական, տնտեսական, ընկերային 
եւ ռազմական ոլորտներու հզօրաց-
ման անհրաժեշտութեան։  Հետեւա-
բար մեր մասնակցութիւնը բերենք 

մեր անսակարկ զօրակցութեամբ 
սատար կանգնելու մեր հայրե-
նաբնակ ժողովուրդի բարօրութեան 
եւ բարգաւաճումին։ Այս կը թելադրէ 
ժամանակի հրամայականը։
Մտածելակերպի փոփոխութիւնը 
այլեւս անհրաժեշտ է։ Հայոց 
ցեղասպանութեան 105-ամեակը 
այս տարի կը զուգադիպի COVID19 
համաճարակին, որ անցնող վերջին 
շաբաթներուն տասնեակ հազարաւոր 
մարդկային զոհեր խլեց աշխարհով 
մէկ։
Այսօր, արտասովոր պայմաններու 
տակ կը յիշենք Մեծ Եղեռնի մեր 
բիւրաւոր նահատակները, որոնք 
սրբադասուած են, միաժամանակ 
կ’անդրադառնանք նաեւ մարդկային 
կեանքի կարեւորութեան եւ արժէքին։
Այսօր ժամանակն է պաշտպանուելու 
աներեւոյթ «թշնամիէն»։ Ժամանակն 
է պաշտպանելու մեր շուրջը գտնուող 
կարիքաւորները։
Երախտապարտ ենք ԱՄՆ-ի Ծերա-
կուտականներու եւ Ներկայա-
ցուցիչներու Տան (House of 
Representatives) Հայոց Ցեղասպա-
նութեան ճանաչման ջանքերու 
նկատմամբ ցոյց տրուած նեցուցկին։
Այսօր պահն է տալու եւ օգնելու 
մարդկութեան, միաժամանակ վերա-
նորոգուած ուխտով պարտինք 
շարունակել մեր յարատեւ պայքարը 
մեր իրաւունքները պաշտպանելու եւ 
պահանջելու եւ տէր կանգնելու մեր 
արդար դատին։
Համոզուած ենք՝ որպէս վերապրած 
ժողովուրդ, ազգովին միասնաբար 
պիտի յաղթահարենք այսօրուան 
համաճարակի դժուարութիւնները եւ 
նոր շունչով շարունակենք մեր երթը 
Մեծ Երազի ճամբուն վրայ։
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Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ,«Հայաստան» 
Համահայկական ՀիմնադրամիՀոգաբարձուներու Խորհուրդի 
Նախագահ Արմէն Սարգսեանի Կոչը
«COVID-19 Հայաստան. Միասին Յաղթահարենք Համաճարակը» Խորագրով Համահայկական Դրամահաւաքի Մասին

Հաշուի առնելով նոր «Քորոնա» 
ժահրի համաճարակի տարածման 
վտանգները, ինչպէս նաեւ անկէ 

բխող առողջապահական, ընկերա-
յին-տնտեսական համաշխարհային 
մարտահրաւէրները, «Հայաստան» 
համահայկական հիմնադրամը ընդգըր-
կուն ու համապարփակ ձեւաչափով 
կ’ընդլայնէ «COVID-19 Հայաստան. 
Միասին յաղթահարենք համաճարա-
կը» խորագրով համահայկական դրա-
մահաւաքը:
Կոչ կ’ընեմ Հիմնադրամի հոգաբարձու-
ներու խորհուրդի կազմին մէջ ընդգրկուած բոլոր պետական այրերուն, 
հոգեւոր առաջնորդներուն, սփիւռքի մէջ գործող կուսակցութիւններուն եւ 
կազմակերպութիւններուն, անհատներուն՝ իրենց ողջ ներուժն ուղղելու այս 
դրամահաւաքին, օգտագործելով բացառապէս Հիմնադրամի խողովակները: Այն 
է՝ դրամական փոխանցումներ իրականացնել «Հայաստան» համահայկական 
հիմնադրամի կայքին մէջ յատուկ այս նախաձեռնութեան համար ստեղծուած 
առցանց հարթակին կամ դրամատնային հաշուեհամարի միջոցով, ինչպէս 

նաեւ սփիւռքի համայնքներուն մէջ 
կապուիլ Հիմնադրամի տեղական 
կազմակերպութիւններու ներկայա-
ցուցիչներուն հետ՝ հաւաքագրուած 
միջոցները նաեւ այդ խողովակներով 
Հիմնադրամին փոխանցելու նպա-
տակով:
Հաւաքագրուած ողջ միջոցները պիտի 
ուղղուին առողջապահութեան ոլոր-
տին, ինչպէս նաեւ ամենահրատապ 
անհրաժեշտութիւն ունեցող ընկերա-
յին խնդիրներու լուծման:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 
ՆԱԽԱԳԱՀ,
«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ
ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐՈՒ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ   

ԱՐՄԷՆ ՍԱՐԳՍԵԱՆ 

15 Ապրիլ, 2020թ.

Արցախի համապետական ընտրութիւններու աւարտին, 
մրցակցային պայմաններու մէջ Արցախի ժողովուրդը ընտրեց 
իր նոր նախագահը եւ խորհրդարանի անդամները: 
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը, իր Արցախի 

կառոյցի կազմած դաշինքի ընդմէջէն որպէս ընտրութիւննե-
րուն մասնակից կողմ, կ’ողջունէ մրցակցային եւ ժողովուրդի 

աշխոյժ մասնակցութիւն ապահովող պայմաններու մէջ կայացած 
ընտրութիւնները:
Միաժամանակ, մեծապէս կ’արժեւորէ ՌԱԿ-ի Արցախի միաւորի դրական 
ներկայութիւնը եւ ընտրութիւններու մասնակցութիւնը, վստահեցնելով, 
որ ՌԱԿ-ը իր պատմական աւանդը պիտի շարունակէ ունենալ ժողովրդա-
վարական եւ իրաւական համակարգի հաստատման գործին՝ ի փառս 
Արցախի ժողովուրդին:
ՌԱԿ-ը կը հաւատայ, որ արդէն ժամն է Ազգային միասնականութեան, 
համախմբումին, համոզուած ըլլալով, որ ազգային միասնականու-
թեան ամրապնդումն ու ժողովուրդի միասնական նպատակներու շուրջ 
համախմբումը այսօրուայ հրամայականն է եւ կենսականօրէն անհրաժեշտ 
է Արցախի անվտանգութեան եւ ընկերային ու տնտեսական զարգացման 
համար:
Այսօր աւելի քան ակնյայտ է, որ ռամկավարութեան եւ ազատականութեան 
սկզբունքներու իրագործումը կարեւորագոյն գործօն է Արցախի համար: 
Արդ, լիայոյս ենք, եւ կը հաւատանք, որ արցախահայութեան շահերէն 
մեկնելով, նորընտիր իշխանութիւնները որդեգրելով միասնականութեան 
ճանապարհը, կ’առաջնորդուին ժողովրդավարական սկզբունքներով եւ 
ամենայն յանձնառութեամբ կ’իրագործեն Արցախահայութեան համար 
փայլուն ապագայ կերտելու տեսլականը:

Մեծայարգ Տիար Արայիկ Յարութիւնեան
Նորընտիր Նախագահ Արցախի Հանրապետութեան
Ստեփանակերտ

Վսեմաշուք Պրն. Յարութիւնեան,
Ուրախութեամբ տեղեկացանք, որ Արցախի մեր ազատատենչ ժողովուրդի 
աղօթքով ընտրուած էք Նախագահ Արցախի Հանրապետութեան։ Մեր 
աղօթքն է առ Աստուած, որ Ձեր ուսերուն դրուած այս ծանր պատասխա-
նատուութիւնը մշտապէս յաջողութեամբ պսակէք ի փառս մեր ժողովուրդին։
Արցախը, արդարև, խորհրդանիշն է այսօր մեր ժողովուրդի վերազարթօն-
քին։ Ինչքան հզօր է Արցախը, այնքան արթուն է մեր ժողովուրդը և պահա-
պան՝ իր սրբազան աւանդութեանց։
Թող Ամենակարողն Աստուած միշտ զօրավիգ ըլլայ Ձեզ, որպէսզի Ձեր 
բոլոր տեսիլքները և յոյսերը ի կատար ածէք առաւել հզօր Արցախի պայծառ 
հեռանկարով։

Յայտարարութիւն

Շնորհաւորագիր

Ապրիլ 18, 2020

Ապրիլ 15, 2020

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը յաջողութիւն կը մաղթէ Արցախի 
Հանրապետութեան յաջորդ նախագահ Արայիկ Յարութիւնեանին եւ ձեւա-
ւորուող իշխանութիւններուն:
Առանձնայատուկ երախտագիտութիւն կը յայտնենք մեր նախագահական 
թեկնածու Մասիս Մայիլեանին, բարձր գնահատելով առաջին հերթին անոր 
պարկեշտ, բանիմաց, հաւասարակշռուած, արհեստավարժ դիւանագէտի 
նկարագիրն ու անցած քաղաքական ուղին, ինչպէս նաեւ ընտրութիւններու 
ընթացքին անոր որդեգրած գիտակից պահուածքը եւ Արցախի ապագայի 
նկատմամբ դրսեւորած բարձր պատասխանատւութիւնը, եւ իրեն տրուած 
աւելի քան 26% վստահութեան քուէները կը համարենք պատուաբեր 
յաջողութիւն, որոնց համար ալ առանձնակի շնորհակալութիւն կը յայտնենք 
իրենց ձայնը մեր թեկնածուին վստահող քաղաքացիներուն:
Համազգային միասնականութեան կոչով եւ Ազգային անվտանգութեան 
սպառնացող պատուհասներու կանխումը ամէն ինչէ վեր դասելով, Ռամկավար 
Ազատական Կուսակցութեան Կեդրոնական Վարչութիւնը կու գայ անգամ 
մը եւս հաստատելու, որ հաւատարիմ մնալով հայ ժողովուրդի գերագոյն 
շահերը պաշտպանելու իր սկզբունքներուն, Սփիւռքի իր կառոյցներով 
եւ Հայաստանի ու Արցախի իր միաւորներով պիտի շարունակէ իր բոլոր 
միջոցները ծառայեցնել հայութեան գերագոյն շահերու պաշտպանութեան, 
համահայկական առաջնահերթ մարտահրաւէրներու դիմակայման եւ 
հայրենիքի ամրապնդման ու հզօրացման:

Ի Դիմաց՝

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

Տոքթ. Ռաֆֆի Պալեան                                                           Մայք Խարապեան   
       Ատենադպիր         Ատենապետ

Առաջնորդ Սրբազան Հօր Շնորհաւորական 
Նամակը Արցախի Նորընտիր Նախագահ 
Արայիկ Յարութիւնեանին

Մնամք խորին յարգանօք
Աղօթարար՝
Տ. Յովնան Արք. Տէրտէրեան
Առաջնորդ Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան Թեմի
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Հաղորդագրութիւն

Հայոց Ցեղասպանութեան Սուրբ Նահատակների 
Ոգեկոչման Արարողութիւնների Վերաբերեալ

Ապրիլի 24-ին՝ Հայոց Ցեղասպանութեան սուրբ նահատակների յիշա-
տակութեան օրը, ժամը 10։30-ին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում եւ 
Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու բոլոր տաճարներում դռնփակ 
կմատուցուի Սուրբ Պատարագ, որի աւարտին կը կատարուի Հայոց 
Ցեղասպանութեան սուրբ նահատակների բարեխօսական կարգ:  
Նոյն օրը ժամը 12։00-ին կը հնչեն բոլոր եկեղեցիների զանգերը՝ ի ոգեկոչումն 
Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերի յիշատակի։ 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը հրաւիրում է մեր ժողովրդի զաւակներին՝ 

համավարակի այս դժուարին պայմաններում, նուիրական այս օրը իրենց 
տներում աղօթակից լինել հոգեւոր դասին եւ միաբան ու միասիրտ հայցել մեր 
սուրբ նահատակների բարեխօսութիւնը առ Աստուած՝ աշխարհասփիւռ մեր 
ժողովրդի առողջ ու անվտանգ կեանքի եւ մեր հայրենիքի խաղաղութեան ու 
բարօրութեան համար։

*****

Ի Զօրակցութիւն Կարիքաւոր Հայորդիների
Ազգային բարերարներ տէր եւ տիկին Հայկ եւ Էլզա Դիդիզեանների 
կողմից Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնին է փոխանցուել հարիւր հազար ԱՄՆ 
դոլարի նուիրատուութիւն՝ համավարակի այս դժուարին պայմաններում ի 
զօրակցութիւն կարիքաւոր հայորդիների, որը կբաշխուի ժողովրդին թեմակալ 
առաջնորդների եւ թեմերի սոցիալական կենտրոնների կողմից։

16 Ապրիլին, Տանն Կիլիկիոյ հայ կաթողիկէ Գրիգոր Պետրոս Ի. կաթողիկոս 
պատրիարք շնորհաւորեց Արցախի Հանրապետութեան նորընտիր 
նախագահ Արայիկ Յարութիւնեանը եւ անոր յղեց հետեւեալ նամակը:
«Ջերմ զգացումներով կը շնորհաւորենք Արցախի Հանրապետութեան 
նախագահ ձեր ընտրութիւնը, զոր կը նկատենք ժողովրդավարական 
արժէքներով առաջնորդուելու ձեր յանձնառութեան մէկ արտայայտութիւնը:
«Այս համոզումով կը վստահեցնենք ձեզի, որ մեր բոլոր շփումներուն ու 
հաղորդակցութիւններուն ընդմէջէն պիտի շարունակենք մեր աշխատանքը` 
ի խնդիր հայկական երկրորդ Հանրապետութեան միջազգային 
ճանաչման եւ անվտանգութեան, անոր զարգացման ու հզօրացման, 

Շնորհաւորագիր

Գրիգոր Պետրոս Ի. Պատրիարք Կը Շնորհաւորէ 
Արայիկ Յարութիւնեանը` Արցախի Նախագահ 
Ընտրուելուն Առիթով

անոր բարգաւաճութեան, ժողովուրդի բարօրութեան, լիայոյս, որ ձեր 
նախանձախնդիր ուշադրութեան առարկան կ’ըլլայ նաեւ կամքի ու խղճի 
ազատութեան ամրագրումը»:

Ապրիլ 24-ին Բոլորիս Անունով 105,000 Ծաղիկ Պիտի 
Դրուի Ծիծեռնակաբերդի Անմար Կրակին Մօտ

«Քորոնա» Ժահրի Դէմ Պայքարելու Համար ԱՄՆ-ի 
Կողմէ Հայաստանին պիտի Յատկացուի 600 Հազար 
Տոլար Լրացուցիչ Աջակցութիւն

Նախագահ Արմէն Սարգսեան Կ ՛առաջարկէ 
Ծիծեռնակաբերդի Տարածքին «Հայ Փարք»  
(Hye Park) ՀիմնելԱպրիլ 24-ին կառավարութիւնը բոլորի անունով 105,000 

ծաղիկ պիտի դնէ Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու 
յիշատակին Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիրին մէջ: 
Այդ մասին ֆէյսպուքեան իր էջին կը տեղեկացնէ 
պարէտ Տիգրան Աւինեան:
Ան նշած է, որ ապրիլեան այս օրերուն ժողովուրդի 
անվտանգութիւնը ապահովելու համար կիրառուող 
առողջապահական սահմանափակումները կը ստիպեն նոր միջոց գտնելու 
Ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակին յարգանքի տուրք մատուցելու համար:
«Այս տարի կը մնանք տունը եւ չենք այցելեր Հայոց Ցեղասպանութեան 
յուշահամալիր, բայց մեր խորհրդանշական ներկայութիւնը ապահովելու համար 
կը կատարենք հետեւեալ քայլերը:
Ապրիլ 23-ին` ժամը 21:00, եկեղեցական զանգերու ղօղանջին տակ կը մարենք 
Երեւանի եւ մարզերու հրապարակներու, փողոցներու լոյսերը: Կոչ կ՛ընեմ մարել 
նաեւ Ձեր բնակարաններու լոյսերը ու պատուհանի մօտ միացնել հեռախօսներու 
լապտերներու լոյսը: Այս գործողութիւնը իր խորհրդանշական արձագանգը 
պիտի ստանայ Ծիծեռնակաբերդէն, որուն կրնաք հետեւիլ Հանրայինի ուղիղ 
եթերով կամ հայեացքները սեւեռելով դէպի յուշահամալիր:
Ապրիլ 24-ին մեր բոլորի անունով կառավարութիւնը 105 հազար ծաղիկ 
պիտի խոնարհէ յուշահամալիրի անմար կրակին մօտ: Նոյն օրը ժամը 08:00-
էն սկսած, քաղաքացիները կրնան հաղորդագրութիւն ուղարկել 1915 կարճ 
թիւին Հայաստանէն, եւ 0037433191500 թիւին արտասահմանէն` հաստատելու 
իրենց հեռակայ մասնակցութիւնը օրուան խորհուրդին: Հաղորդագրութիւն 
ուղարկած քաղաքացիներուն անունները պիտի արտացոլուին յուշահամալիրի 
սիւներուն», – գրած է ան:
Մինչեւ Ապրիլ 25, ժամը 23:59 ներառեալ անվտանգութեան եւ կազմակերպչական 
նկատառումներէն մեկնած ոստիկանութիւնը պիտի փակէ դէպի Ծիծեռնակաբերդ 
տանող մուտքը:

Միացեալ Նահանգներու կառավարութիւնը, ԱՄՆ Միջազգային զարգացման 
գործակալութեան միջոցով, Հայաստանին $600 հազար լրացուցիչ աջակցութիւն 
կը տրամադրի` պայքարելու COVID-19 համավարակի դէմ:
 Այս մասին կը յայտնեն Միջազգային զարգացման ծրագիրի գրասենեակէն:
Տրամադրուած միջոցները, վերջերս յայտարարուած $1,1 միլիոն տոլարի 
ֆինանսաւորման հետ միասին, պիտի օգտագործուին` տարրալուծարանային 
համակարգերու պատրաստման, նոր դէպքերու յայտնաբերման եւ արձանագրուած 
դէպքերու վերահսկողութեան, մասնագէտներու կարողութիւններու զարգացնելու 
եւ խթանելու նպատակով:

Հայաստանի նախագահ Արմէն 
Սարգսեան կ՛առաջարկէ Ծիծեռնա-
կաբերդի տարածքին «Հայ Փարք» 
հիմնել:
ՀՀ նախագահի մամուլի ծառայու-
թեան հաղորդագրութեան համաձայն, 
Արմէն Սարգսեան այդ մասին խօսած 
է «Ազատութիւն» ձայնասփիւռի կայա-
նի «Կիրակնօրեայ վերլուծական» 
հաղորդման ընթացքին:
Ան նշած է, որ «Քորոնա» ժահրի համավարակէն ետք աշխարհը պէտք է 
վերագնահատէ ինքզինք՝  նկատելով, որ «Քորոնա» ժահրի «յետոն կը սկսուի 
այսօր»: 
«Նոյն այսօր պէտք է մտածենք, թէ ինչպէս պիտի ապրինք «Քորոնա»-էն ետք: 
Հայաստանի պարագային կարելի է, օրինակ, սկսիլ ամենապարզէն` հանրային 
առողջութեան ոլորտէն: Այսօր ես իմ տան պատշգամէն անգամ քաղաքի հեռաւոր 
թաղամասերը կը տեսնեմ, Արարատ լեռը աւելի պարզ կ՛երեւի, ինչ որ առաջ 
հնարաւոր չէր: Այսինքն, հիմա մեր քաղաքի օդը 2-3 անգամ աւելի մաքուր է, 
քան «Քորոնա» ժահրէն առաջ: Ուրեմն ինչո՞ւ չմտածել այն մասին, որ մենք 
մաքուր օդ միշտ ունենանք»:
 Նախագահը ըսած է, որ Երեւանի այգիները անոր «թոքեր»ն են, եւ, որպէսզի 
մեր բնակչութիւնը կարենայ առողջ ապրիլ, պէտք է այգիներ` «հանրային առողջ 
թոքեր» ունենալ:
 Այս ծիրէն ներս նախագահ Սարգսեան ներկայացուցած է Ծիծեռնակաբերդի 
տարածքին «Հայ Փարք» ստեղծելու իր գաղափարը: «Շուտով մենք պիտի 
ոգեկոչենք Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակը, յիշեցնելու աշխարհին, 
որ Հայոց Ցեղասպանութիւնը չճանչնալը կամ պատմութեան դասերը մոռնալը 
վտանգաւոր է ողջ մարդկութեան համար: Այս առիթով կ՛ուզեմ առաջարկ 
մը հնչեցնել, որուն մասին դեռ տարիներ առաջ կը մտածէի: Եթէ Եղեռնի 
յուշարձանէն նայիք մինչեւ «Հրազդան» մարզադաշտը, կը տեսնէք հսկայական 
տարածութիւն, որ, եթէ չեմ սխալիր, մօտաւորապէս 103 հեքտար է: Այդ տարածքը 
մշակուած չէ, իսկ մեր քաղաքը մեծ այգիի կարիք ունի: Կ՛առաջարկեմ ստեղծել 
համազգային այգի, որ կը սկսի Եղեռնի յուշարձանէն անմիջապէս ետք եւ 
կ՛երկարի այդ 103 հեկտարով»:
 Մանրամասնելով այգիի ստեղծման գաղափարը` նախագահը նշած է. 
 «Տրամաբանութիւնը հետեւեալն է. այգիին առաջին հատուածը կազմուած 
պիտի ըլլայ մասերէ, որոնք պիտի ներկայացնեն մեր պատմական հայրենիքի 
շրջանները, օրինակ` Վանը, Էրզրումը եւ այլն: 
 Երկրորդ շերտը պիտի ներկայացնէ սփիւռքահայութիւնը` ամբողջ աշխարհով 
ապրող մեր հայ ժողովուրդը, ենթադրենք` Մարսէյլի, Նիւ Եորքի, Մոսկուայի, 
Նովոսիպիրսքի հայ համայնքները: 

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
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Հայաստան և Սփիւռք 
ապրող մեր ազգի զաւա-
կունք Աստուածաշունչի 
հետ մէկտեղ իրենց տան 
մէջ պիտի ունենան հայոց 
պատմութեան գիրքը, 
որուն էջերուն մէջ է արձա-
նագրուած հայ Գողգոթան 
և արշալոյսը վերածնեալ 
կեանքի։ Մարդու համար 
Աստուածային կեանքը 
առաքելութիւն է և յաւէրժու-
թիւն խորհրդանշող ոգեղէն 
ներկայութիւն։
Մնանք հաւատարիմ մեր 
ինքնութեան, Սրբութեամբ 
խնկարկենք յիշատակը մեր սուրբ նահատակաց, որպէսզի մեզմէ իւրաքանչիւրին 
կեանքը դառնայ նոր կեանք, նոր հայրենիք, նոր եկեղեցի, նոր ժողովուրդ 
վաղուան սերունդներու կեանքին մէջ։
Մեր խօսքը կ’աւարտենք Գարեգին Տրապիզոնցի Պատրիարքի ազդեցիկ 
պատգամով, որն իրապէս կը ներշնչէ ու կ’ամրացնէ մեզ՝ մնալու հպարտ մեր 
հայեցի ինքնութեամբ.
«...Ճակատագրուած ենք ապրելու, եթէ հաւատանք։ Հաւատքը կը յարուցանէ 
քառօրեայ մեռեալն անգամ։ Փա՜ռք Աստուծոյ, մեր նոր սերունդը մեռեալ մը չէ։ 
Ան լի է կեանքով, լի է կամքով ու հաւատքով։ Եւ իր այս կեանքին, կամքին ու 
հաւատքին մէջ ծածկուած կան տարերքը իր նախահայրերու կեանքին, կամքին 
ու հաւատքին։ Նպատակը ձեր բոլոր ջանքերուն ու զոհողութիւններուն պիտի 
ըլլայ նոր սերունդին մէջ հիմնաւորել ինչ որ բնիկն է։ Եւ այդ՝ թոյլ տալով, որ նոր 
արժէքները գան յղկել, զօրացնել և նոր կերպարանափոխութեամբ մը ապրեցնել 
զայն ու տեւականացնել»։
24 Ապրիլը, այսօր, խորհրդանիշն է մեր ազգի վերածննդեան։

Տ. Յովնան Արք. Տէրտէրեան
Առաջնորդ Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան Թեմի

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Հայոց Ցեղասպանութեան 105 Ամեակ եւ Քորոնա Ժահր

ՍԱՐԳԻՍ Յ. ՄԻՆԱՍԵԱՆ

Հին սերունդէն այլեւս մնացած չէ հայ մը, որ շարունակէ վերապրիլ Հայոց 
Ցեղասպանութեան արհաւիրքը: Սակայն, հայերը աշխարհով մէկ, այլա-
զան չափանիշերով, կը շարունակեն պատկերացնել Օսմանեան Կայսրու-

թեան, յատկապէս Արեւմտեան Հայաստանի մէջ բնակած իրենց արիւնա-
կիցներուն բռնագաղթին եւ ոճրային, հաւաքական կոտորածը: Պետականօրէն 
կազմակերպուած եւ Երիտասարդ Թուրքերու կողմէ գործադրուած մէկ ու կէս 
միլիոն հայորդիներու ջարդը, աւելի քան քառասնամեակէ մը ի վեր ազգերու 
կամ պետութեանց, ու միացեալ Ազգերու կողմէ պաշտօնապէս ճանչցուած 
ցեղասպանութիւն է: Սակայն թրքական կառավարութիւնը իզուր կը շարունակէ 
ուրանալ Հայոց Ցեղասպանութեան իր կողմէ գործադրած ըլլալու փաստը:
Կարելի չէ զուգահեռ մը քաղել ցեղասպանութեան ու քորոնավայրըս համա-
ճարակի զոհերուն միջեւ: Առաջինը նպատակադրուած, կազմակերպուած 
ու գործադրուած զանգուածային ոճիր է, որոշ երկրի մը իշխանութեան 
կողմէ, իր բնակչութեան որոշ հատուածի մը վրայ: Հայոց Ցեղասպանութիւնը 
գործադրուեցաւ բնակչութեան մէկ մասը կոտորելով իրենց բնակավայրերուն 
մէջ, Օսմանեան Բանակի հայ զինուորագրեալները հրացանազուրկ ընելով 
հասարակաց փոսերու մէջ, հայահոծ քաղաքներու կամ գիւղերու ինքնա-
պաշտպանութեան ընթացքին, կամ տափաստաններու, անապատներու մէջ՝ 
սովէ, հիւանդութենէ կամ համաճարակէ, եւ այլն:
Պսակաձեւ ժահրին ծնունդը կամ գոյառումը անծանօթ են տակաւին:
Անցեալ տարի Չինաստանի մէջ ծայր առած քորոնավայրըսի համաճարակը, 
ընթացիկ տարուան Յունուարէն, բայց մանաւանդ 2020 ի Մարտէն ի վեր, 
համաշխարհային ծաւալ ստացած է, օր ըստ օրէ բարձրացնելով մահերու 
թիւը: Բոլոր երկիրներու իշխանութիւնները դիմած են առողջապահական ու 
կանխազգուշական միջոցառումներու, հետզհետէ արագօրէն տարածուող 

վարակումներուն դէմ: Դժբախտաբար չէ գտնուած տակաւին ժահրին գոյառման 
ու բազմացման մանրամասնութիւնները: Բնականաբար, օրէն ի բուն կը 
կատարուին փորձարկումներ, գտնելու համար դեղահատը կամ հակաթոյն 
սրսկումը, առաջքը առնելու համար պսակաձեւ ժահրին աշխարհով մէկ արագ 
տարածումին:
Ոչինչ այդ, օրուան գլխաւոր կարգախօսներն են-. 
1) Մաքրութիւն նստավայրերու՝ հականեխիչներով:
2) Ձեռքերն ու երեսը, յաճախակիօրէն, օճառով լուալ:
3) Ձեռնոցներ ու դիմակ գործածել տուներէն դուրս, մանաւանդ անհրաժեշտ 
գնումներու ատեն, նոյնիսկ հարազատներու հետ գտնուելու առիթով:
4) Դէմքը կամ երեսը շփելէ խուսափիլ:
5) Որոշ հեռաւորութեան վրայ (distancing) մնալ՝ շուկան, փողոցը, տունը:
6) Տունը մնալ. Դուրս ելլել միայն անհրաժեշտ կամ անյետաձգելի կարիքի 
պարագային մինչ լսել հեռատեսիլի վրայ կնկայ մը բողոքին  այս որոշումին դէմ, 
իր տան մէջ գոյութիւն ունեցող domestic violenceի մասին:
7) Վարակումի որեւէ նախանշանի - տաքութիւն, դող, հազ, փսխունք, եւ այլն-. 
Պարագային, բժշկական ստուգումի ենթարկուիլ, եւ այլապէս ալ:
Քալիֆորնիոյ մէջ, յարմարութիւն ունեցող լայնատարած հանկարներ (պատսպա-
րութեան յարկ), պանդոկներ, YMCAի տեղավայրեր, արգելանոցներ, եւ այլն, 
անհրաժեշտ յարմարութիւններով կ’օժտուին, ընդունելու համար բարձրացող 
թիւը վարակուողներու:
Ըստ երեւոյթի ու լուրերու, ցարդ ուտելիքի եւ առողջապահական այլազան 
առարկաներու սուր կարիքը չկայ Քալիֆորնիոյ մէջ: Աշխատանք կը տարուի 
հովահարներու, դիմակներու ու փլասթիք ձեռնոցներու լրացուցիչ քանա-
կութիւններու ապահովման ուղղութեամբ:
Խոր շնորհակալութիւն ու գնահատանքի սրտի խօսք coronavirusի դէմ առաջին 
գիծի վրայ պայքարող բոլոր խնամատարներուն՝ բժիշկ, բուժքոյր, ոստիկան, 
հրշէջ, զինուոր, կառավարիչ, քաղաքապետ եւ անոնց օգնականները:
Եւրոպական երկիրներու պարագային, Սպանիան Իտալիան ու Ֆրանսան 
ամենէն բարձր վարակումներն ու մահերը արձանագրած են ցարդ:
Բոլոր երկիրներու մէջ, ներկայիս ճիգերը կը կեդրոնանան վարակումներու 
մագլցումը կասեցնելու համար: Զուգահեռաբար, կը կատարուին նաեւ անհրա-
ժեշտ դարմանումները, մինչեւ որ գտնուի համաճարակին առաջքը առնող 
հրաշագործ դեղամիջոցը: Բնականաբար, պրպտումներն ու փորձարկութիւննե-
րը կը շարունակուին  տենդագին, մէջտեղ բերելու համար դարման դեղը, 
շիճուկը կամ պատուաստը:
Լաւատես չըլլալու պատճառ մը չունինք: Ակնդէտ կը սպասենք դրական 
խապրիկին, որպէսզի վերջ տրուի մարդկային համատարած մտատանջութեան, 
յայտնելով coronavirusի չէզոքացումը:
Դժուար, շատ դժուարին ժամանակներ են:
Անսասան կամքով լաւատես կը մնանք:

Պատմութեան Բառարանին Մէջ Հայութիւն Կը Նշանակէ Լինելութիւն
24 Ապրիլ 1915 թուականը հայ ժողովուրդի պատմութեան մէջ Գողգոթան կը 
ներկայացնէ. այլ խօսքով՝ Խաչի ճանապարհը, երբ Օսմանեան կառավարութեան 
կանխամտածուած ծրագրով մէկուկէս միլիոն հայորդիք ենթարկուեցան 
20-րդ դարու առաջին ցեղասպանութեան, ու Տէր Զօրի անապատը դարձաւ 
տեղահանութեան ճանապարհին յոգնաբեկ հայորդեաց անշիրիմ գերեզմանը։
Մեր պատմութեան այս էջը՝ 24 Ապրիլ 1915 թուականը պիտի յաւէրժ մնայ 
մեր ինքնութեանը հետ շաղախուած անջնջելի ճշմարտութիւնը հայոց 
Ցեղասպանութեան, բայց նոյնքան նաև մեր ազգի Յարութիւնը խորհրդանշող 
ծննդեան նոր թուականը։ Մեր սուրբ նահատակաց ոգին 105 տարիներէ ի վեր 
կը սաւառնի հայոց երկնակամարին և կը խօսի իւրաքանչիւրիս հոգիին մէջ։
Պատմութեան բառարանին մէջ հայութիւն կը նշանակէ լինելութիւն։ Մեր 
կեանքի ողջ ճանապարհորդութիւնը պիտի ըլլայ յանուն արդարութեան երթ, 
որու ամբողջ ընթացքին պահանջատիրութիւնը պիտի դարձնենք մեր արեան 
անմարելի կանչը։ Կեանքն այնպէս պիտի ապրինք, որ իւրաքանչիւր հայու 
կեանքը դառնայ կենդանի պատգամը մէկուկէս միլիոն մեր սուրբ նահատակաց։
Հայոց Ցեղասպանութեան 105-րդ ոգեկոչումը բոլորս կը հրաւիրէ խոնարհելու 
մեր սուրբ նահատակաց յիշատակի առջև։ Մեր պատգամն է, որ համաճարակի 
այս օրերուն, ծնողներ Ձեր ծունկերու առջև պահած Ձեր զաւակներն ու թոռները, 
պատմէք անոնց մեր ինքնութեան խորհուրդի մասին։ Լսել տաք անոնց, որ Ձեր 
սրտի զարկին մէջ ծրարած էք սրտին զարկը իւրաքանչիւր հայ նահատակին։ 
Անոնք իմացեալ մահը կամաւորաբար յանձն առին և անմահութիւնը կերտեցին։
Ժողովուրդներու մեծ ընտանիքին մէջ մենք պիտի ապրինք որպէս հարազատ 
հայեր՝ մեր էութեանը մինչև խորքին պահելով սէրն Աստուծոյ, տեսիլքն 
հայրենական, հաւատքը Ս. Էջմիածնի, զգացողութիւնը մեր սրբազան 
աւանդութեանց և անշիջանելի պատգամը՝ պահանջատիրութեան։
Նոր աշխարհի մը մէջ կ’ապրինք, բայց մեր նախնեաց տեսիլքներն ու երազները 
մեր արեան կանչը պիտի մնան։ Նոր աշխարհը՝ իր բոլոր մարտահրաւէրներով 
արթուն պիտի պահէ մեզ և գալիք սերունդները՝ մնալու միշտ հաւատարիմ մեր 
պատմութենէ մեզի որպէս ժառանգ վստահուած սրբութեանց։ Պարոյր Սևակ 
մարգարտաշունչ իր բանաստեղծութեամբ մեր հաւատքն ու կամքը դարձուց 
աննկուն և անտեղիտալի.
Կա՛նք, պիտի լինենք ու դեռ շատանանք...
24 Ապրիլը հայութեան համար հրաւէրն է կեանքի, տօնախմբութիւնն է նոր 
կեանքին և խոնարհումի օրը՝ մեր սուրբ նահատակներու յիշատակին ընդառաջ։ 
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105ամեակ

Արեւմտահայաստանի Պատմական Կոթողներու Եւ Եկեղեցիներու Բնաջնջումը

ԱՐԱ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ

Թուրքիոյ կողմէ Հայկական ցեղասպանութեան վաւերականութիւնը 
դրժելու ծրագրային արշաւը կը շարունակուի, ոչնչացնելով պատմական 
փաստերը Հայկական լեռնաշխարհի արեւմտեան տարածքին, որ 

առհասարակ կ՛ակնարկուի Արեւելեան եւ Կեդրոնական Թուրքիոյ շրջանը:
Ոչնչացումը Հայապատկան պատմական Յուշարձաններու, որոնք դարերու 
ընթացքին եղած են կոթողներ եւ քանդակներ: 
Թուրքիոյ կողմէ 2500-ի շուրջ վայրեր վնասուած են, իսկ մեծ քանակութեամբ 
վանքեր (200) եւ եկեղեցիներ (1600) քանդուած ու աւերակ եղած են 20-րդ 
դարու սկիզբէն ասդին:
Կը պարփակենք մեր տրամադրութեան տակ գտնուող, պատմական 
կարեւորութիւն ունեցող այդ վանքերուն եւ եկեղեցիներուն 20-րդ դարու 
սկզբնաւորութեան առնուած ու ներկայիս իրենց քարուքանդ կամ փլատակ 
վիճակի պատկերները-
1 Վանի Վարագայ վանքը կառուցուած Ք.ե. 5-րդ դար ձախին վանքի կառոյցը 
1900 թուականին աջին փլատակ մնացորդը՝ 2004 թուականին: 

2 Վանի Լիմ-Անապատ վանքը կառուցուած 9-րդ դարուն,
ձախին 1900-ին վանքի կառոյցը, իսկ աջին փլատակ մնացորդը՝ 2004 
թուականին:

3 Մուշի Սրբ. Կարապետ վանքը, պարսպապատ կառոյցով, կառուցուած Ք. 
ե. 4-րդ դարուն ձախին՝ 1900 թուականին նկարահանուած լուսանկարը, իսկ 
աջին՝ 1970-ին նկարուած մնացած փլատակներով:

4 Մուշի Առաքելոց վանքը՝ կառուցուած Ք.ե. 5-րդ դարուն, ՝ 1960-ին կանգուն 
վիճակի մէջ, իսկ  2000 թուականին առնուած նկարը միայն քարակոյտ ցոյց 
կուտայ վանքի վայրին տեղը:

5  Վանի Սրբ. Գրիգոր լուսաւորչի վանքը կառուցուած 10-րդ դարուն Ք.ե., ձախին՝ 
սարալանջին 1970-ի առնուած պատկերը, իսկ աջին՝ 2004-ին նոյն վայրին մէջ 
մնացած քարակոյտը:

6 Բագրեւանդի Սրբ. Յովհաննէս վանքը՝ կառուցուած Ք.ե. 631 թուականին, 
ձախին 1970-ին նկարահանուած վանքի կառոյցը, իսկ աջին՝ 2004 թուականին՝ 

վերածուած տափաստանի:

7 Խծկոնքի (Անիի շրջան) վանքը՝ կառուցուած Ք.ե. 10-րդ դարուն, ձախին 
1970-ին նկարահանուած վանքի կառոյցը, իսկ աջին 2004 թուականի նկարը 
ցոյց կուտայ ժայռերու վրայ կառոյցէն մնացած աւերակը:

8 Բակնայրի (Կարսի շրջան) վանքը՝ կառուցուած Ք.ե. 11-րդ դարուն, ձախին 
1960-ին նկարահանուած վանքի կառոյցը, իսկ աջին 2004 թուականի նկարը, 
վանքը փլատակ վիճակի մէջ:

9 Վասպուրականի Սրբ. Բարթողոմէոսս վանքը կառուցուած 13-րդ դարուն, 
ձախին 1915-ին նկարահանուած վանքը, իսկ աջին 1960-ին Փլատակ վիճակը:

1001 եկեղեցիներու քաղաքը Անին, որ Բագրատունեաց հարստութեան 
մայրաքաղաքն էր, Սելճուքներու եւ Մոնկոլներու իրերայաջորդ արշաւանքներէն 
ետք դարձած էր ամայի ու քարուքանդ:
Ստորեւ համայնապատկերը ցոյց կուտայ երբեմնի գեղեցիկ քաղաքէն մնացած 
աւերակները:
Իսկ 1035-ին կառուցուած Սուրբ Փրկիչ եկե-
ղեցին, որ ճարտարապետական կոթող մը 
կը հանդիսանար, 1955-ի ահեղ փոթորիկին 
պատճառով կորսնցուց իր կառոյցին Արեւե-
լեան կողմը: Իսկ աւելի ուշ 1990-ական թուա-
կաններուն, մնացած կառոյցին պատերուն վրայ 
գտնուող խաչերն ու արձանագրութիւնները 
անհետացան թրքաբարոյ թալանին հետեւանքով:
Վերեւը զետեղուած պատմական Հայաստանի 
տարածքին նկարահանուած կարեւոր վանքերը, որոնք կանգուն եղած են 
քսաներորդ դարու սկզբնաւորութեան, ներկայի իրենց քարուքանդ ու փլատակ 

վիճակով ցոյց կու տան բարբարոսութիւնը թուրք 
ցեղին, որոնք կը շարունակեն գործադրել մշակութային 
ցեղասպանութիւնը քաղաքակիրթ ու ստեղծագործ 
ժողովուրդի մը, բնաջինջ դարձնելով անոր դարաւոր 
պատմութիւնը ու պապենական հողին վրայ կառուցուած 
կարեւոր ճարտարապետական կոթողները, որոնք դարձած 
էին Հայ ժողովուրդի հոգեւոր դաւանանքին հետ առնչուած 
ամրակուռը պարիսպները:
Ամէն կասկածէ վեր է այլեւս որ արարքը միայն կրնայ 
ձգտիլ ծրագրուած բնաջնջումի, քանդելով Հայ ժողովուրդի 
դարաւոր հոգեւոր եւ կառուցողական մշակոյթը:
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Միայն Պահանջ, Պահանջատիրութիւն
ՀԵՆՐԻԿ ԱՆԱՍԵԱՆ 

Պաշտօնական հաղորդագրութեամբ 
յայտնի դարձաւ, որ համաշխարհա-
յին Պանդեմիայի (Համաճարակ) 

պատճառով կասեցւում են Ապրիլ 24-ի` 
Ցեղասպանութեանը նուիրուած համա-
ժողովրդական ցոյցերը, հաւաքները եւ 
մեծաթիւ մասնակիցներով որեւէ միջո-
ցառում: Մեր Հայրենիքում, Երեւանում էլ 
կասեցուած է մեր ժողովրդի սգոյ երթն ու 
թափորը դէպի Ծիծեռնակաբերդի բարձունք: 
Աշխարհն իր ճիրանների մէջ առած այս թոյն-
ժահրը օրէ-օր նոր հորիզոնականներ է իր բռի 
մէջ պահում:
Այդ ամէնը տեսնելով, արդէն յստակ էր, որ 
պիտի կախակայուէին Ցեղասպանութեան 
հետ կապուած բոլոր միջոցառումները: 
Որովհետեւ քորոնա ժահրի  ծայրը չի երեւում: 
Սակայն ասել չէ, թէ մենք պիտի չյիշենք 
20-րդ դարի մեծագոյն ոճիրը: Պիտի յիշենք 
եւ նորանոր միջոցներ փնտռենք մեր արդար 
դատի լուծման համար:  
Հրաշալի գրող, հրապարակագիր, Փարիզի ԲԱԳԻՆ պարբերականի երկար 
տարիների հոգեզաւակ Յակոբ Պալեանը միանգամայն իրաւացիօրէն գտնում է, 
որ Ցեղասպանութեան պատճառով  տեղի ունեցաւ նաեւ ԼԵԶՈՒԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ:
Իսկապէս: Եղեռնի արդիւնքից աշխարհով մէկ ցրուած փրկուած հայերը ոչ 
միայն որդեգրեցին տուեալ երկրի, տարածքի, ժողովրդի նիստուկացը, բարքերն 
ու  սովորութիւնները, պետական, քաղաքային եւ գաւառական լեզուն, այլեւ 
մայրենի լեզուի մէջ ներմուծեցին մեր լեզուին խորթ օտար բառեր: Հենց միայն 
այս չարաբաստիկ երկու ամսուայ ընթացքին Հայոց Լեզուն «հարստացաւ» 
ՊԱՆԴԵՄԻԱ (Համաճարակ), ՊԱՆԻԿԱ (Խուճապ), ՊԱՍԻՒ (Կրաւորական), 
ՊԱՑԻԵՆՏ (Հիւանդ), ՎԻՐՈՒՍ (Ժահր), ՊԱՐԿ (Զբօսայգի) եւ այլ բազմաթիւ, 
բազմատեսակ, բազմիմաստ բառերով ու բառակապակցութիւններով: Հազիւ 
էինք ազատուել ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿ եւ ԷԼԻՏԱՐ բառերից, հիմա էլ` սրանք: Ամօթ 
է, ՊԱՑԻԵՆՏ-ը ո՞րն է` տնաշէն հայեր, կամ էլ` ՊԱՆԻԿԱ:
Մեծայարգ գրագէտ Յակոբ Պալեանի միանգամայն ուսանելի յօդուածը ( 
«Զարթօնք», Ապրիլ 8, 2020) յորդոր է, պահանջ, խնդրանք` ուղղուած բոլոր 
նրանց, ովքեր պարտաւոր են հոգ տանել մեր մայրենի լեզուի մաքրութեան, 
անաղարտութեան եւ հարստացման համար. ասել կ՛ուզի, մտաւորականը 
թելադրում է Ցեղասպանութիւն բառի հետ օգտագործել  նաեւ Լեզուասպանութիւն 
եզրոյթը:
- Իւրաքանչիւրի քմայքով օտար բառերու վայրագ գործածութեամբ հայերէնը 
չի հարստանար,- ասում է Յակոբ Պալեանը: 
Խիստ ու տեղին է ասուած:
Ուրեմն պիտի ընդունել. որ իրօք, Ցեղասպանութեան պատճառով տեղի է ունեցել 
նաեւ Լեզուասպանութիւն, որը վարակի նման, տարուէ-տարի տարածւում, 
ուռճանում է ոչ միայն Մայր Հայրենիքում, այլեւ Սփիւռքի ողջ տարածքին: Ճիշդ 
է, Լեզուասպանութիւնը  մարդուն չի  սպանում մարմնապէս, բայց սպանում 
է հոգեպէս`տարիների ընթացքում նրան զրկելով ազգային մտածողութիւնից:
Նորութիւն ասած չեմ լինի, եթէ ասեմ, որ լեզուն, այն էլ` մայրենի լեզուն, սովորում 
են փոքր տարիքից: Սփիւռքում, ի մասնաւորի Գալիֆորնիայում հայկական 
վարժարանները քիչ են, եղածներն էլ ոչ բոլոր ընտանիքներին են հասու` երեխայի 
ուսման բաւական սուղ ամսավճարի պատճառով:
Սփիւռքի մէջ բնակուող հայի համար պարտաւորիչ է իմանալ մէկ լեզուի երկու 
ճիւղաւորումները` արեւմտահայերէն եւ արեւելահայերէն:
Այժմ եկէք տեսնենք թէ հայերէնի իմացութեան ի՞նչ մակարդակի տէր են Գլենդէլի 
եւ նրա յարակից շրջանների ամերիկեան դպրոցների մէջ պաշտօնավարող հայ 
մանկավարժները, որոնց պարտքն է ոչ միայն մաքուր, անթերի հայերէն իմանալ 
եւ գրել, այլեւ նոյնը փոխանցել մեր մատաղ սերնդին:
Եւ, որպէսզի մերկապարանոց (բացայայտ) լինի մեր ասելիքը` խօսենք փաստերով:
Անմիջապէս ասեմ, որ ոչ մէկ միջնորդութիւն պիտի չանեմ, պիտի վերար-
տադրեմ մի ծանուցումից հատուածներ, այնպէս ինչպէս որ կայ: Վստահ եմ, 
ընթերցողներից ոմանք կարող են մոլորուն վիճակի մատնուել, եւ նոյնիսկ 
սրտխառնուք ունենալ…
Դպրոցում երեխայիդ ձեռքն են տալիս մի թռուցիկ, որի մէկ երեսը անգլերէն 
է, իսկ միւսը` անճոռնի ձեռագրով եւ գրեթէ անընթեռնելի «հայերէնով» մի 
ծանուցում: Ահա այդ գլուխ-գործոցներից մէկը.
«Մենք քալիֆորնիայում արեւ սիրում ենք, բայց շատ արեւը վատ է. Արեւը 
իրանից ուլթրամանուշակ ճառագայթ է դուրս տալիս եւ եթէ մենք մեր 
երեխերքին չը պահպանենք երբ որ նրանք արեւի մէջ խաղում են, այդ 
լոյսը կարող է մարմնի կաշին այրի, աչքերին վնասի եւ կաշվի քաղցկեղ 
(cancer)  պատճառ լինի: Մեր թաղամասում պատահած օրերը նոյնիսկ 
հինգ ռոպէ բաւական է:
Դուք կարող էք ձեր երեխային երկարաթեվ թիշըրթ եւ երկար տաբատ 
(բայց թեթեվ)  հագցնէք եւ դրանք օթօմաթիկ կը պահպանի երեխային 
եթէ իրարու կպած լինեն»:
Ահա մի քանի պարբերութիւն մէկ այլ թռուցիկից.
« … Կոստոյմները որոնք չը լինեն կատաղի կամ վախենալի:
… Կոստոյմները   չը պէտք է կապակցութիւն ունենան մահուան եւ արեան
Զգեստները չը պէտք է մերկ լինի կամ ցոյց տալ ուսերը»: 
Անգրագիտութեամբ, թող  ներուի, տգիտութեամբ առլի այս թռուցիկները 
հարիւրաւոր օրինակներով մտել են հայ ընտանիքներից ներս, եւ մարդիկ, 
ծնողներ,  ձայն չեն բարձրացրել այսքան եղկելի երեւոյթի համար, ակամայ 
դառնալով մասնակիցը նման իրականութեան: 

- Ի՞նչ է Ձեր կարծիքը, Պրն. Պալեան, հայերէնի  ուսուցումի  առաջին  քայլը գալ 
տարունէ սկսեալ Սփիւռքի   ուսուցիչներէն  չսկսի՞նք…,- կարծեմ  թէ` «Այո՜» 
պիտի ըսէք…, թէեւ իրաւ է, որ, Ձեր խօսքով` «Ոչ ոք իրաւունք ունի հայ տղուն 
հայկական վարժարանի մէջ ուսանելու իրաւունքէն զրկելու»:  Իրականութեան 
մէջ ոչ ոք զրկած է հայ տղուն հայկական վարժարանին մէջ ուսանելու: 
Պարզապէս մատչելի  ամավճարով հայկական դպրոց չկայ: Հսկայ Հոլիուտի մէջ 
մէկ դպրոց կայ միայն: Նախկին` Արշակ Տիգրանեան հրաշալի դպրոց-համալիրը 
քանի մը տարի առաջ ծախու հանուեցաւ` առանց հիմնաւոր բացատրութեան` 
շփոթումի եւ վրդովմունքի հսկայ ալիք ստեղծելով հայութեան մէջ
Ըստ իս, յետ այսու պիտի որդեգրել «Լեզուասպանութիւն» տերմինը (Եզր, 
եզրոյթ` արեւմտ.,- ՀԵՆ. Ա.) Ցեղասպանութեան հետ, թէեւ, ինչպէս կեանքը 
ցոյց է տալիս, որ խաղաղ պայմաններում էլ, թէ հայրենիքում եւ թէ սփիւռքում 
քիչ չեն մեր մայրենի լեզուն  մորթոտող բազում գրչակներ…
Գրեթէ չորս  ամիս առաջ, Նոր Տարուան նուիրուած գրածս յօդուածում 
յստակօրէն արտայայտել էի իմ, եւ վստահ եմ` շատ-շատերի այն համոզումը, 
թէ աւելորդ է այլեւս Ցեղասպանութեանը նուիրուած  նիւթով քայլարշաւներ 
կազմակերպելը, որովհետեւ, ինչպէս ցոյց տուեց կեանքը, հինգ ամիս առաջ, 
Միացեալ Նահանգների Վեհաժողովը (Կոնգրես) քուէարկութեան դրեց Հայոց 
Ցեղասպանութեան ճանաչման բանաձեւը` զարմանքի եւ հրճուանքի հզօր ալիք 
բարձրացնելով ողջ հայութեան հոգիներում:
Վեհաժողովի գրեթէ չորս հարիւր անդամներ միաձայնութեամբ որոշեցին ընդունել 
բանաձեւը, սակայն երկու ծերակուտականներ, Սպիտակ Տան թելադրանքով 
մերժեցին իրենց ստորագրութիւնը դնել բանաձեւի տակ` պատճառաբանելով 
թէ այս օրերին, ԱՄՆ-Թուրքիա լարուած յարաբերութիւնների պայմաններում 
բնաւ հարմար չէ նման բանաձեւի տակ ստորագրելը: 
Բարեկամներս, մի անհանգստացէք, միեւնոյնն է, գալու է այդ բաղձալի օրը, 
երբ աշխարհը կը  ճանաչի 20-րդ դարի մեծագոյն ոճիրը: Սակայն, ի՞նչ է 
տալիս դա մեզ` միայն բարոյական յաղթանա՞կ, բա մեր զաւթուած հողե՞րը, 
մեր ինչքն ու հարստութի՞ւնը, բա մեր ձիւնափառ Արարա՞տը: Լաւ է ասում 
շնորհառատ քաղաքագէտ Արա Պապեանը` «Ցեղասպանութեան ճանաչումը 
Պահանջատիրութիւն չէ»: Այսօր մենք 
Պահանջատիրութեան խնդիր ունենք աւելի` քան Ցեղասպանութեան ճանաչումը:
Ժամանակին Խորհրդային իշխանութիւնը թքած ունենալով  ԱՄՆի նախա-
գահ Ուիլսընի կողմից Սեւրի միջազգային համաժողովում հաստատուած` 
Հայաստանի նոր քարտէզի վրայ, թուրքերի հետ  «ալիշ-վերիշ» անելով իրար 
մէջ արեցին Հայաստանին պատկանող 100 հազար ք.կմ. տարածութիւն` իր 
մէջ առնելով Լեռնային Ղարաբաղը:
30 տարուայ լռութիւնից յետոյ, չէ՞ք կարծում, որ եկել է ժամանակը, որպէսզի 
գէթ Սեւրի Դաշնագրի 100-ամեակի կապակցութեամբ, Անկախ Հայաստանի 
Հանրապետութիւնը իր եղբայր Սփիւռքի հետ միակամ, ամէն ինչ մէկ կողմ 
թողած, Ամերիկեան կառավարութիւնից սկսի պահանջել Սեւրի դաշնագրի 
իրականացման գործնթացը` իրենց նախագահ Ուտրօ Ուիլսընի կողմից 
վաւերացուած միջազգային ատեանի անժամկետ որոշումի իրականացման 
համար: Իսկ ողջ  Հայ ժողովուրդն էլ այս անգամ կը սկսի  Պահանջատիրութեան 
ցոյցի ելնել «Մեր հողերը», «Մեր եկեղեցիները», «Մեր ազգային վարժարանները», 
«Հատուցէք մեր արեան գինը» եւ նման այլ` Պահանջատիրութեան իմաստն 
արտայայտող պաստառներով:
Այսպիսով, միայն երեք ամիս է մնացել նշելու համար Սեւրի պայմանագրի 
100-ամեակը: Նշելն ի՞նչ,-  պարապ խօսք, անիմաստ հաւաքներ, ժամանակի 
անիմաստ կորուստ` էն էլ հարց է, այդ մասին խօսք կը լինի՞ Հայաստանի 
պատկան մարմիններում: Էս անտէր քորոնա վարակը ամէն ինչ տակնուվրայ 
արեց աշխարհում եւ հազիւ թէ մօտակայ մի քանի տարում հնարաւոր լինի 
վերականգնել նախկին վիճակը:
Միջազգային իրաւունքի տեսակէտից Հայաստանը 70 տարի չի եղել ինքնուրոյն 
պետութիւն, ասել է թէ նա չէր կարող որեւէ փաստաթղթի տակ ստորագրել:
Դա կարող էր անել վերջին 30 տարուայ ընթացքին, եթէ, իհարկէ ռուսը թոյլ 
տար մեզ միջազգային ատեաններում ապացուցել Կարսի պայմանագրի (11 
Սեպտ.1922) անօրէն լինելը: 
Նախկին երեք նախագահները ծպտուն անգամ չեն հանել: Նիկոլ Փաշինեանն 
էլ է լուռ: Ընդդիմադիր դաշտում երբեմն-երբեմն ակնարկներ լինում են Սեւրի 
պայմանագրի մասին, բայց դրանք անցողիկ քամիների տպաւորութիւն են 
թողնում:
Այնուհանդերձ, արժէ կարծում եմ փոքր-ինչ մտորումների բովում որոշ երեւոյթներ 
լուսաբանել մեր Պահանջատիրութիւնը լուսաւոր ուղիով առաջ տանելու համար:
Հայաստանի պատկան մարմիններին եւ ժողովրդին դաս տալու հաւակնու-
թիւն չունենք բնաւ, քաւ լիցի, միայն լուրջ մտահոգութեան եւ մտածումների 
արդիւնքում է ծնուել այս յօդուածը:
   Թուարկենք ուրեմն այն միջոցներն ու հնարաւորութիւնները, որոնց շնորհիւ 
աւելի կամ նուազ չափով մօտեցած կլինենք վերջնական նպատակին: Խնդրեմ 
սոյն յօդուածը ընդունել որպէս անձնական կարծիք:
Եթէ ուզում ենք, որ մեր հայրենի ժողովուրդը լաւագոյնս  ներգրաւուի 
պահանջատիրութեան համար մղուող պայքարի մէջ` նրա ապրուստը, 
օրուայ հացը ապահովելն է: Ամէն տեսակ դժբախտութիւն, դաւաճանութիւն, 
անհանդուրժողականութիւն մարդու մօտ առաջանում է հացի պակասից: Դէ 
արի ու այսօր հացի կարօտ մեր հայրենի ժողովրդի մեծ մասի համար դաս 
կարդայ պահանջատիրութեան մասին:
 Ասա որ  Թուրքիայի Էրզրումի, Տրապիզոնի, Վանի, Պիթլիսի նահանգների 90 
հազար ք. կմ.  տարածութիւնը  քոնն է  եւ դու  պարտաւոր ես  ներգրաւուել 
Պահանջատիրութեան պայքարի մէջ: Չի լինի, չի կարող լինել: Ասել է թէ` 
պահանջատիրութեան պայքարի առիւծի բաժինը, թող ներուի, դարձեալ ընկած 
է սփիւռքահայի ուսերին:
Պահանջատիրութեան պայքարի ճիշդ ժամանակն է (թէեւ ուշացած), ուստի 
անհրաժեշտ է զօրաշարժի ենթարկել Հայաստանից դուրս, Հայաստանին 
պատկանող բոլոր պետական կառոյցները, ի մասնաւորի Դեսպանատներն ու 
տասնեակներով Հիւպատոսական եւ այլ գործարքային հաստատութիւնները: 
Հայրենալքութեան եւ արտագաղթի արդիւնքում երկու միլիոն, գուցէ եւ աւելի 
հայութիւն է բոլորուել հսկայածաւալ Ռուսաստանում եւ Եւրոպայում: 

Շար. Էջ 09
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Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Շար. Էջ 09

Նոր Աւիւնով Շարունակել Մեր Պահանջատիրական Արշաւը
ԴՈԿՏ. ԿԱՐՊԻՍ ՏԷՐ ԵՂԻԱՅԵԱՆ 

Մեր երիտասարդական շրջա-
նի իրադարձութիւնները կը 
կերպարանաւորեն մեր կեանքի 

յետագայ ընթացքը: Անոնք երբ կը 
պատահին նախանշեալ շրջանին՝ կը 
թուին անկարեւոր ըլլալ, որոշ պարա-
գաներուն՝ մինչեւ իսկ սովորական: 
Անոնց կարեւորութիւնը կը սկսինք 
գնահատել այն ատեն միայն, երբ որոշ 
փորձառութեամբ կ՛օժտուինք:
Ամրան եղանակները, զորս անցուցած 
եմ հօրենական մեծ հօրս՝ Կարապետին 
հետ՝ Շթորա, Լիբանան եւ իմ մայրական մեծ հօր Ստեփանին հետ՝ Պէյրութ, 
իմ կեանքիս վրայ դրոշմած են անմոռանալի ազդեցութիւն: Մեր պատմական 
ծննդավայրերուն հայկական կեանքին մասին մեծ հայրերուս ինծի փոխանցած 
պատմական տեղեկագրութիւնները պայմանաւորեցին եւ կերպարանաւորեցին 
հայ համայնքին հանդէպ իմ նուիրումս: Անոնք ինծի ցոյց տուին, թէ ինչպէ՛ս 
անոնց հաւատքը հանդէպ Աստուծոյ, ծաւալած յարատեւ չարքաշ աշխատանքը, 
քաջարի ճիգերն ու սխրագործութիւնները ամրապնդած են մեր ժողովուրդի 
իւրայատուկ արմատները՝ պահպանելով մեր դարաւոր մշակոյթը ապագայ 
սերունդներուն համար: Անոնք հոգիիս մէջ ամրապնդեցին սէրը հրիտակին, 
որուն համար ընտանիքիս անդամները իրենց արիւնը թափեցին, որպէսզի 
ես կարենայի վայելել անոնց յանձն առած զոհաբերութիւններուն պտուղը:
Իմ ծնողներս եւ ազգականներս իմ մէջս արմատացուցած են խոր յարգանքի 
փոխանցում մը: Կրնայի փոխել անունս եւ այլազան ձեւերով զիս ներառել 
ընդհանուր բնակչութեան մէջ: Իմ ծնողներս ինծի ջամբած են խոր յարգանքի 
զգացում հանդէպ իմ ժողովուրդիս նուիրագործումներուն: Հետեւաբար, ես 
պահպանած եմ հայկական հիասքանչ ժառանգութիւնս եւ միշտ ջանադիր եղած 
եմ ցոյց տալու իմ զաւակներուս եւ ընդհանրապէս հայ երիտասարդութեան, որ 
աւելի քան 3,000 տարիներու ընթացքին, մեր նախահայրերը իրագործած են 
աւելի՝ քան ինչ որ ուրիշ ազգեր կրցած են կատարել նոյն ժամանակաշրջանին՝ 
իրենց մասնակցութիւնը բերելով աշխարհի քաղաքակրթութեան զարգացումին:
Ամբողջ կեանքիս տեւողութեան, լսած եմ ցնցիչ ու ոգեւորիչ պատմութիւններ 
մեր մեծ ծնողներուն եւ անոնց բնակած չքնաղ երկրին մասին՝ Կիլիկիոյ եւ 
պատմական Արեւմտահայաստանի տարածքին: Այդ պատմութիւններէն 
իւրաքանչիւրը կը նկարագրէ ազգիս հայոց քաջութիւնն ու նուիրագործումը 
կեանքի մէջ, անոնց անգնահատելի ճիգերը յաղթահարելու համար կեղծիքը, 
անոնց անսակարկ նուիրումը քրիստոնէական հաւատքին եւ անոնց 
զոհաբերական աշխատանքը պահպանելու համար մեր ժառանգութիւնը ինծի, 
եղբայրներուս, քրոջս եւ իմ սերունդի հայրենակիցներուս համար առհասարակ:
Ինծի փոխանցուած այս պատմութիւններէն տեղեկացայ, թէ ինչպէ՛ս իմ 
հարազատներս իրենց տուներէն իրաւազրկուելով տարուեցան դուրսի ցուրտին 
եւ ձմրան ինկան անպատսպար՝ ցորենի դաշտերը:
Քառասունհինգ հոգի իմ անմիջական ազգականներէս չկրցան դիմանալ այս 
վայրագութեան. անոնց մէջն էր իմ հօրենական մեծ հօրս հայրը, Խարբերդի 
Սբ. Աստուածածին եկեղեցւոյ նուիրեալ քաջարի հովիւը՝ արժանապատիւ 
Տէր Եղիա Աւագ Քահանայ Տէր Եղիայեան: Թէեւ վերապրեցաւ իր հարսը, 
իմ մեծ հօրաքոյրս՝ Վառվառը, մեզի պատմելու մեր պապենական հողերուն, 
կատարուած բարբարոսութիւններուն եւ իր սեփական երեխայ դստեր 
եղերական մահուան մասին:
Այս սրտաշարժ պատմութիւնները հոգիիս մէջ յառաջացուցին պահանջը՝ 
այցելելու մեր պատմական հողերը: Կ՛ուզէի սեփական աչքերով տեսնել, թէ իմ 
մեծ հայրս, իր ծնողները եւ նախահայրերս ո՜ւր ապրեր են դարեր շարունակ: 
Կ՛ուզէի տեսնել այն տունը ուր իմ մեծ հայրս ապրած էր մանկութենէն մինչեւ 
երիտասարդութիւնը, տեսնել այն եկեղեցին, որուն ան ծառայած էր իբրեւ իր 
քահանայ հօր օգնական՝ տարիներ շարունակ, քալել այն փողոցներէն ուրկէ 
ան անցած էր:
Կ՛ուզէի գտնել իմ արմատներուս աւանդական ժառանգութիւնը -  Արարատ 
լեռը - անմիջականօրէն տեսնել այն հողը որուն վրայ իմ նախահայրերս 
ստեղծած էին հարուստ մշակոյթ մը՝ որ իր կարգին դրականօրէն ազդած է 
համամարդկային պատմութեան վրայ:
Մեծ գոհունակութեամբ բազմաթիւ անգամներ այցելած էի Հայաստան, բայց 
տակաւին չէի տեսած Թուրքիոյ կողմէ գրաւուած մեր պատմական հողերը: 1987-
ին, բացառիկ առիթը ստեղծուեցաւ այցելելու պատմական Արեւմտահայաստան 
եւ Կիլիկիա, որոնք այսօր կը գտնուին Թուրքիոյ տարապարտ տիրապետու-
թեան տակ:
Խորքին մէջ այս այցելութիւնը ուխտագնացութիւն մըն էր: Վերջապէս՝ 
ականատես եղայ, թէ ուր ապրած էր իմ ընտանիքս: Իրենց ներկայացուցած 
վիճակներով՝ լուսանկարեցի մեր կիսաքանդ եկեղեցիները, դպրոցաշէնքերն 
ու այլ պատմական կոթողները: Պատմութեան հետ ժամադրութիւնովս, 
ես վերագտայ իմ հոգեւոր տունս: Զարմանալի էր, որ դիտումներուս մէջ՝ 
շարունակ ուժեղ էին զգացական հակազդեցութիւնները: Թէեւ Պէյրութի մէջ 
տարիներով ապրած էի աւերումի ու խռովայոյզ պայմաններու մէջ՝ Միացեալ 
Նահանգներ հաստատուելէ առաջ, այսուհանդերձ, պատրաստուած չէի 
իմ վրաս կրելու ազդեցութիւնը մեր պատմական հողերու աւերածութեան: 
Յատկապէս զիս զարմանքի մատնած էին «արցունքներս»: Չէի խորհեր, որ 
այդպէս՝ ուրախութեան, տխրութեան եւ ափսոսանքի արցունքներ պիտի 
թափէի: Կու լային հաւասարապէս՝ մարմինս, սիրտս, հոգիս: Ես ինքզինքս 
գտայ խորապէս միախառնուած: Իմ յուզապրումային միախառնումս՝ չափով 
մը կը յիշեցնէր ինծի, որ ես ուխտաւոր մըն էի, կ՛այցելէի իմ նախահայրերուս 
թողած հրիտակին:
Դէպի մեր պապենական հողերը կատարած առաջին ուխտագնացութիւնս 
նոր թռիչք տուաւ իմ յոյզերուս եւ յոյսերուս, ներշնչելով զիս, որ Մաշտոց 

Գոլէճի կազմակերպութեամբ առիթն ընծայեմ հայրենակիցներուս, որոնք կը 
փափաքին ժամադրուիլ իրենց արմատներուն հետ, հոգեկան ու ֆիզիքական 
աչքերով դառնալու ականատեսները մեր դարաւոր պատմութեան, ինչպէս 
նաեւ մեր նահատակներուն եւ վերապրողներուն հերոսական կեանքին եւ 
անոնց սխրագործութիւններուն:
Կատարած ուխտագնացութիւններուս մանրամասն նկարագրականը մամուլի 
էջերէն, ինչպէս նաեւ հինգ գիրքերով լոյս ընծայուած են անգլերէն եւ 
հայերէն լեզուներով եւ որոնք աւելի մօտէն ծանօթացուցած են մեր հերոս 
ժողովուրդի դարաւոր պատմութիւնը, անոնց յանձն առած աներեւակայելի 
զոհողութիւնները, մեր կրած անգնահատելի կորուստները, ինչպէս նաեւ 
մոխիրներէն յարութիւն առած մեր ժողովուրդին ներկան ու փայլուն ապագան:

+ + +
 
Ոմանք հարց կու տան ըսելով թէ ինչո՞ւ պէտք է կառչինք մեր տխուր անցեալին, 
պատմութիւն մը, որ մեր ժողովուրդը կ՛առաջնորդէ խոր վիշտի եւ որ լի է 
սահմռկեցուցիչ տեսարաններով, անսուաղութիւնով, բռնաբարութիւններով, 
աւարառութիւնով, կտտանքով, սարսափով, տեղահանութիւնով, ջարդերով ու 
Ցեղասպանութիւնով: Արդեօք իմաստութիւնը չի՞ պահանջեր, որ մոռացութեան 
մատնենք անցեալն ու մեր յիշողութենէն դուրս վանենք մեզ կեղեքող փուշերը:
Մահը եղերական բնոյթ ունի, սակայն մահէն ետք եթէ մեզի ըսուի, թէ մենք 
բնաւ չենք ապրած, այդ արդէն նախատական ու հայհոյական բնոյթ կը կրէ: 
Մեր մեծ հայրերն ու մեծ մայրերը ապրեցան ու նահատակուեցան ու անոնց 
ողբերգական մահով այսօր կը շարունակեն ապրիլ: Անոնց արտասանած 
վերջին բառն էր՝ ՅԻՇԵՑԷՔ: Կիկերոն ըսած է. «Անգիտանալ այն ինչ որ 
պատահեցաւ քու ծնունդէդ առաջ, կը նշանակէ շարունակաբար մնալ երեխայ: 
Մեր երեխաները արժանի չեն մանկականացուելու:
Յիշողութիւնը անոնց յաւերժական իմաստութիւնն է: Անոնք պէտք է 
պատրաստ ըլլան ապրելու իսկական աշխարհին մէջ: Մեր նահատակները 
դարձան ականատեսներն աշխարհը խլացնող լռութեան, աշխարհ մը, որ իր 
աչքերն ու ականջները փակեց անօգնական ժողովուրդի մը ճիչերուն առջեւ: 
Լռութիւնը աստիճանական օրհասականն է խղճահարութեան, իսկ ուրացումը՝ 
անձնասպանական արարքի: Եթէ անցեալը մոռնանք՝ զոհած կ՛ըլլանք մեր 
ապագան: Ցեղասպանութեան ուրացումն ու ճշմարտութիւններու հերքումը 
ոչ միայն ներկայի պակուցիչ վտանգն է, այլ նաեւ՝ ապագայի: Մեր ժողովուրդի 
թշնամիները ջանացած են, կ՛աշխատին ու պիտի փորձեն պառակտել մեզ: Մեր 
պատմութեան ընթացքին մեր երազներուն եղեռնագործները հետապնդած են 
բաժանում ստեղծելու այս քանդիչ ստորին առաքելութիւնը:
Այսօր, կոչ կ՛ուղղենք քաղաքակիրթ 
աշխարհին, հարց տալով թէ արդեօք 
ունի՞ն լայն սիրտեր զգալու ու 
բաժնելու մեր խոր վիշտը: Արդեօք 
անոնց արցունքի կաթիլները չորցա՞ծ 
են, որ արդարութեան սիրոյն կաթիլ 
մ՛իսկ չեն կրնար հեղուլ: Արդեօք 
անոնց գութն այնքան սահմանափա՞կ 
է, որ անկարող են իրենց ձեռքերը 
երկարելու մեզի: Մեր անցեալը անվե-
րաշրջելի է: Մեր նահատակները 
մեկնած են այս աշխարհէն ու դատապարտուած՝ լռութեան: Բայց մենք որպէս 
անոնց հպարտ ժառանգորդները, այսօր կ՛ապրինք. ունինք աչքեր տեսնելու, 
ոտքեր՝ քալելու, ականջներ՝ լսելու եւ լեզու արտայայտուելու: Այսօր, որեւէ 
ժամանակէ աւելի մենք կարիքն ունինք հերոսներու. հերոսներ, որոնք ոչ 
միայն կը պատկանին մեր ժողովուրդին, այլ նաեւ քաղաքակիրթ ազգերու, 
եւ որոնք պարկեշտութեամբ, համարձակութեամբ, խիզախութեամբ իրրենց 
սիրտերը միացնելով մեր սիրտերուն՝ պիտի պայքարին յանուն ճշմարտութեան 
եւ արդարութեան:
Հայոց Ցեղասպանութեան ոգեկոչման 105-րդ ամեակը մեզ անգամ մը եւս կը 
մղէ խորհրդածութեան, քննարկումի, վերանորոգ նուիրումի եւ մեր Դատը 
շարունակելու ռազմավարական նոր միջոցներու գործադրութեամբ: Այս 
առիթով, հետեւեալ խորհրդածութիւններն ու առաջարկները կը յանձնեմ մեր 
ժողովուրդի սեփականութեան, այն յոյսով ու մաղթանքով, որ անոնք կը ստեղծեն 
առիթ մը նոր աւիւնով շարունակելու մեր պահանջատիրական արշաւը:
1. Մեր աւանդական կուսակցութիւններն ու քաղաքական կազմակերպու-
թիւնները անգնահատելի աշխատանք ծաւալած են Հայ Դատը միջազգային 
մակարդակով մօտէն ծանօթացնելու առաքելութեան մէջ: Սոյն անյեղլի 
առաքելութիւնը վստահօրէն դրական ազդեցութիւն ունեցած է հանրային 
դրական կարծիք ստեղծելով ու դաշնակիցներ ապահովելով ի նպաստ Հայ 
Դատին: Որպէս նահատակ սերունդի ժառանգորդներ, մեզմէ կ՛ակնկալուի 
աջակից հանդիսանալ ծաւալուող բոլոր աշխատանքներուն: Ու վերջին 
հինգ-վեց տասնամեակներու ընթացքին կատարուած աշխատանքներուն 
հաշուետուութիւնը եթէ կատարուի՝ այդ պարագային է, որ կրնանք քննարկել ու 
վերլուծել ցարդ գործադրութեան դրուած ջանքերուն արդիւնքն ու ի պահանջե-
ալ հարկին զանոնք վերատեսութեան ենթարկելու՝ ռազմավարական նոր ու 
մասնագիտական մօտեցումով շարունակելու մեր սրբազան առաքելութիւնը:
2. Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանաչումէն շատ աւելի կարիքն ունի պահանջա-
տիրութեան եւ հատուցումի ի նպաստ կատարուող աշխատանքներու: 
Պատմական իրականութիւններ կարիքը չունին ճանաչումի, անոնք փաստուած 
դէպքեր են, եւ որոնք արդէն օրինականօրէն միջազգային ճանաչումի 
արժանացած են:
Հայրենի եւ սփիւռքահայ եւ միջազգային վարկ վայելող պատմաբաններու, 
քաղաքագէտներու եւ իրաւաբաններու մասնագիտական մասնակցութեամբ 
մենք պէտք է պատրաստենք մեր Պահանջատիրութեան Թղթածրարը 
ներկայանալու արար աշխարհի, որպէս մէկ ժողովուրդ, մէկ արդար ու 
անժամանցելի դատով եւ պահանջատիրական աննկուն ոգիով: 

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ
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Սոյն թղթածրարին տուեալները արդէն գոյութիւն ունին ու զանոնք համադրելով 
եւ ամբողջական դարձնելով ներկայանալու ենք միջազգային մարմիններու 
առջեւ պահանջելով մեր իրաւունքները: Մեր թղթածրարը պատմական եւ 
օրինական տուեալներով մանրամասնելու է մեր իրաւունքներն ու պահանջը, 
ինչպէս նաեւ մեր ապագայ ազգային ծրագիրը, երբ մեր անյետաձգելի Դատը 
գտնէ իր արդար լուծումը:
3. Նահատակ սերունդին անմիջական ժառանգորդ սերունդը պատմութեան 
առջեւ պէտք է ըլլայ յանձնառու՝ ստանձնելով Հայոց Ցեղասպանութեան 
արդար Դատի լուծումի պատասխանատւութիւնը: Մենք չենք կրնար սպասել 
Ցեղասպանութեան ամեակներու, ակնկալելով »հրաշքներ«: Թրքական 
ռազմավարութիւնը հետզհետէ սկսած է աւելի յստականալ դիմելով ժամա-
վաճառութեան, որպէսզի երբ Հայաստանն ու Թուրքիան մաս կազմեն Եւրո-
պական Միութեան՝ այդ պարագային իրենց համար արդէն լուծուած կ՛ըլլայ 
Հայկական Հարցը: Այս ռազմավարութիւնը անընդունելի է ու վճռականօրէն 
պէտք է զայն մատնել ձախողութեան:
4. Հինգ տասնամեակներու ընթացքին տեղի ունեցած քաղաքական 
զարգացումները եկան յանգելու այն եզրակացութեան, որ մեր ժողովուրդը 
պէտք է յենի իր սեփական ուժերուն վրայ, ստեղծելով ազգային միահամուռ 
համագործակցութիւն՝ յստակ ծրագրով եւ հետեւողական ջանքերով 
հետապնդելու մեր գերագոյն նպատակները: Միացեալ Նահանգներու եւ այլ 
երկիրներու մէջ գնահատելի թիւով պետական ներկայացուցիչներ թիկունք 
կանգնած են մեր ժողովուրդի արդար Դատին, սակայն բոլորս ալ իրազեկ 
ենք այն ճշմարտութեան, թէ երկիրներու ազգային շահերը գերակայ են 
մեր արդար իրաւունքներէն ու անոնք շատ լաւ գիտեն, թէ իրենց թիկունք 
կանգնելու քաղաքական սահմանը մինչեւ ուր կրնայ երկարիլ: Այսօր մենք 
կարիքն ունինք ազգային համագործակցութեան, ապահովելով նաեւ նեցուկը 
կայուն դաշնակիցներու, որոնց համար սկզբունքային արժէքները գերակայ 
են տարբեր շահերէ:
5. Ամէն տարի Ապրիլ 24-ի օրը Միացեալ Նահանգներու նախագահը, 
ինչպէս նաեւ քաղաքական ականաւոր դէմքեր, հռչակագրերով եւ յայտա-
րարութիւններով իրենց զօրակցութիւնը կը յայտնեն հայ ժողովուրդին, 
ընդգծելով 1915-ի եղեռնագործութեան աննախընթաց ահաւորութիւնը 
Միացեալ Նահանգներու նախագահները բուռն ու խիստ բովանդակութիւն 
կրող հռչակագրերով շարունակաբար դատապարտած են մեր ժողովուրդին 
դէմ գործադրուած »Եղեռնը«, »Ջարդը«, »Սպանդը« եւ արհաւարլից դէպքերը: 
Սոյն հռչակագրերուն բովանդակութիւնը պէտք է զայրոյթ յառաջացնէ 
թրքական կառավարութեան մօտ, սակայն երբ մենք մեր զայրոյթը կ՛արտա-
յայտենք խծբծելով այդ հռչակագրերու հեղինակները, որոնք կը թերանան 
»Ցեղասպանութիւն« յորջորջելու պատմականօրէն փաստուած իրակա-
նութիւնը՝ առիթը կ՛ընծայենք թշնամիին հոգեբանական արշաւ ծաւալելու մեր 
ժողովուրդին դէմ: Հարիւր հազարաւոր նամակներով մենք մեր գնահատանքը 
յայտնելու ենք մեր արդար Դատին սատարող հռչակագրերու հեղինակներուն՝ 
մեր նամակներուն մէջ շեշտելով Հայոց Ցեղասպանութիւնը վերահաստատող 
անոնց դիրքորոշումը, նոյնիսկ եթէ Ցեղասպանութիւն բառը անոնց կողմէ 
անտեսուած է քաղաքական պատճառներով: Այս դիրքորոշումը վստահօրէն 
ձախողութեան պիտի մատնէ թրքական ռազմավարութիւնը:
6. Անհրաժեշտ է, որ տնտեսապէս եւ հաւաքականօրէն մաս կազմենք 
ամերիկեան եւ միջազգային կազմակերպութիւններու՝ կապ հաստատելով 
հանրային կարծիքը կոփող ղեկավարներու հետ ի նպաստ մեր ժողովուրդի 
արդար իրաւունքներուն: Ինչպէս նաեւ ներկայ գտնուիլ տարբեր համայնքնե-
րու կողմէ կազմակերպուած ձեռնարկներու ու մեր գործօն մասնակցութեամբ 
երաշխաւորելու անոնց համագործակցութիւնն ի նպաստ մեր Հայ Դատին:
7. Պատրաստել հայ երիտասարդ-երիտասարդուհիներ ստանձնելու համայնքա-
յին պատասխանատու պաշտօններ եւ իրենց երիտասարդական խանդով, 
համալսարանական ուսումով եւ դիւանագիտական ճկունութիւնով ստեղծելու 
հաստատուն կամուրջներ  բազմամշակութային մակարդակով: Քաղաքա-
կան գիտութեան, դիւանագիտութեան, լրագրութեան, մանկավարժութեան 
եւ այլ մասնագիտութիւններէ ներս պէտք է հաստատենք կրթանպաստի 
հիմնադրամներ օգտակար հանդիսանալու մեր երիտասարդներուն, ինչպէս 
նաեւ ամերիկեան բազմաթիւ համալսարաններու մէջ պաշտօնավարող 
մեր բազմահարիւր դասախօսներուն անհատական տաղանդները պէտք է 
վերածենք հաւաքական ուժի ի նպաստ մեր Դատին:
8. Մեր դարաւոր պատմութեան ընթացքին կատարած ենք հսկայ նուա-

ճումներ, նպաստելով համաշխարհային քաղաքակրթութեան: Մշակութային, 
կրթական, տնտեսական, քաղաքական ու այլ մարզերէ ներս մեր ժողովուրդը 
արձանագրած է ցայտուն վերելք: Հայոց Ցեղասպանութեան սահմռկեցուցիչ 
էջերը մեր պատմութեան պէտք է շարունակաբար շաղկապենք մեր ժողո-
վուրդին կատարած սխրագործութիւններուն՝ ազգային պարծանքի ոգին 
արմատացնելով մեր նոր սերունդին մէջ: Այսօր, բազմաթիւ գաղութներու մէջ 
մեծ ուրախութեամբ ականատես կ՛ըլլանք հայ երիտասարդ-երիտասարդուհինե-
րու կողմէ ծաւալուած հսկայ աշխատանքներուն ի նպաստ մեր Դատին: Որպէս 
յանձնառու ջահակիրներ, անոնք ապագայի մեր յոյսն ու երաշխիքն են եւ 
արժանի մեր գնահատանքին, քաջալերութեան ու թիկունքին:
9. Մեր կատարած ուխտագնացութիւններու ընթացքին, շարունակա-
բար հանդիպած ենք թուրք մտաւորականներու, համալսարանական երի-
տասարդ-երիտասարդուհիներու, դպրոցական աշակերտներու, ինչպէս 
նաեւ պարզ քաղաքացիներու, որոնց հետ մեր ունեցած զրոյցները եղած 
են չափազանց օգտաշատ: Զարկ պէտք է տանք հանրային դիւանագի-
տական աշխատանքներու, ժողովրդական մակարդակով զարգացնելու մեր 
հետապնդած նպատակները:
Հրանդ Տինքի յուղարկաւորութեան ընթացքին հազարաւոր թուրքեր 
հրապարակ իջան իրենց զօրակցութիւնը յայտնելու մեր ժողովուրդին: 
Արեւմտեան Հայաստանի Կիլիկիոյ եւ Կապադովկիոյ բազմաթիւ քաղաքնե-
րու եւ գիւղերու մէջ հանդիպած ենք թուրքերու, որոնք իրազեկ են պատմա-
կան ճշմարտութիւններու: Պէտք չէ անտեսել այս կարեւոր ուժը ու հանրային 
դիւանագիտական միջոցներով ազդելու ենք հանրային կարծիքին վրայ: 
Վերջին երեք տասնամեակներուն, գնահատելի  թիւով թուրք պատմա-
բաններ, ականաւոր դասախօսներ ու համալսարանական երիտասարդներ 
համարձակօրէն արտայայտուելով ու նաեւ դիրքեր հեղինակելով կը 
պաշտպանեն մեր արդար Դատը: Բողոքի այս հսկայ ալիքը վստահօրէն պիտի 
ալեկոծէ Թուրքիոյ կառավարութիւնը ժողովրդականացնելով արդար բողոքի 
այս անընկճելի ձայնը:
10. Զօրաշարժի պէտք է ենթարկենք մեր բոլոր ուժերը՝ մասնագիտական 
մակարդակով մշակելու եւ անմիջական գործադրութեան դնելու մեր արդար 
իրաւունքներուն վերատիրանալու յստակ ծրագիր մը: Մեր 1.5 միլիոն 
նահատակներու ուսերուն վրայ այսօր մենք կարիքն ունինք բարձրացած 
տեսնելու 1.5 միլիոն կտրիճ երիտասարդ-երիտասարդուհիներ, որոնց համար 
մեր արդար Դատին անմիջական լուծումը ազգային կոչում եւ սրբազան 
առաքելութիւն է: Մեր նոր սերունդը այսօր պատրաստ է ստանձնելու այս 
անյետաձգելի պատասխանատուութիւնը: Անոնք կը սպասեն մեր մարտակոչին:
Երբ մեր ինքնաշարժը կը վարենք, կեդրոնական հայելիէն յաճախակիօրէն 
ետեւ կը դիտենք ապահովելու համար մեր գնացքը: Մեր պատմութիւնը մեր 
ինքնաշարժի հայելին է, որ կ՛ապահովէ մեր ներկան ու ապագան:
Այսօր որեւէ ժամանակէ աւելի, մենք անյետաձգելի հրամայականի առջեւ կը 
գտնուինք ազգային համագործակցութիւն ստեղծելու, որպէսզի ապահովենք 
մեր յաղթանակը: Մեր ազգային դաշտին մէջ գնդակը օդը բարձրացնելով 
չենք կրնար դարպասէն ներս կէտեր արձանագրել, այլ դաշտին վրայ 
իւրաքանչիւր մարզիկ պէտք է ստանձնէ իրեն յանձնուած կարեւոր դերին 
պատասխանատուութիւնը ու միայն այն ատեն է, որ կրնանք արձանագրել 
շռնդալից յաղթանակներ: Մեր ազգային նաւակը միասնաբար թիավարելու 
համար, կարիքն ունինք յստակ ուղղութեան, ապահով մեր նաւահանգիստը 
հասնելու խնամուած ծրագրով, յանձնառու մարդուժով եւ հաւաքական 
աշխատանքով:
Մեր անմեռ նահատակներուն արտասանած վերջին բառը իր մէջ կը խտացնէ 
յարատեւ պայքարի, աննկուն կամքի, անխախտ հաւատքի, անվերջ յոյսի եւ 
սիրոյ պատգամը:
Ապրիլեան Եղեռնի 105-րդ ամեակը թող անգամ մը եւս պատգամէ մեր 
սիրտերուն ու մեր հոգիներուն՝ աննահանջ շարունակելու մեր պայքարը մինչեւ 
որ Արաքսը անգամ մը եւս հոսի Հայաստանի հողին մէջ, մինչեւ որ Արարատը 
վերադառնայ իր իսկական տէրերուն, ու հաւաքուելով Արարատի լանջին, 
անգամ մը եւս ձեռք-ձեռքի, ուս-ուսի, սիրտ-սիրտի տուած,  խաչը մեր ձեռքին 
բարձրանանք Արարատի զոյգ գագաթները, հաւատքի եւ ազգապահպանումի 
կատարները, որպէսզի կանգնենք հոն հաւատքի մեր ջահը Լուսաւորչեան եւ 
հայկական դրօշը Եռագոյն, եւ մեր բանաստեղծին հետ անգամ մը եւս ազգային 
հպարտութեամբ, պողպատեայ հաւատքով ու անմեռ յոյսով կրկնենք. «Մենք 
կանգ, պիտի լինենք ու դեռ շատանանք»: Վասն Քրիստոսի, վասն հայրենեաց:
 «Ով Հայ ժողովուրդ քո միակ փրկութիւնը քո միասնական ուժի մէջն է»:

Նոր Աւիւնով Շարունակել Մեր Պահանջատիրական Արշաւը
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Միայն Պահանջ, Պահանջատիրութիւն

Այդտեղ ապրող հայերը լաւագոյնս գիտեն Հայոց Եղեռնի պատմութիւնը, 
եւ գիտեն նաեւ, որ մենք զաւթուած Հայաստան ունենք,  եւ որ այն պէտք է 
վերադարձնել: Ուստի չեմ կարծում որ տեղի դեսպանատների, հայկական 
հաստատութիւնների, եկեղեցիների, Բարեգործական Միութեան եւ Հայ Դատի 
պարտականութիւնը պիտի լինի հոգատար մօտեցումով նրանց ներգրաւել 
Պահանջատիրութեան պայքարին մէջ:
Լրջագոյն պայման է այդ պայքարին մասնակից դարձնելը մեր մատաղ սերնդին 
եւ երիտասարդութեանը:
Արտագաղթած հայերը պէտք ունեն դպրոցների, եկեղեցիների, կրթա-
կանմշակութային, մարզական, սկաուտական կենտրոնների, որոնց մէջ մեր 
մատաղ եւ երիտասարդ սերունդը կը կարենայ դասախօսների, մանկավարժների 
եւ դաստիարակների կողմից իրենց տրուած դասերի շնորհիւ հոգւոյն մէջ զգալ, 
հասկանալ Պահանջատիրութեան էութիւնը:
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Պահանջատիրութեան պայքարը յաջողութեամբ պսակելու լաւագոյն ձեւը Մեծ 
Եղեռնի արդիւնքում որբացած, օրհնուած մայրիկիս հետեւեալ խօսքերն են.
«Կ՛ուզե՞ս յաղթել թշնամիիդ, ուրեմն գործածէ նոյն զէնքը»: Մենք ոչ միայն նոյն 
զէնքը չենք օգտագործել, այլեւ` ոչ մէկ տեսակ զէնք ենք գործածել պատասխան 
հարուած տալու թէ ազերիին եւ թէ թուրքին: Ահա քանի տարի է անցել հայ սպայ 
Գուրգէնի Հունգարիոյ մէջ ազերի Սաֆարովի կողմից գազանային սպանու-
թիւնից յետոյ, բայց առ այսօր դրա պատասխանը չենք տուել: Նոյնը` Հրանտ 
Տինքի պարագային: Ահա քանի տարի է Թուրքիոյ դատարանը դեռ յանցա-
գործներ «կը փնտռէ»: Սրանից աւելի նուաստացուցիչ պարագայ չի եղել հայ 
ժողովրդի պատմութեան մէջ: Ի՞նչ եղաւ մեզ, ո՞վ խլեց մեզնից վրեժխնդութեան 
ոգին: Ի՞նչպէս պատահեց, որ այսքան տկար եւ ստորնաքարշ եղան մեր երկրի 
տէրերը: Ո՞ւր են Եանիկեաններն ու ԱՍԱԼԱ-ի տղաքը, Յարութ Սասունեանը, 
Մոնթէն Ֆրէզնոյէն  ու Լիզպոնի տղաքը, որոնց աւելացան Պօղոս  Պօղոսեանն 
ու Հաց Արթուրը:
Հաւանաբար ճիշդ էր ասում  օրհնուած մայրիկս`   
- Թշնամիիդ հետ պիտի կռուիս նոյն զէնքով, թէ իրական կռուի պահուն, թէ 
կեանքի, եւ թէ կենցաղի մէջ:

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ
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Ամերիկայի  Միացեալ  Նահանգների  Դեսպան Հէնրի  Մորկընթաուի Յուշերը
Թուրքիա-Կոնսդանտինոպոլսոյ Մէջ Պաշտօնավարած Ատեն 1913-1916 Թուականներին
Վանի  Ապստամբութիւնը
ՊՕՂՈՍ ԱՐՄԵՆԱԿ ԼԱԳԻՍԵԱՆ 

Վան, Վանայ նահանգ-վիլայեթ, 
գտնւում է Արմինա-Հայաստա-
նի ‘‘Օրինաց Երկիր Սրբազան-

Լեռնաշխարհ’’-ի արեւմտեան կողմում, 
սահմանակիցը Պարսք-Պարսկաստան 
երկրի: Տուշպա-Վան, Արամէ թագաւորի 
հիմնադրած Բիաինիլի-Արմինա երկրի մայր 
ոստանն էր: Պատմութեան կեղծա-րարներ 
այն համարում են ‘’Ուրարտու’’ երկրի մայր 
ոստան: Գեղեցիկ է նահան-գը, աղուոր է 
Վանը, անուշ է Հայկական արարչական 
Լեռնաշխարհը: Արմին-հայերի հազար-
հազար տարիների՝ Հարք, Արատտա, 
Արմանի, Արմէ-Շուպրիա, Սուբիր-
Սուբարտու, Միտաննի, Արամէ թագաւորի 
Բիաինիլի-Արմինա երկրներ, յետագայի 
Երուանդունի, Արտաշէսեան, Արշակունի, 
Բագրատունի, երկրների թագաւորների 
Արմինա-Հայաստան աշխարհ: Հողն է 
բերրի, Արմին-հայերի լեցուն արարումներ, 
բարգաւաճում, առատութիւն, լոյս, արեւ էր 
այնտեղ: Առաջին մարդու ծննդավայր Եդեմն էր այնտեղ: Վան քաղաքը՝ համանուն 
նահանգի գլխաւոր քաղաքն էր, փռուած Վանայ-Բզնունեանց ծովի ափերին: 
Նրան իրենց ափերի վրայ էին պահել հազար-հազար դարեր առաջ իրենց 
գագաթներից հուր ժայթքած Վարագ, Թոնտուրեկ, Արտոս, Սիփան, Նեմրութ 
լեռները: Նրանց գագաթների կրակ լոյսն էր լցուել Վանայ ծովին, վառուել էին 
ջրերը, աստուածների երկունք եղել այնտեղ, աստուածներ ծնունդ եղել այնտեղ՝ 
Վահագնի Ծնունդ: Ծովի ջրերից յառնած ժայռաբլուրին՝ աշխարհին Արմին-Հայ 
ցեղի հանճարի լոյսը վառող Աղթամարի վեհաշուք տաճարն է կանգնած, առանց 
իր գագաթին .  .  . խաչի: Վան քաղաքը, Արմին-հայերի Շւինի արեւ աստուծոյ 
կին՝ Տուշպուէա-ի անունով նախկինում Տուշպա կոչուել: Քաղաքը կառուցուել 
էր Արմինա-Ուրարտու Արարտունիների Արա-Արայան գահատոհմի Նաիրի-
Բիաինիլի Արմինա երկրի արքայ՝ Սարդուրի Ա. կողմից: Չքնաղ է եղել Տուշպան, 
նրան հսկում էին բարձր ու սեպաձեւ ժայռերի վրայ բազմած անհասանելի 
միջնաբերդը, շրջապատուած քարաշէն պարիսպով, որի պատերին դեռեւս 
ընթեռնելի է Սարդուրի արքայի  բազմատող արձանագրութիւնը: 
Վան, Թուրքիայի բռնազաւթած փոքր ասիական մասի միակ քաղաքն էր, 
որտեղ Հայ ազգաբնակչութիւնը աւելի էր քան իսլամ բնակչութիւնը: ‘’Առաջին 
Համաշխարհային Պատերազմ’’-ի վաղորդայնին, նրա երեսուն հազար Հայ 
բնակիչները ամենախաղաղ, ամենաերջանիկ, ամենաբարգաւաճն էին, հակառակ 
նրան, որ հայերով բնակեցուած այլ վայրերում, ինչպէս նաեւ Վանում, տեղի էին 
ունեցել ջարդերի ու կեղեքումների ժամանակներ: Վանի լուսամիտ կառավարիչ 
Թահսին փաշայի կառավարման ատեն, Վանում թուրքերի հարստահարութիւնը 
նուազ ծանր եղել: Նրա պաշտօնավարութեան ատեն հաշտ ու համերաշխ 
յարաբերութիւններ եղել  հայերի ու իսլամ բնակչութեան միջեւ:
 Վանի նահանգը իր աշխարհագրական դիրքով ռազմագիտական կարեւոր 
կեդրոն էր: Կառավարութիւնը նրա Հայ բնակչութեան նկատմամբ  կասկա-
ծանք տածել: Ենթադրել էին, եթէ Ռուսիան Թուրքիա արշաւէր, իրենց երթի 
յարմարագոյն ճամբան այդ նահանգով պիտի անցնէր: 1914 թ. պատերազմի 
սկզբին, Վանում եւ այլուր, բանակի համար իրեղէններու բռնագրաւումներ 
կատարուել, որոնք աւելի դաժան եղել քրիստոնեաների, քան իսլամների 
հանդէպ: Հայերը թողել էին, որ սպաները տանէին իրենց ամբողջ ընտանի 
անասունները, պարէնը եւ ուրիշ ունեցուածքները, որոնց փոխարէնը ստացել 
էին արժեզրկուած թղթադրամներ:  
Բանակ զօրակոչուած Հայ զիուորների նկատմամբ վայրագ վարուելակերպ եղել, 
հալածանք ու հարստահարութիւններ՝ մասնաւորապէս Հայ բնակչու-թեան եւ 
նաեւ այլ քրիստոնեայ մարդկանց հանդէպ: Թուրք պաշտօնեաներ ամբաստանել 
էին հայերին, որ Կովկասեան ճակատում իրենց կրած պարտութիւնների 
պատճառները իրենք էին: Երկիւղի ու վախի մթնոլորտ էին ստեղծել Վան 
քաղաքում ու նահանգում: Անդրկովկասի ռուսական բանակի զինուորների 
մեծ մասը Հայ զինուորներից բաղկացած լինելը զայրացրել էր թուրքին: Նրանք 
հաշուի չէին առել, որ հայերը ցարի հպատակներն էին հանդիսանում եւ նաեւ 
ռուս մարդու նման պարտաւոր էին զինուորագրուելու նրանց պատերազմին: 
Թուրքը ամբաստանում էր հայերին, որ իբր Վանայ եւ ուրիշ նահանգների 
զինապարտութեան ենթակայ անձանց մեծ մասը դասալիք էին եղել, հատել 
երկրի սահմանը, միացել Ռուս պետութեան բանակին, որը իբր այդ պատճառ 
հանդիսացել Կովկասեան ռազմաճակատում իրենց կրած պարտութեանը: 
Դեսպան Հ. Մորգընթաուն, նման տեղեկութիւնը հաստատուած չի համարել, 
թէեւ անհաւանական չի գտել մի քանի հարիւր մարդկանց դասալքութիւնը: 
‘’Միութիւն եւ Յառաջդիմութիւն’’ կոմիտէի գործակալները Վան ու Էրզրում էին 
ժամանել, առաջարկել մի քանի հայեր Ռուսահայաստան գնային՝  այնտեղ ցարի 
կառավարութեան դէմ ապստամբութիւն կազմակերպէին: Հայերը մերժել էին 
նման առաջարկը: Թուրք կառավարութիւնը այդ դաւաճանութիւն էր համարել 
եւ այն նաեւ որպէս չքմեղանք ներկայացրել Հայ ազգի մարդկանց հանդէպ 
իրենց վերաբերմունքին: Այդ պատկերացնում էր Օսմանեան նկարագրի 
վատթարութիւնը՝ գրել էր դեսպան Հ.  Մորկընթաուն: 
 Անցած երեսուն տարիներին հարիւր հազարաւորներ ջարդած,  կողոպտած, 
խոշտանգած, նրանց կանանց ու աղջիկներին անպատուած, թուրքը ցանկանում 
էր հայերի ամենակատարեալ ուղղամտութիւնը իրենց հանդէպ: Գաղտնիք 

չէր, որ հայերը համակիր էին պատերազմում Համաձայնողականնե-րի 
(Անդանտ) դաշինքի պետութիւններին: Պետական ոճիր էր համարուել Հայ 
զինուորի դասալքութիւնը, արժանի պատժուելու սարսափելի կերպով: Իրենց 
տարագրութեան հրովարտակ ստացած, Մուսա  Լերան բարձունքներին թուրքի 
դէմ ճակատամարտի ելած կռուող մարդկանցից ոմանք թրքական զօրանոցներից 
փախած դասալիք զինուորներ էին: 1914 թուականին, մասնաւորապէս 
1915-ի սկզբին Վանում ու այլուր ծանր խոշտանգումների դէպքեր էին 
պատահել, հայերը իրենց զուսպ էին պահել: Թուրքերի քաղաքականութիւնն 
էր հայերի ապստամբութիւնը գրգռելու, որ այն դառնար հայերի կոտորածների 
չքմեղացուցիչ պատրուակ: Հայ կղերը ու քաղաքական առաջնորդները 
ժողովուրդին հանդարտութեան կոչ արել, յանձնարարել հանդուրժել նրանց 
ծայրայեղ արարքները, որ թուրքին չտային իրենց ցանկացած առիթը: Եթէ 
նոյնիսկ գաւառի գիւղերից մի քանիսը կրակի տային, վրէժի չդիմէին, աւելի լաւ 
էին համարել փոքր թուով շէներ քանդուէին, քան ամբողջ ազգը սպաննուէր: 
Ո՜չ, զէնքով վրէժ պիտի լուծէին, որ յետոյ էլ ամբողջ ազգը չսպաննուէր:
Պոլսոյ կառավարական դահլիճի անօրէն մարդիկ, եթէ կարելի է նրանց մարդ 
անուանել, պաշտօնանկ էին արել Վանի Կառավարիչ Թահսին փաշան, նրա 
փոխարէն նշանակել Էնվէրի քեռայր՝ Ճեւտէթ պէյը (քրոջ ամուսին): Վանի 
աւագանին, մտահոգիչ կարգադրութիւն էր համարել այդ: Երկրի պաշտօնական 
ներկայացուչութիւններում պատահել մարդկանց մի փոքրամասնութիւն, որոնք 
ընդդիմացել էին, որ սպանութիւնը պետական քաղաքականութիւն լինէր: Մերժել 
էին գործադրել պետական արիւնռուշտ հրամանները:
Օսմանեան թուրք պետութիւնը, կոտորածներ կազմակերպելուց առաջ, 
սովորութիւն էր դարձրել իրենց զբաղեցրած պաշտօններից հեռացնել 
վստահութիւն չվայելող պաշտօնատարները, նրանց փոխարինել հնազանդ 
սպասաւորներով: Վրդովեցուցիչ էին համարել, կեանքին մի մասը Վանայ մէջ 
անցկացրած, հոգին իր ցեղին յոռեգոյն աւանդութիւններով լեցուն, կեղծաւոր, 
նենգամիտ եւ վայրագ նման մի թուրք մարդու Վանում պաշտօնի կոչելը: Նա 
ատում էր հայերին, իրենց ազգայնական, քաղաքական խնդիրը լուծելու միտքը 
հաճոյ էր իրեն: Իթթիհատական ոհմակի դահլիճից հրահանգներ էր ստացել իր 
պաշտօնավարած նահանգի մէջ լուծելու հայերը բնաջնջելու հարցը: Սակայն, այն 
իրագործելու դիւրին նախադրեալներ չկային: Ճեւտէթը Կովկասում մարտնչել էր 
Ռուսական բանակների դէմ: Պատերազմական գործողութիւնների ձախողումը ու 
Ռուսական բանակի Վանին մօտենալը նկատելով, առ ի խոհեմութիւն հրամայել 
էին վատ չվարուել տեղի հայերի հետ: 
1915 թուականի գարնան սկզբներին, Ռուսական բանակը ռազմաճակա-տից ետ 
էր քաշուել: Թուրքի համար  բարեբախտութիւն էր այդ, հայերը զրկւում էին իրենց 
պաշտպաններից: Ռազմաճակատի նման իրադրութեան պայմաններում՝ հայերը 
թուրքի հալածանքի ենթակայ պիտի դառնային: Խախտելով ռազմավարական 
խնդրի ընդունուած կարգը, նահանջող թշնամուն հետապնդելու փոխարէն, 
թուրքի զօրագունդերը լքել էին դիրքերը, արշաւել երկրի սեփական տարածքի 
տարբեր կողմեր: Նրանք իրենց զէնքը ուղղել էին Վանի շրջակայ շէների Հայ 
կիներու, մանուկներու, ծերունիների դէմ: Իրենց վայրենի վարուելակերպի 
համաձայն առեւանգել էին կանանց, կողոպտել ու այրել հայկական գիւղերը, 
օրեր շարունակ խողխողել տեղի բնակչութիւնը:    
1915 թուականի Ապրիլ ամսուայ 15-ին, 500 երիտասարդների կանչել էին 
ներկայանալու զօրակայան, մայրամուտից առաջ նրանց քաղաքից դուրս 
տարել՝ անգթօրէն սպաննել: Իրենց կրօ՞նն էր այդ արտօնում, վայրի բնազդով 
Օղուզ ցեղի թուրք մարդկանց սրտերին իրենց աստուածը գութ չէր հոսել: Նոյն 
խժդժութիւնները կատարել էին Վանայ ծովի հիւսիսի մարզում գտնուող 80 
գիւղերում, երեք օրերի ընթացքում ամէնաանարգ ձեւով 24000 հայեր սպաննել: 
Ճեւտէթ, իր նոր պաշտօնատեղի՝ Վան, վերադառնալուց յետոյ պահանջել էր, 
որ  հայերը 4000 զինուոր տրամադրէին իրեն: Հաշուի առնելով անցեալին 
պատահած դէպքերը, հայերը տրամադիր չէին եղել նրա պահանջը կատարելու: 
Ճեւտէթ, Պոլիսից իրեն եկած հրահանգների համաձայն՝ ծրագրել էր բնաջնջել 
քաղաքի ամբողջ Հայ բնակչութիւնը: 4000 քաջառողջ մարդիկ պահանջելով, 
մտադրուել էր նրանց սպաննել՝ հայերին ինքնապաշտպանութիւնից զրկելու 
համար: Հայերը, ժամանակ շահելու համար բանակցութիւններ էին վարել նրանց 
հետ՝ առաջարկել զէնք կրելու ատակ 500 մարդկանց տրամադրել, մնացածի 
համար փրկագին վճարել: Ճեւտէթ, ապստամբութեան տրամադրութեան մասին 
իմանալով, որոշել էր խեղդել այն: Յայտարարել էր, որ ‘’Եթէ ապստամբները 
հրացանի մէկ հարուած արձակեն, պիտի սպանեմ բոլոր քրիստոնեաները՝ 
այր, կին թէ մանուկ, մինչեւ ամէնէն պզտիկները’’ իր վիրաւոր ծունկն էր 
ցոյց տուել: Թուրքերը Հայկական թաղին շուրջ խրամներ էին բացել, այնտեղ 
զինուորներ տեղակայել: Ի պատասխան այդ գրգռութիւններին, հայերը սկսել 
էին պաշտպանուելու պատրաստութիւններ տեսնել:
Ապրիլի 20-ին, թուրք զինուորական ջոկատը, Վան մեկնող Հայ կիներ բռնել, 
սպաննել նրանց ու օգնութեան փութացող երկու հայերի: Թուրքերը, հրացա-
նով ու հրետանիով կրակ էին բացել հայոց արուարձանների վրայ, քաղաքի մեծ 
մասը բռնուել էր բոցերով: Կանոնաւոր պաշարում էր կազմակերպուել: Հայերի 
կռուող ուժի թուաքանակը կազմում էր 1500 մարդ: Նրանք միայն 300 ‘’Քառապին’’ 
զէնքեր ունէին եւ անբաւարար չափով ռազմանիւթի պաշար: Ճեւտէթի 
բանակը բաղկացած էր կատարելապէս զինուած եւ լաւ պարենաւորուած, 
5000 զինուորներով: Մինչեւ Հ. Մորկընթաուի Վանի հերոսամարտի մասին իր 
անկեղծ ու հիացմունքով զեղուն գնահատանքի խօսքը մէջ բերելու, ստորեւ 
պիտի շարունակեմ նկարագրել հերոսամարտի ընթացքը, նա այն մանրամասն չի 
յիշատակել իր յուշերում, խոստովանելով, որ իր խօսքով ասած,  ‘’Չեմ յաւակնիր 
իբր զինուորական պատմագիր մը ըլլալ’’: Հայկ Նահապետ, կռւում սպանեց իր 
երկիր նուաճելու եկած թշնամու առաջնորդին, յաղթական կռուով իր աղխին 
ազատութիւն շնորհեց: 
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Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ
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Ամերիկայի  Միացեալ  Նահանգների  Դեսպան Հէնրի  Մորկընթաուի Յուշերը
Թուրքիա-Կոնսդանտինոպոլսոյ Մէջ Պաշտօնավարած Ատեն 1913-1916 Թուականներին
Վանի  Ապստամբութիւնը

Նայիրի՝ կրակի երկիր, արի մարդիկ աստուածացրին նրան, համբարձեց երկինք, 
աստղեր հաւաքուեցին նրա շուրջ՝ ‘’Հայկի Համաստեղութիւն’’ եղաւ: Հազար-
հազար տարիներ, Արմին-հայերի սրտերում նա ոգի դարձած, մարմնացաւ իր 
աղխի յետնորդների հոգիներում, ոչ ոք կարողացաւ սպաննել այն, մինչեւ որ 
դրացի երկու խոշոր երկիրներ իրենց զարմից Արմինա աշխարհին թագաւոր 
բերին: Փլուեցին Արմինա աշխարհի տասնեակ հազար դարերի Արմա-Արմին 
արարչական ցեղի թագաւորական տոհմերի գահակալութիւնները: Սպանեցին 
իրենց հաւատքի իմաստութիւնը, սպանեցին իրենց  աստուածներին:  Անյիշելի 
ժամանակներից նրանք ցեղի առաջնորդներ էին եղել, որոնց անչափ սիրելուց 
աստուածացրել էին:
Անապատների, տափաստանների դաժանութիւնը իրենց հոգիներում, մի 
անօրէն Ողուզ-թուրք (թուրքին լեզուով խօսող ցեղի մարդիկ) իրենց դրօշին 
գայլ, արշաւել էին աղուոր երկրներ, յափշտակել ուրիշի արարում, տիրել նրանց 
շէներին: Հասել էին արմինների Աստուածաստեղծ ‘’Եդեմ’’ բարգաւաճ երկիր: 
Բիւզանդիոնի ամբարիշտ կայսրերի հազար խարդաւանքներով, տկարացրել 
էին Հայաստան երկրի ներուժը, քանդել այն հզօր պատուարը, որ իրենց էլ 
պաշտպանական ամրութիւնը պիտի լինէր: Այդ ինչպէ՜ս էր, որ Արմին-հայերի 
նոր հաւատքի աստուածը թողել, որ նրանք տիրէին Իր արարած Եդեմի 
երկրին . . . օտարի Աստուածն էր նա: Տիրեցին անողոք դաժանութեամբ, 
յափշտակեցին նրանց արարումը, պղծեցին նրանց տաճարները, ստորացրին 
նրանց արժանապատւութիւնը, սպանեցին նրանց ազատ կամքը, կործանեցին 
նրանց մայր ոստանը, մարեցին նրանց մշակների հորովելները, մանչերին 
տարան:   
Օտար ցեղի մարդու թագաւորած Արմինա-Հայաստան երկիր, իրենց նոր 
հաւատքի ‘’Տէր’’-ն ու նրա ‘’Որդին’’ հրամայել էին Արմին աղխին հնազանդիլ 
տիրոջը: Ո՞վ էր այդ ‘’Տէր’’ը, ուրիշի ‘’Աստուած’’ ու նրա ‘’Որդի’’-ն էին իրենց 
երկիր բերել, փլել արմինների բնիկ աստուածների մեհեանները, մարել նրանց 
տոհմական հաւատքի լոյսը, նրանց  փլած որմերի վէմերից տաճարներ պատել, 
աւանդում են, որ միայն իրենց մայր ոստանում հազար ու մէկ եկեղեցիներ էին 
պատել: Հազար տարիներ հնազանդեցին, ինչքան հնազանդեցին, դուշմանը 
այնքան աւելի անողոք իշխեց: Հայու պաշտամունքի Աստուածը նաեւ այդքան 
չէր հնազանդի, հոգը չեղաւ նոյնիսկ նրանց մանուկների ցաւին: 
Իրենց անցեալի փառաւոր ոստան՝ Տուշպա-Վանում, հազար-հազար Արմին-
հայեր, Թահսին Փաշայի պաշտօնավարութեան ատեն, հանգիստ ու խաղաղ 
գոյակցում էին թուրք բնակչութեան հետ: Թուրքի նոր կառավարողներ, երկրում 
ազատութեան կեղծ հովեր ծածանած, գերմանների հետ կռուի էին ելել աշխարհի 
շատ պետութիւնների ‘’Համաձայնողական’’ դաշինքի դէմ: Յարմար առիթ 
էին համարել սպաննելու Արմին-Հայ ցեղին: Նրանց դաշնակից գերմանների 
կայսրը հրամայել էր՝ միայն մէկ Արմին-Հայ կենդանի թողնել, այն էլ որպէս 
թանգարանային նմուշ: Գերմաններ, այդ ‘’նմուշը’’ հիմա տասնըերեք միլիոն 
է, աշխարհին իրենց իմաստութեան լոյսն են նորէն ճառագում:  Ազատութիւն 
քարոզած ‘’Իթթիհատ’’-ի նոր իշխողները հաւաքել էին հայոց զէնքերը, ազգի 
ազատութեան կռուին ելած ‘’Ֆիտայի’’-ներ իջել էին լեռներից: Զէ՞նք-զէ՞նքերը 
յանձնել թուրքին, Հայը հաւատաց թուրքին, այդ ի՜նչ աղէտ .  .  . թէեւ անցել են 
հարիւր տարիներ, դեռ հիմա էլ արժի է լացել: Արմին-հայերի քաջերի-քաջ, իր 
կեանքի հաւատամքը թուրքի դէմ իր ազգի կռիւը դաւանած՝ Անդրանիկ Փաշային, 
Պուլղարիայից իրենց ժողովին բերած Հայ ‘’մեծեր’’-ը նրան առաջարկել էին 
գալ Թուրքիա, իրեն խոստացուած է ‘’Զօրավար-Հազարապետի’’-ի աստիճան 
շնորհել: Անդրանիկ, պատասխանել, ‘’Թուրքը կոտորելու է Հայ ցեղի մարդկանց 
եւ նաեւ Ձեզ բոլորիդ’’, հեռացել էր: 

Հայերի համբերութեան ու հնազանդութեան բաժակը փրփրում էր վրէժի լեցուն 
կրակով, կարմիր լոյս հոսում իրենց սրտերին: Տուշպա-վանեցի Արմին-Հայը 
զէնք վերցրեց, Այգեստանը խրամատեց, զէնք ճօճեց թուրքին, կրակ տեղաց 
յարձակուող թուրք զինուորի ու ասպատակ թուրք խուժանի վրայ: Վերջապէս, 
կռուով ելան մահ սփռելու դուշմանին, դրժեցին իրենց ‘’Տիրոջ’’ հնազանդութեան 
պատուիրանը: Կովկասեան ճակատում, Ռուսի դէմ կռուող Էնվէրի բանակը 
Սարիղամիշում ջախջախուեց, իննսուն հազար թուրք ասկէրներ սառեցին, 

մնացորդացը փախչում էր դէպի արեւմտեան կողմն իրենց զաւթած աշխարհի: 
Թուրքը իրենց պարտութեան պատճառը համարել էր Արմին-հայերի տածած 
համակրանքը ռուսների հանդէպ: Իրենց նահանջի ճանապարհին, թուրքը 
ու իրեն միացած թալանչի-ընչաքաղց, վայրենաբարոյ լեռնական քիւրտը՝ 
‘’քուրտը, քուրտը գիտե՞ս . . .’’ ասում էին Հայ մայրեր, մահմետական խուժանը 
կողոպտում, հրդեհում արեւմտեան կողմն հայոց աշխարհի շէները, սպանում 
Արմին-Հայ անզէն բնակչութեանը: Վանի գաւառ, լեցուն էր Արմին-հայերի 
շէներով ու հոծ բնակչութեամբ: Վասպուրականի 
Շատախ, Հայոց Ձոր, Ալջախազ, Արճեշ, Թիմար, 
Գյավաշ, Կարճկան ինչպէս նաեւ առանձին գիւղե-
րում՝ Բելու, Աթանան, Ուլմ, Առեն, Ալյուր, Կեմ դիմել 
էին ինքնապաշտպանութեան, յամառ մարտեր էին 
մղել դուշմանի դէմ, վերջապէս իմացել, որ զէնքն էր 
փրկութիւն: Թէժ մարտերը, իրենց կռիւը մասնա-
ւորապէս Տուշպա-Վանում էր, այն անընդհատ մէկ 
ամիս շարունակուել էր: Մինչ պատերազմը, Տուշպա-
Վանում քսան երեք հազար հայեր էին, շրջակայ 
բնակավայրերից քաղաք ապաստանածների հետ 
միասին եօթանասուն հազար, բանա՞կ, թէ մարտի 
ելած մարդիկ, որոնց զէնք տայիր, կը տիրէին ամբողջ 
արեւմտեան կողմն իրենց զաւթուած աշխարհի: 
‘’Ինչե՜ր ասես չէին անի’’ Արմին-Հայ մարդիկ: Վանի 
ու նրա գաւառի Արմին-հայերին սպաննելու համար, ապաշնորհ շնագայլ 
զինուորականի քեռայր Ճեւտէթ հրահանգ ունէր՝ իր քրոջ ամուսնուց ու նրա 
զինակից շների վոհմակից, բնաջնջելու Վանի ու նրա շրջակայ հազար-հազար 
տարիների արարչական ժամանակների շէների Արմին-Հայ բնակիչներին: 
Ճեւտէթ, իր ծրագիրը իրականացնելու համար դիմել էր արեւելքցիների խաբեբայ, 
ստոր քայլի՝ խորհրդակցութեան համար հրաւիրել քաղաքի ակնառու Արմին-
Հայ ղեկավարներից՝ թուրքի խորհրդարանի պատգամաւոր՝ Վռամեանին (Օնիկ 
Դերձակեան), եւ Իշխանին (Նիկողայոս Միքայէլեան), որոնք տուն չվերադարձան 
.  .  .: Արմին-հայեր, դուք չէ՞իք ընթերցել ձեր ցեղի պատմութիւնը, որ ձեր 
մեծերին սպաննելու համար պարտուողները միշտ էլ ձեզ հրաւիրում էին գալ 
խաղաղութիւն կայացնելու բանակցութիւնների: 
Այդպէս էր, որ Հռովմի Անտոնիոս զօրավարը, արեւելքի արքաների-արքայ Մեծն 
Տիգրանի որդի Արտաւազդին հաշտութիւն կնքելու հրաւիրել, շղթայել, տարել 
իր տարփածոյ Կլէոպատրային որպէս յաղթանակի նուէր մատուցել: Այդպէս էր, 
որ Բիւզանդիոնի կայսրը՝ Անի ոստանի թագաւոր պատանի Գագիկ թագաւորին 
Բիւզանդիոն կանչել, չթողել վերադառնար իր գահին: Այդպէս էր, որ երեսուն 
տարիների մղուած կռւում պարտուած նենգ պարսիկ Շապուհ թագաւորը, 
կեդրոնամէտ իշխանութեան ազնուազարմ թագաւոր Արշակին տարել ‘’Անուշ 
Բերդ’’, որտեղից ոչ ոք չէր վերադարձել:     
Էրզրում քաղաքի կայազօրից Վանի իր զօրքը համալրած Ճեւտէթը, իր 
ջոկատներով ու բազում արիւնակից հրոսակների համագործակցութեամբ, 
պաշարել էր Վանայ ոստանի Այգեստան թաղամասը, որտեղ կեդրոնացել էին 
Արմին-Հայ բնակչութեան մեծ մասը: Քանդուել էր  կապը ոստանի քաղաքամիջի 
բնակիչների հետ: 
Զէնքով կռուի ելած Արմին-հայերի ինքնապաշտպանութիւնը ղեկավարելու 
համար կազմուել էր՝ Արմենականների, Հնչակեանների ու Դաշնակցականների 
միացեալ զինուորական մարմին, որի զինուորական մասի ղեկավարն էր 
արմենական՝ Արմենակ Եկարեանը, նախագահողը Արամ Մանուկեանը, 
անդամները՝ Հրանդ Գալիկեանը, Գաբրիէլ Սեմերճեանը, Փանոս Թերլէ-
մէզեանը:       
Ղեկավար մարմնի կռիւը սկսելու նախապատրաստական խորհրդակցու-
թիւնում, գնահատելով նրա ծանր հանգամանքները, Արմենակ Եկարեանը 
դիմել էր ոստանի ինքնապաշտպաններին՝ ‘‘Վան առաջին անգամը չէ, որ 
ցոյց պիտի տայ իր համերաշխ ոգին  .  .  .  .  .  .  Այդ ոգին իր փառաւոր 
անցեալն ունի: Այս անգամ ալ պիտի տանինք այս կռիւը .  .  .  .  .  .  Ան մեզի 
պարտադրուեցաւ: Երկու ճամբայ  ունինք, կա՝մ գլուխ ծռել բռնաւորին 
առջեւ եւ բնաջնջուիլ անպատիւ մահով եւ կա՝մ անվեհեր ու բաց ճակատ 
դուրս կալ անոր առջեւ նախընտրելով մեր նախնիներուն պատուաւոր 
ճամբան’’: Տուշպա-Վանի մարդիկ ընտրեցին թուրքի դէմ կռուի պատուաւոր 
նուիրումը: 
Թուրքի կանոնաւոր զօրքը կազմում էր՝ 10-12 հազար զինուոր, 12 թնդանօթ, 
Վանայ-Բզնունեանց ծովի նաւերը եւ բազմաքանակ հրոսակախումբը: 
Ոստանում կռուի ելած Արմին-հայերը 1500 հոգի էին, զինամթերքը այնքան 
քիչ, որ պատուիրուած էր կրակել միայն այն դէպքում՝ երբ վստահ կը լինէին 
արձակուած փամփուշտը անպայման կը խոցէր թուրքի սիրտը, ճակատը: 
Այգեստանի հինգ պաշտպանական շրջանների 73 դիրքերում կռուի ելել 1053 
մարտիկներ, որոնք ունէին 505 հրացան ու 74 հազար փամփուշտ, 749 մաուզէր 
ու 39 հազար փամփուշտ: Կտրուած էր դրսի հետ հաղորդակցութեան կապը, 
դրսի օգնութիւնից զրկուած կռուի ելած Արմին-հայերը ցոյց տուեցին բարձր 
կազմակերպուածութիւն, հնարամտութիւն: Ֆրանսա ուսանած քիմիագէտ 
Միքայէլ Մինասեան եւ ուրիշ զինագործներ պատրաստել էին զէնք, վառօդ, 
փամփուշտ, նռնակ, Պուլղարացի Գրիգորը թնդանօթ էր ձուլել:
Կռիւը սկսել էր, 1915 թուականի Ապրիլի 7-ին, երբ Վարագ տանող ճամբան 
հսկող զինուորները, Ճեւտէթի հրահանգով գնդակոծել էին Շուշանենց գիւղից 
Այգեստան գնացող կանանց, առեւանգել, սպաննել նրանց, սկսել ոստանի 
թաղերից ու զօրանոցներից թուրքերի յարձակումը: Այգեստանը ենթարկուել 
էր հռետակոծութեան, զգալի չափով աւերուածութիւն էր պատճառուել: Արմին-
հայերը, իրենց նախնիների նման ամուր կանգել էին պաշտպանական դիրքերում: 

Սկիզբը Էջ 10

Շար. Էջ 12

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ



ՉորեքշաբÃÇ, 22 ԱպրÇլ 2020 12
Ապրիլեան Սգատօնը

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Ինչո՞ւ դարձեալ սգատօն։ 
Քսաներորդ դարի առա-
ջին ցեղասպանութեան 

հարիւրամեակը արժանավայել 
կերպով նշելէ ետք՝ աշխարհով 
մէկ, Ապրիլ 24-ը մեզի համար 
դադրեցաւ սգատօն ըլլալէ, այլ 
արդար պահանջատիրութեան 
օր։
Ցեղասպանութեան հարիւրա-
մեակը փառաւոր կերպով նշուե-
ցաւ Վատիկանի Սուրբ Պետրոս 
տաճարի կամարներուն ներքեւ, 
մասնակցութեամբ Սրբազան Պապին եւ մեր երկու Հայրապետներուն։ 
Խորհրդաւոր էր այդ պահը երբ Սուրբ Պատարագը սփռուեցաւ հեռատեսիլով՝ 
աշխարհի բոլոր երկիրներուն մէջ եւ հայեր ամենուրէք յուզումնախառն 
երկիւղածութեամբ հետեւեցան այդ  հոգեզմայլ արարողութեան։
Ցեղասպանութեան հարիւրամեակին էր դարձեալ որ 1.5 միլիոն մեր անմեղ 
նահատակները սրբադասուեցան Սուրբ Էջմիածնի բացօթեայ Սուրբ Տրդատայ 
տաճարի խորանին վրայ, մասնակցութեամբ մեր զոյգ Հայրապետներուն եւ 
բազմահազար հաւատացեալներուն։
Բայց ինչո՞ւ նորէն սգահանդէս։ Սգահանդէս որովհետեւ մենք այս տարի պիտի 
չկարենանք պահանջատիրութեան մեր դատը ներկայացնել Նիւ Եորքի Time 
Square հրապարակին վրայ, բազմահարիւր հայորդիներու մասնակցութեամբ։ 
Սա մեր խորհրդանիշը դարձած էր տարիներ շարունակ, ուր ելոյթ կ՛ունենային 
նաեւ քաղաքական կարեւոր անձնաւորութիւններ։
Սգահանդէս՝ որովհետեւ այս տարի մենք պիտի չկարենանք կազմակերպել 
քայլարշաւ Հալիվուտէն դէպի Ուիլշըր պողոտայ եւ խուռներամ հաւաքուիլ 

Լոս Անճելըսի թրքական հիւպատոսարանի շէնքին առջեւ եւ մեր արդար 
պահանջքները ներկայացնել, որոնք պիտի սփռուէին հեռատեսիլի կարեւոր 
կայաններուն կողմէ։
Սգահանդէս՝ որովհետեւ հայրենի ժողովուրդը պիտի չկարենայ խուռներամ 
բազմութեամբ բարձրանալ դէպի  Ծիծեռնակաբերդի Ցեղասպանութեան 
յուշահամալիրը եւ իր յարգանքի տուրքը մատուցանել մեր անմեղ զոհերուն։ 
Սգահանդէս՝ որովհետեւ Լիբանանի մեր ազգակիցները պիտի չկարենան 
բարձրանալ այդ օր Պիքֆայայի բարձունքը եւ իրենց յարգանքի տուրքը 
մատուցանել միլիոնաւոր մեր նահատակներուն՝ հոն  զետեղուած Հայկական 
Ցեղասպանութեան կոթողին առջեւ։ 
Աւա՜ղ այս բոլոր ձեռնարկները «ջուրը ինկան» ժողովրդական խօսքով, 
որովհետեւ «Քորոնա» ժահրի համաճարակին պատճառաւ՝ արգիլուեցաւ ի մի 
հաւաքուիլ եւ ձայն բարձրացնել առ որ անկ է . . .
Մէջբերելով հայկական ասացուածքը՝ «թուրքին հացին իւղ քսուեցաւ», այսինքն 
թուրքը պէտք չունի պայքարելու որ ցեղասպանութեան հարցը պատնէշի վրայ 
մնայ, որովհետեւ «Քորոնա»-ն հարցը լուծեց ինքնաբերաբար։ Նորէն թուրքը 
ուրախացաւ եւ շառաչուն ապտակ մըն ալ իջեցուց զինք ամբաստանողներուն 
երեսին։
Երբ պատերազմ ծագի երկու երկիրներու միջեւ եւ կամ քաղաքացիական 
ընդհարում տեղի ունենայ երկրի մը մէջ՝ քաղաքական զանազան խմբակներու 
միջեւ, այդ կռիւները կը մնան անջատուած եւ չեն ազդեր աշխարհի բոլոր 
երկիրներուն վրայ։
Դժբախտաբար սակայն «Քորոնա» համաճարակը վարակեց աշխարհի բոլոր 
երկիրները՝ մեծ կամ պզտիկ։ Այդ պատճառաւ՝ հանրային հաւաքները դադրեցան 
եւ մարդիկ՝ ուր որ ալ ըլլան, մնացին տնային ստիպողական կալանքի տակ։
Այս բոլոր նախազգուշական միջոցներով հանդերձ՝ տակաւին մարդիկ եւ յաճախ 
ընտանիքներ կը վարակուին այդ ժահրէն եւ ցաւ ի սիրտ, կը մահանան ալ։
Հիմա մեզի ի՞նչ կը մնայ ընել։ Լռելեա՞ն անցնիլ այս տարի անկիւնադարձային 
այդ կարեւոր դէպքին նկատմամբ՝ զորս 32 երկիրներ ճանչցած են ներառեալ 
Ֆրանսան, Իտալիան, Գերմանիան, Գանատան եւ Միացեալ Նահանգները։
Ոչ, պէտք չէ լռենք երբեք։ Թող մեր հայրենի կառավարութիւնը, քաղաքական 
աւանդական երեք կուսակցութիւնները, հոգեւոր պետերն ու մշակութային 
միութիւններու ղեկավարները կերպ մը մտածեն՝ որպէսզի ըստ արժանւոյն 
նշենք մեր անմեղ զոհերու անմար յիշատակը։ 

Կռուի առաջին օրը գրաւել էին թուրքի հեռագրատունը, պաշարել Հայկական 
թաղերի կեդրոնում գտնուող Համուդ աղայի զօրանոցը: Պուլղարացի Գրիգորը 
ստորգետնեայ փորած ուղիով կատարել այդ զօրանոցի պայթեցումը: ‘’Անվեհեր 
Հրաձիգ’’ կոչումին արժանացած՝ Տիգրան Այինճեանը (Վարժապետ) պայթեցրել 
դուշմանի ոստիկանատունը: Կռւում խիզախ մարտիկները, պարգեւատրուել 
էին ‘’Պատուոյ Խաչ’’ շքանշանով,  ‘’Արծաթեայ խաչ’’՝ (‘’Հայ ցեղ’’ գրութիւնով): 
Կռիւը լաւ էր կազմակերպուել նաեւ քաղաքամիջում, որի քիչ թուով Արմին-
հայերը ունեցել էին միայն 100 հրացան եւ 210 մաուզէր, 30 հազար փամփուշտ: 
Քաղաքամիջում նաեւ կազմակերպուել էր զինուորական մարմին, որտեղ 
ընդգրկուել էին՝ Հայկազ Կոսոեանը (ղեկավար) եւ այլ հայորդիներ, կեդրոնը՝ 
հայոց առաջնորդարանը, ստեղծուել էին ‘’Մատակարար մարմին’’ եւ ‘’Կարմիր 
Խաչ’’ յանձնախմբեր: Քաղաքամիջի մարմինը ենթակայ էր Այգեստանի մարմնին, 
սակայն գործել էր ինքնուրոյն: Կռուի սկզբում, պաշտպանուել էին քաջին վայել 
սխրանքով, ոչնչացրել դուշմանի տարբեր ամրութիւններ: 
Ճեւտէթ պիտի խոստովանէր՝ ‘’Կառավարութեան նամուսը քաղաքամիջում 
բաթմիշ ելաւ’’, այսինքն խորտակուեց: 
Կռուի առաջին տասնօրեակի պատահարները հայերի օգտին էին: Զինուորական 
մարմինը Ապրիլի 16-ի իր կոչում ընդգծել էր կռուի ազա-տագրական բնոյթը եւ՝ 
‘‘Պայքարը, զոր տաս օրէ ի վեր կը մղենք մեր անարգ թշնամու դէմ, մեր 
ազգային  ազատագրութեան ամէնէն հոյակապ, ամէնէն նուիրական եւ 
ամէնէն աւելի ժողովրդական պայքարն է   .  .  . Մեր կռիւը 600 տարիների 
բարբարոս ու ջարդարար կառավարութեան դէմ է ‘’:  Ապստամբական 
կռիւ, հայերի կոտորածները արդէն սկսած էին:
Կռուի երկրորդ տասնօրեակնում նոյնպէս ահեղ մարտեր էին: Դուշմանը 
համալրում էր զօրքը ու սպառազինութիւնը, ռմբակոծում հայոց պաշտպա-
նական դիրքերը: Ճեւտէթի զօրաբանակը նոր յարձակում էր ձեռնարկել, 
յաջողութեան չհասնելով ու խոշոր կորուստներ կրելով նահանջել ելման 
դիրքեր: Արմին-հայերը ոգեշնչուած էին յաղթական կռուով, իրենց հերո-սական 
դիմադրութիւնը ոգեւորել էր բոլորին, նոյնիսկ մանչերը ոչ միայն սուրհանդակներ 
էին դարձել այլ նաեւ պարեն ու փամփուշտ էին տանում պաշտպանական 
դիրքեր: Բանագնացների միջոցով կապ էին հաստատել դէպի Վան արշաւող 
ռուսական բանակի հետ: Փանոս Թերլէմէզեանը գրում էր՝ ‘‘Վանեցիները 
անհաւասար մարտում կռւում էին ատրճանակներով, որսի հրացաններով, 
դիմադրում էին Կրուպպի թնդանօթներին, որովհետեւ հաւատքն իրենց 
կուրծքերին պրոնզէ պատնէշներ կերտել’’: Ապրիլի 28-ին դուշմանը նոր 
յարձակում էր կազմակերպել, Արմին-Հայը դիրքերում ամուր կանգնած էր՝ ոչ 
մէկ թիզ էր նահանջել: Ճարահատ թուրքը ձեռնարկել էր Հայկական թաղերի 
ռմբակոծութիւնը, 16 հազար արկ էին նետել: Չէին կարողացել ընկճել Արմին-
Հայ պաշտպաններին: Թուրք հրետանին վարող գերմանացի սպան պիտի 
գրէր՝ ‘‘Ին՜չ կենսունակ  մարդիկ էին սա հայերը. մենք քանդելով, անոնք 
շինելով, չկրցանք իրենց հասնիլ’’:
Երբ թուրքերը իմացել էին, որ ռուսական բանակը եւ Հայ կամաւորական 

Ամերիկայի  Միացեալ  Նահանգների  Դեսպան Հէնրի  Մորկընթաուի Յուշերը
Թուրքիա-Կոնսդանտինոպոլսոյ Մէջ Պաշտօնավարած Ատեն 1913-1916 Թուականներին
Վանի  Ապստամբութիւնը
Շար. Էջ 11-էն գունդերը մօտենում էին Վանին, վախկոտ թուրքը .  .  . իրար անցած փախնում 

էր քաղաքից: Մայիսի 3-ին, ազատագրուել էր Վանը, մարտիկները հրդեհել 
էին դուշմանի վերջին յենակէտ՝ Հաջի-Բեքիրի զօրանոցը, հազար տարիներ 
յետոյ, հայոց դրօշակը նորէն ծածանւում էր բերդի գագաթին: Վանայ ծովի 
ալեակները իրար գրկելով ուրախ աղմկում էին, աւետում էին իրենց ափերին 
Արմին-հայերի ոգու մի նոր յաղթանակի բերկրանքը: Վանը իրենց գրկին պահող 
Վարագայ, Նեմրութ, Սիփան, Արտոս, Թոնտուրեկ լեռների գագաթների յանգած 
հրաբուխները՝ իրենց պայթունի որոտներով, կարմիր կրակ լաւայի ժայթքով, 
արդեօք չէ՞ին ողջունել բնիկների հերոսամարտի յաղթանակը:
Անդրանիկ Փաշա, իր գունդով արշաւում էր հասնելու Վանի օգնութեան, 
Դիլմանում իր դէմ դուրս էր ելել թուրքի տասը հազարանոց բանակը: Փաշան 
շարքի բերել գունդը, գրոհել թուրքի դիրքերին: Ահեղ էր կռիւը, Հայը ջախջախել 
է Վանի մարտին օգնութեան հասնելու իրենց ճանապարհին ելած թշնամուն: 
Սրընթաց արշաւով առաջինը հասել Վան եւ Մայիսի 16-ին, Արա-Արայան 
գահատոհմի Արմինայի Սարդուրի արքայի պարիսպի դարպասով մտել 
ոստան, նրան հետեւել էր Ռուսի բանակը: ‘‘Ամսօրեայ պայքարը, զոր 
տարանք փառքով ու պատուով, այսօր իր կատարելութեան մէջ կը 
վայելենք .  .  . . . . բռնութիւնը Հայ զինուորի գնդակէն կը փախչի’’ գրել էր, 
ինքնապաշտպանութեան զինուորական մարմինը, Հայ ժողովուրդին ուղղուած 
դիմումի մէջ: 
Ռուսը, իր երկրի քաղաքականութեան մութ ծալքերով, կարճ ժամանակ յետոյ 
յայտարարել, որ Էնվէրի ջախջախուած բանակը իբր յարձակում է սկսել իրենց 
դէմ: Նահանջեց Ռուսի բանակը, իրենց հետ քայլեցին նաեւ թուրքի յոխորտանքը 
փլած Վանի ու Վասպուրականի հինգ հարիւր հազար Արմին-հայերը, ափսոս 
եղաւ: Հ. Մորկընթաուն իր յուշերում գրել է, որ Վանում հայերը պայքարել են 
մեծագոյն հերոսութեամբ, հրաշալի եղանակով: Ընդունել, որ զինուորական 
պատմագիր չլինելով չէր կարող մանրամասն պատմել տեղի ունեցած բազմաթիւ 
անհատական հերոսութեան արարքները, կանանց գործակցութիւնը, մանուկների 
եռանդը, ամերիկացի միսիոնարների անձնուրացութիւնը եւ ուրիշ հազարաւոր 
պարագաներ, որոնք Հայաստանի պատմութեան փառաւոր էջերէն են: 
Մօտաւորապէս հինգ շաբաթ տեւող պայքարից յետոյ հայերը յաղթանակել էին, 
Ռուս բանակը երեւալուց յետոյ, թուրքերը փախել էին, սպաննել շրջակայ շէների 
մարդկանց: Ռուսները  դիակիզել էին նահանգում սպաննուած 55 հազար հայերի 
մարմինները: Հ. Մորկընթաուն նաեւ պիտի գրէր՝ ‘‘Վանի կռուի պատմականը 
ըրի, որովհետեւ այն եղաւ ազգ մը ամբողջ մեթոտիկ կերպով բնաջնջելու 
կազմակերպուած փորձի մը առաջին հանգրուանը’’: 
Հ. Մորկընթաուն իր յուշերում աւելացրել՝ ‘’Ես առիթը պիտի ունենամ 
վերստին խօսելու Էնվէրի, Թալէաթի եւ նրանց համախոհներուն մօտ իմ ըրած 
բարեխօսութիւնների մասին, ամէն անգամ որ ես թախանձէի իրենց՝ խնայել 
հայերուն, անոնք անփոփոխելիօրէն իբր օրինակ ինծի կը յիշատակէին՝ 
‘’Վանայ’’ օրինակը՝  որպէս Հայկական նենգամտութիւն: Այս պատմութիւնը 
կապացուցանէ, այդ հռչակաւոր ապստամբութիւնը ուրիշ բան չեղաւ, բացի  
ընդդիմութիւնը հայերու, որոնք վճռած էին փրկել իրենց կիներուն պատիւը ու 
իրենց կեանքը’’, գրել էր Հ. Մորկընթաուն:

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ
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ՃՐՏԳ. ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ԱՂՊԱՇԵԱՆ

Ապրիլ 24, 1915-ին, Պոլսոյ  մէջ ձերբակալուեցան հարիւրաւոր  հայ  
մտաւորականներ, քաղաքական գործիչներ եւ ուղարկուեցան դէպի սեւ 
ճակատագիր. այդպէսով սկիզբ առաւ (1915-1923) թուականներու Հայոց 

Ցեղասպանութիւնը, որ թէեւ կարմիր Սուլթան Համիտի ժամանակաշրջանէն 
ծայր առած էր, սակայն Էնվէր, Թալէաթ Ճեմալ եռեակը կատարելագործեց 
Արեւմտեան Հայաստանի հայ ժողովուրդի տեղահանման եւ բնաջնջման 
ծրագիրը:
Ահաւասիկ, այս տարի Ցեղասպանութեան 105-րդ ամեակն է, եւ այն սերունդը 
որ ապրեցաւ այդ դժբախտութիւնը եւ աղէտը, կը հանգչի ի Տէր բացի մի քանի 
մամիկ եւ պապիկներէ, եւ պահանջատիրութեան, հատուցումի եւ գրաւուած 
հողերու ազատագրման պարտականութեան դրօշը նոր սերունդները  կը կրեն: 
Անտարակոյս, մենք  բոլոր պետութիւններու, ի մասնաւորի մեծ  պետու-
թիւններու առնուազն քաղաքական աջակցութեան կարիքը ունինք եւ ինչու 
չէ ռազմական աջակցութեան կարիքը: Աջակցողներու թիւը օրէ օր կաւելնայ, 
այդ մէկը լաւ է սակայն տակաւին  շատ աշխատանք կայ տանելու. ԱՄՆ-ը 
ամենաուշն էր, եւ դեռ ուրիշներ ալ կան: 

Ինչո՞ւ ԱՄՆ-ը Այսքան Ուշ Մնաց
Դժբախտաբար մեր  ազգի ճակատագիրը միշտ կախեալ եղած է մեծ 
պետութիւններու շահերէն. Սեւրի Դաշնագիրը 1920 թ. որ մեր ազգի արդար 
իրաւունքները պիտի ապահովէր ոտնակոխ եղաւ եւրոպական մեծ պետու-
թիւններու կողմէ իրենց շահերը ապահովելու համար: Համայնավարները արդէն 
պատերազմէն դուրս քաշուած էին եւ իրենց մասնակցութեան վերջ տուած,  
նոր կարգերը ամրապնդելու համար. ԱՄՆ-ի մէջ նախագահ Ուիլսընի յաջորդող 
Հարտինկն ալ իր առաջնահերթութիւնը ունէր եւ Հայ Դատը անոնց շարքին չէր. 
միայն թուրքն էր շահաւորը Աթաթուրքի ղեկավարութեամբ:
1915 թ.-ի Ցեղասպանութեան ունեցած հետեւանքները շատ ծանր ու դառն 
էին մեր ազգին համար, շատ բան կարելի չէր ակնկալել Ցեղասպանութենէն 
փրկուած սերունդէն, սակայն անոնք ազգային նոր սերունդ մը դաստիարակե-
ցին, որ Հայաստանէն մինչեւ Լիբանան, Միացեալ Նահանգներ եւ այլուր բողոքի 
ցոյցեր կազմեց 1965 թ. եւ ազգի իրաւունքները պահանջեց:
Ճարտարագէտ Գուրգէն Մկրտիչ Եանիկեանը, 1973-ին Քալիֆորնիոյ մէջ երկու 
թուրք հիւպատոսներ սպանեց. ան 1973-ի Յուլիսին ցմահ բանտարկութեան 
դատապարտուեցաւ, եւ Մարտ 1, 1984-ին բնական մահով իր մահկանացուն 
կնքեց բանտին մէջ 88 տարեկան հասակին: 
(1975-1997) թուականներուն հիմնուեցաւ Հայաստանի ազատագրութեան 
Հայ Գաղտնի Բանակը, որուն հոգեւոր հայրը Հերոս Գուրգէն Եանիկեանը կը 
նկատուէր. ան հայկական ռազմաքաղաքական գաղտնի կազմակերպութիւն մըն 
էր,  աշխուժ գործունէութիւն ունեցաւ եւ համայն աշխարհին յիշեցուց Թուրքիոյ 
այդ ոճիրը. նոյնը ըրաւ այդ թուականներուն հայկական ուրիշ զինեալ խումբ 
մը, Հայոց Ցեղասպանութեան Արդարութեան Մարտիկներ անունով: Անոնք 
զինեալ պահանջատէրներ էին եւ մարդկային խիճը զարթնեցուցին:
1965 թ., Ուրուկուայը առաջինը եղաւ պաշտօնապէս Հայոց Ցեղասպանութիւն 
ճանչցողը եւ անոր հետեւեցան տասնեակ մը երկիրներ, խորհրդարաններ, 
ինքնակառաւ մարմիններ եւ համաշխարհային կազմակերպութիւններ. թէեւ 
ԱՄՆ-ի նահանգները մեծամասնութեամբ  ճանչցան Հայոց Ցեղասպանութիւնը, 
սակայն ան պետական մակարդակով շատ ուշ մնաց:

Բայց Ինչո՞ւ
1975 թ. ի վեր բազմաթիւ ջանքեր թափուած են հայկական զանազան 
կողմերէ ԱՄՆ-ի մէջ Հայոց Ցեղասպանութեան մասին օրինագիծը ճանչնալու 

ԱՄՆ-ը Եւ Հայոց Ցեղասպանութեան Ճանաչումը

համար. սակայն  Թուրքիոյ, ամերիկեան հրէական համայնքի եւ ԱՄՆ-ի 
կառավարութեան մասնակցութեամբ տասնամեակներ շարունակուող պայքարը 
Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման կապակցութեամբ, ձախողած են եւ ամէն 
անգամ օրինագիծ չէ յաջողած մինչեւ 2019 թ.:
1978-ի Նոյեմբեր 1-ին ԱՄՆ-ի նախագահ Քարթըրը արձակեց հրէական 
Հոլոքոստի վերաբերեալ նախագահի յանձնաժողովը: Քարթըրը խնդրեց, որ 
յանձնաժողովը տեղեկագիր ներկայացնէ ՝ ուղղուած «Հոլոքոստի հետեւանքով 
զոհուածներու համար համապատասխան յուշահամալիրի ստեղծման եւ 
պահպանման»: Զեկոյցէն ետք Քարթըրը խոստացաւ, որ ԱՄՆ-ի մէջ պիտի 
կառուցուի Հոլոքոստի նուիրուած յուշահամալիր մը, սակայն յուշահամալիրը եւ 
իր մէջ ընդգրկուած թանգարանի համար 100 միլիոն ԱՄՆ տոլարի պահանջք կար:
Այդ առիթէն եւ նախագահ  Քարթըրի մարդու իրաւունքներու պաշտպա-
նութեան տեսլականի եւ «Յիշելու արշաւ» զուգամերձութիւնէն օգուտ գաղելու 
նպատակաւ, ամերիկահայ կազմակերպուած համայնքը մեծ աշխատանք 
տարաւ Հայոց Ցեղասպանութեան գրեթէ մոռցուած յիշողութիւնը վերադարձնել 
հանրային գիտակցութեան:
Այն ժամանակուայ Քալիֆորնիոյ ամերիկահայ նահանգապետ Ճորճ  Տէօքմէ-
ճեան, ճնշում գործադրեց թանգարանի պատասխանատուներուն վրայ,  
որպէսզի  հայազգի Սէթ Մոմջեանը նշանակուի իբրեւ ամերիկահայ համայնքի 
ներկայացուցիչ թանգարանի յանձնախումբի մէջ: ԱՄՆ-ի հայ համայնքը մէկ 
միլիոն տոլար նուիրեց  այն նպատակով, որ թանգարանը ներառնէ Հայոց 
Ցեղասպանութեան վերաբերեալ ուշադրութեան հնարաւորութիւն կեդրոնի 
մէջ. յիշենք որ այդ տեղի ունեցաւ ութսունական թուականներու սկիզբին:
1983-ի Օգոստոսին հայկական ակնկալիքները իրականութիւն դարձան, երբ 
թանգարանի յանձնաժողովը որոշում կայացուց Հայոց Ցեղասպանութիւնը 
ցուցահանդէսներու շարքի մէջ բովանդակէ: Թէեւ 1915-ի Ցեղասպանութեան 
մասին որոշումը պաշտօնական չէր:
Թուրքիոյ կառավարութիւնը չափազանց անհանգստացած օգնութիւն խնդրեց 
իր դաշնակից Իսրայէլէն: Թուրքիան ճնշում գործադրեց որ հայերը դուրս  մնան 
յուշահամալիրէն:
Իսրայէլի դիւանագէտները խնդրեցին հրէական ազդեցիկ երեսփոխաններէն, 
համոզեն թանգարանի յանձնաժողովին`  բացառելու Հայոց Ցեղասպանութիւնը:
Թուրքիոյ ճնշումը ԱՄՆ-ի երեսփոխաններու եւ նախագահ Ռէկընի վարչակազմի 
վրայ կանխեց  Հայոց Ցեղասպանութեան ցանկացած մասին ներկայութիւնը 
թանգարանին մէջ, ինչպէս նաեւ դադրեցուց  Հայոց Ցեղասպանութեան մասին 
օրինագիծի ընդունման ջանքերը:
Երբ յուշահամալիրը վերջապէս բացաւ իր դռները 1991 թ., ան միայն Հոլոքոստի 
եւ հրեայ զոհերու մասին էր, հայերը դուրս մնացին եւ հայերու նուիրած մէկ 
միլիոն  տոլարը մոռցուեցաւ:
Մարտ 21, 2007 թ. հայ ազգի լաւ բարեկամ երեսփոխան Ատամ Շիֆը հարցում 
ուղղեց պետքարտուղար Քոնտալիսա Ռայսին ՝ Հայոց Ցեղասպանութեան 
ճանաչման վերաբերեալ պետական վարչակազմի բռնած հակառակ դիրքի 
համար. երկար հարց ու պատասխանէ ետք Ռայս յիշեց թէ Թուրքիան լաւ 
դաշնակից է, եւ ան կարեւոր է:

Ի՞նչ Փոխուեցաւ 2019 Թ.
Միջազգայնօրէն, 2019-ին շարք մի զարգացումներ տեղի ունեցան, որոնք 
ԱՄՆ-Թուրքիա յարաբերութիւններու մէջ կտրուկ փոփոխութիւններ ըրին: 
Թուրքիոյ կողմէ  Ռուսաստանի  S-400 համակարգի գնումը, որ զայրացուց 
ամերիկացիներուն, եւ յետոյ Թուրքիոյ արշաւը Սուրիոյ քիւրտերու դէմ, որոնք 
ԱՄՆ դաշնակիցներ են: Հանրապետականները եւ  Դեմոկրատները աննախադէպ 
դատապարտեցին Թուրքիոյ նախագահ Ռեջէփ Թայիփ Էրտողանը այդ բոլորին 
համար: Անոնք հզօր պատժամիջոցներ որոշեցին Թուրքիոյ դէմ: Փաթեթի մէկ 
մասն էր  Հայոց Ցեղասպանութեան օրինագիծը:
Այդպէսով, ԱՄՆ-ի երեսփոխաններու (Congress)ի եւ Ծերակոյտի (Senate)ի Հայոց 
Ցեղասպանութեան Ընդունման որոշումը տեղի ունեցաւ 2019-ի վերջերը. ԱՄՆ-ը 
ամենավերջինն էր սակայն այս քայլը մեծ նշանակութիւն ունէր. 1923 թ. ի վեր, 
Թուրքիան կը հերքէ Հայոց Ցեղասպանութիւնը: Այն իր դաշնակիցներուն կը ճնշէ  
որ հակառակ դիրք ունենան  եւ ժխտական  ըլլան  հայկական կոտորածները 
պաշտօնապէս յայտարարելու «Ցեղասպանութիւն», որ ՄԱԿ-ը կը սահմանէ 
որպէս  այն կատարուած գործողութիւնները «ազգային, էթնիկական, կամ 
կրօնական խմբաւորում ոչնչացնելու մտադրութիւնը», ինչ որ մեր ազգին դէմ 
կատարուեցաւ թուրքին կողմէ, եւ ահաւասիկ ԱՄՆ-ն ալ ճանչցաւ, թէեւ ոչ 
նախագահական մակարդակով: Հայ Դատի Յանձնախումբը եւ բոլոր հայկական 
կազմակերպութիւնները երկար տարիներէ ի վեր մեծ աշխատանք տարած են 
եւ կը տանին Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման համար, եւ երբ ժամանակը 
եղաւ ԱՄՆ-ի երեսփոխանները խնդիրը պատրաստ գտան։
Ի հարկէ մենք պէտք է  շարունակենք մեր արդար պայքարը եւ  շարունակենք բոլոր 
միջոցներով, քաղաքական եւ այլ ոլորտներու մէջ:  Քաղաքական հողի վրայ նոր 
աջակիցներու եւ աւելի ճիշտ պետութիւններու աջակցութեան կարիքը ունինք, 
նմանապէս մարդասիրական, ընկերային եւ նման կազմակերպութիւններու 
աջակցութեան:

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Բանաստեղծին Անկիւնը 
Մի Փունջ Քառեակներ
Չարքերն են հսկում դարը՝ ընթացիկ,
Բնակչութեանը տանում խորխորատ,
Իսկ ազգը՝ հայոց անյաղթ, անառիկ
Աչքերն է յարել դէպի Արարատ...

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

(Այլազգի պոէտներին)

Կարօտակէզ հայ պոէտիս հեգնում 
էիք չարաչար,
Չգիտէիք ինչ ասել է տանել ցաւը՝ 
անմռունչ.

Իսկ հիմա որ դեգերում էք 
երկրներուն՝ խորթ օտար,
Ձեր երգերում լի են գանգատ, 
յառաչանքներ ու տրտունջ։

ԺՈՐԱ ՀԱՄԲԱՐՉԵԱՆ
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կ’ըսէ որ զգոյշ ըլլայ, տունէն շատ դուրս չելլէ եւ՝ առաւել եւս պզտիկները (մանչերը 
միշտ իրենց բակը կը խաղային, իսկ դուստրը տակաւին գիրկի երախայ էր) չձգէ 
դուրսը խաղալու երթան, որովհետեւ թուրքը ծրագրած է կոտորել հայերը: Եւ 
ինք դարձեալ լեռները կը բարձրանայ.... այդ անգամ՝ յաւիտեան...
Որոշ ժամանակ անց Վարդուհին իր սիրելի ամուսնոյն մահուան գոյժը կը 
ստանայ անոր ընկերներէն մէկուն միջոցով, իսկ ատկէ քանի մը օր վերջ իրենց 
դրացի թրքուհին, որ բարեկամացած էր մեծ մօրս ընտանիքին հետ, կու գայ 
եւ կ’ըսէ որ մեծ մայրս տունէն միայն դրամներն ու ոսկեղէնը արագօրէն առնէ 
ու իր տունը փոխադրուի զաւակներուն հետ: Այդպէս քանի մը օր՝ ցերեկները 
թոնիրին մէջ պահուըտելով, գիշերուան ուշ ժամերուն միայն տունին մէջ մնալով, 
կ’ապրի դրացիին քով: Բայց շուտով կը լսեն որ կատաղի թուրք զինուորները 
կը ստուգեն նաեւ թուրք ժողովուրդին տուները եւ ան, որ հայուն ապաստան 
տուած է իր երդիկին տակ, դաժանաբար պիտի պատժուի: Ուստի գիշեր մը, 
մեծ մայրս առնելով զաւակները, նախ կ’երթայ իր ծնողներուն տուն, ուր ողջ 
կը գտնէ միայն իր պզտիկ քոյրը (ցաւօք անունը չեմ յիշեր), որմէ կ’իմանայ 
որ հայրն ու մայրը գազանաբար սպաննուած են, իսկ քոյրը՝ պահուըտելով, 
հրաշքով ողջ մնացած է: 
Ուրեմն մեծ մայրս, անոր ալ հետը առնելով, լուսաբացէն շա՜տ առաջ ճամբայ 
կ’ելլէ՝ դէպի լեռները: Սակայն, դժբախտաբար, լոյսը բացուելուն պէս անոնք 
կ’իյնան ոճրագործներուն ճանկը եւ կը միացուին տարագիրներու կարաւանին: 
Դէպի Տէր Զօր երկա՜ր, չվերջացող եւ անմարդկային խոշտանգումներով լեցուն 
ճանապարհին, կարգով կը մեռնին մեծ մօրս երեք զաւակները: Բռնկուած 
վարակիչ համաճարակի ժամանակ, երբ կարաւանը կ’անցնի սխտորի դաշտի 
մը քովէն, մեծ մայրս իր մօտ մնացած վերջին ոսկեայ զարդը զինուորի մը տալով, 
կը յաջողի որոշ քանակութեամբ սխտոր հաւաքել, ապա իր հագուստի քղանցքէն 
դերձան քաշելով՝ սխտորներով երկու շարան կը կազմէ ու կը կախէ քրոջը եւ իր 
վիզը, այդպիսով ազատուելով վարակէն: Մահասփիւռ ճանապարհին տարբեր 
բոյսեր, խոտեր, սատկած կենդանիներու (ձի, էշ եւ այլն) միսեր ուտելով, երբեմն 
օրերով անօթի ու ծարաւ մնալով, կիսաողջ եւ միայն «կաշի-ոսկոր» վիճակով 
Տէր Զօր հասնողներու խումբին մէջ կ’ըլլան նաեւ այս երկու քոյրերը: Սակայն, 
արիւնարբու թուրքը որոշած էր տարբեր ձեւերով ոչնչացնել նաեւ հոն հասած 
հայերը: Հոն, սուրիացի բարձրաստիճան եւ հարուստ սպայ մը կը տեսնէ երկու 
գեղեցկուհի քոյրերը, կը խօսի հետերնին, կը հարցաքննէ եւ կ’առաջարկէ իր 
օգնութիւնը՝ խոշոր գումարով մը ազատելու զիրենք, բայց պայմանով որ պզտիկ 
քոյրը համաձայնի ամուսնանալ իր հետ: Անմարդկային տանջանքներ կրած եւ 
անխուսափելի մահը իրենց աչքին առջեւ ունեցող քոյրերը, քիչ մը ծանրութեթեւ 
ընելէ ետք, կը համաձայնին:
Ահա այսպէս մահէն հրաշքով կ’ազատին երկու քոյրեր: Պզտիկ քոյրը 
կ’ամուսնանայ սուրիացի սպային հետ եւ կրօնափոխ կ’ըլլայ, իսկ մեծ մայրս կը 
սկսի ինքնահաստատումի՝ երկրորդ կեանքի ուղին փնտռել: Երկար ժամանակ 
մը վերջ, երկրորդ անգամ կ’ամուսնանայ Մեծ Եղեռնէն նոյնպէս մազապուրծ 
սեբաստացի Առաքել Մարգարեանին հետ, որ անձնական ջրաղաց մը կ’ունենայ: 
Վարդուհին կրկին երեք զաւակ լոյս աշխարհ կը բերէ, դարձեալ երկու մանչ՝ 
Նազար, Յարութիւն եւ աղջիկ մը՝ Ազատուհի: Առջինեկ որդին՝ Նազարը հայրս 
կ’ըլլայ: Որոշ ժամանակ վերջ, մեծ հայրս (յայտնի չէ ինչ պատճառներով) կը 
յորդորէ մեծ մօրս զաւակներն առնել եւ Հալէպ հաստատուիլ, խոստանալով 
վերջը միանալ ընտանիքին: (Ինք չէ կրցած ընտանիքին հետ մեկնիլ, քանի որ՝ 
լաւ ջաղացպան ըլլալուն համար, թուրքերը ըսած են, թէ շատ պէտք ունին իրեն):
Հալէպի մէջ մեծ մայրս կը սկսի աշխատիլ հռչակաւոր բժիշկ Ալթունեանի 
հիւանդանոցէն ներս եւ դժուարաւ միայնակ կը պահէ զաւակները: 
Բաւական ժամանակ անց լուրը կը հասնի մեծ մօրս, թէ Առաքել Սեբաստիոյ 
մէջ ուրիշ կնոջ մը հետ (պոսնիացի) ամուսնացած է եւ արդէն զաւակներ ունի: 
Վարդուհին շատ ծանր կը տանի ամուսնոյն դաւաճանութիւնը, չի ներեր անոր, 
եւ հարկադրուած հայրս եւ հօրեղբայրս Քեսապի մանկատունը կը դնէ: Օր մը 
մանկատունին մէջ լուր կը տարածուի, թէ մեծահարուստ կիներ պիտի գան եւ 
հայ մանուկներ պիտի տանին իրենց տուները: Երկու եղբայր, չուզելով օտարին 
ձեռքը իյնալ եւ զատուիլ իրարմէ, մանկատունէն կը փախչին. որոշ ժամանակ 
ոտքով բաւական տեղ քալելէ վերջ, ճամբան՝ բակէ մը աքլոր կը գողնան, որ 
ինքնաշարժի վարորդի մը՝ դրամի փոխան տալով, կը խնդրեն մօրը տուն 
հասցնել զիրենք:
Այսպիսով մայր եւ զաւակներ դարձեալ կը մէկտեղուին: Ժամանակ մը վերջ, մեծ 
հայրս՝ զղջալով իր սխալին համար, Հալէպ կու գայ, սակայն կ’արժանանայ մեծ 
մօրս արհամարհանքին միայն: 
Իր հարազատ եղբայրը՝ զօրավար,աժդա-
հայ, նախկին ֆէտայի եւ տիպիկ հայու 
կերպարանքով Արամ «չավուշ»ը, աղուոր 
ծեծ մը կու տայ պզտիկ եղբօրը՝ ինչպէս 
ընտանիքիդ հետ այդպէս դաւաճանօրէն կը 
վարուիս ըսելով: Իսկ Վարդուհին, այդպէս ալ 
չկարենալով ներել դաւաճանութիւնը, կ’ապրի 
միայնակ իր զաւակներուն հետ: (Երկրորդ 
ամուսնոյն մասին խօսելով, մեծ մայրս չէր 
գործածեր «ամուսինս» բառը, այլ միայն 
կ’ըսէր՝ «Նազարին հայրը», «Յարութին 
հայրը»...): Եւ երբ ծայր կ’առնէ դէպի Հայրենիք 
ներգաղթը, Վարդուհին՝ կ’որոշէ զաւակներով 
ապրիլ Հայաստան, սակայն Յարութը նաւու 
վրայէն կը փախչի՝ պոլշեւիկի, համայնավարի 
«կարմիր Հայաստան» գալ չեմ փափաքիր 
ըսելով: Ու մինչեւ կեանքին վերջ հօրեղբայրս 
հաւատարիմ մնաց իր այդ սկզբունքին:
Քիչ մը հօրս հօրեղբօր մասին. Արամ ամմօս 
ինծի համար բացառապէս հերոսական 
կերպար մըն էր: Անվախ, քաջարի եւ հերոս 
ֆէտայի մը, զոր ցեղասպանութենէն կարճ 
ժամանակ անց գացած է Սեբաստիա, փնտռած՝ գտած եւ հաշուեյարդար 
տեսած է իր հօրը սպաննողին հետ՝ անոր իսկ տունին մէջ: 

Մէջտեղի շարք, աջէն ձախ՝ 
Արամ Մարգարեան, ազգա-
կանուհի մը, մեծ մայրս, 
Ճամիլա մայրիկը

Իմ Մեծ Մայրս Ալ...

ՇԱՔԷ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ

Մանուկ ժամանակուայ իմ լսած օրօրոցայիններս Հայոց Ցեղասպանու-
թեան մասին յուզիչ եւ սրտաճմլիկ պատմութիւնները եղած են:
Պատմողը մեծ մայրս՝ Վարդուհի Մարգարեանն էր...

Վարդուհին՝ հայոց սարսափելի ջարդէն մազապուրծ Հալէպ ապաստանած, 
ապա 1947-ին Հայաստան ներգաղթած մեծ մայրս, այնքան տպաւորիչ, այնքան 
յուզիչ կը պատմէր որ ես՝ 5-6 տարեկան պզտիկ մը, իր ձայնի ազդեցութեան 
տակ իրական սարսափ-շարժապատկերի պէս, կ’երեւակայէի ու, կարծէք, այդ 
բոլոր վայրագ տեսարաններու ականատեսը կ’ըլլայի:Օր մըն ալ, հերթական 
պատմութիւններէն մէկն էր. այդ օրը մեծ մայրս կը պատմէր, թէ ինչպէս Եփրատ 
գետին մէջ բազմաթիւ պարկեր տեսնելով, կարծած են որ սնունդ, հագուստ 
կամ այլ պիտանի բաներ պիտի գտնեն այդ պարկերուն մէջ: Ատոնցմէ քանի 
մը հատը որսալով ափ դուրս բերած են եւ... սարսափէն քարացած... հայերու 
մորթուած մարմիններ գտած են ատոնց մէջ: Ես՝ տարուելով այդ ահասարսուռ 
տեսարանով, երեւակայելով հայերու կրած տանջանքները, սկսայ մտածել. 
«Որքան գէշ է. երբ մարդը կը մեռնի, չարերը կրնան ամէն բան ընել անոր 
մարմինին հետ՝ կտորներու բաժնել, միսը ոսկորէն զատել եւ այլն... Ուրեմն, 
նոյնը կրնային ընել իմ սիրելի խեղճ հօրս անշունչ մարմինին հետ.... Օ՜, շատ 
տխուր է...»(այսօրուան պէս կը յիշեմ այդ բոլորը): Եւ սկսայ բարձրաձայն լալ՝ 
մինչ մեծ մայրս աւարտած էր իր պատմութիւնը: Ան հարցուց՝ ինչո՞ւ կու լամ, 
իսկ ես պատասխանեցի.«Չեմ ուզեր մեռնիլ, չէի ուզեր հայրս եւ մնացեալ 
հայերը մեռնէին...»: (Բնական է, ուրիշ ինչ բացատրութիւն կարելի էր սպասել 
այդ տարիքի պզտիկէն):
Ընդհանրապէս, ես աւելի լաւ ու պայծառ կը յիշեմ մանկութեանս դէպքերը, 
քան՝ աւելի հասուն տարիքիս պատահածները:
Մեծ մայրս՝ իմ անչափ սիրելի, հոգեհարազատ եւ սրտամօտ մեծ մայրս 
ու ընկերուհիս, մանաւանդ՝ ընթերցանութեան ընկերուհիս: Մինչ դպրոց 
յաճախելս, յաճախ կէսօրները ինք ինծի համար գիրք կը կարդար: Իսկ 
արդէն դպրոցական տարիքիս, մինչեւ դպրոցէն վերադարձս, ան միայնակ՝ 
իր հռչակաւոր, անփոխարինելի լուսամուտին (իրական ԼՈՒՍԱՄՈՒՏ էր՝ 
ամբողջ օրուան ընթացքին արեւի ճառագայթներով լուսաւորուած) առջեւ 
նստած, արդէն բազմաթիւ էջեր կարդացած եւ յոգնած կ’ըլլար: Տուն հասնելուս 
պէս կը յորդորէր զիս արագ լուացուիլ, հագուստներս փոխել, ճաշել (յաճախ 
ալ միասին կը ճաշէինք) եւ աճապարել իր քովը, շարունակելու համար 
ընթերցանութիւնը: Արտակարգ ընթերցասէր, գրագէտ եւ զարգացած կին 
մըն էր: Հայ եւ օտար դասական շատ գրողներու ստեղծագործութիւններուն 
(դպրոցական ծրագիրէն առաջ) իր հետ եւ իր համար կարդալով ծանօթացած 
եմ: Իր նախասիրած գրողներն էին՝ Գրիգոր Զօհրապ, Զապէլ Եսայեան, Աւետիք 
Իսահակեան, Յովհաննէս Թումանեան, Պետրոս Դուրեան եւ Ճորճ Կորտըն 
Պայրըն (Թումանեանի թարգմանութեամբ անոր բանաստեղծութիւնները):
Երեք քոյրերէն ես էի իր բաժինը ընդհանրապէս: Ահ ու սարսափի միջով անցած, 
հրէշաւոր դէպքերու ականատես կինը, բնականաբար՝ միայնակ ապրելով, 
յաճախ գիշերները վախի զգացումը կ’ունենար, անտրամադիր կ’ըլլար: Մեր 
տուները քով-քովի էին, կռնակ-կռնակի տուած, մէկ պատով բաժնուած իրարմէ՝ 
զատ-զատ մուտքերով: Մեծ մայրս յաճախ գիշերը կու գար եւ մօրս կ’ըսէր. 
«Բաժինս տուր՝ քովս թող քնանայ»: Ու ամբողջ գիշեր զիս գիրկին մէջ ամուր 
սեղմած կը քնանար: Իսկ ես իր կրկնակզակին (բոխախ) հետ խաղալով կը 
քնանայի: 
Օր մը այնպէս պատահեցաւ որ մեծ մայրս ինձմէ շուտ քնացաւ. ես՝ կամացուկ 
մը իր տաքուկ գիրկէն դուրս սահելով, դարձայ դէպի պատը եւ քարացայ... 
ապա սկսայ լալ: Մեծ մայրս արթննալով հարցուց, թէ ինչ պատահեր է, իսկ ես. 
«Չեմ ուզեր հոս քնանալ, քու տունդ կինօ կայ»: Ուրեմն, այդ գիշեր լիալուսին 
եղած է եւ զօրաւոր հով, որուն հետեւանքով մեր բակին մէջ՝ ճիշդ մեծ մօրս 
պատուհանին դիմացը գտնուող հսկայ, գեղեցիկ թթենիի ճիւղերու խաղը 
արտացոլուած է պատին վրայ, որ «մէկ մատ չոճուխ»ին վրայ սարսափազդու 
«կինօ»յի տպաւորութիւնը ձգած է:
Երբ զիս հետը իր բարեկամուհիներէն մէկուն տունը կը տանէր, մինչեւ տեղ 
հասնիլը կը սկսէր խրատական, դաստիարակչական «դասապահը». «Եթէ բան 
մը հրամցնեն, սկիզբը քանի մը անգամ «չեմ ուզեր, մենք ալ ունինք» կ’ըսես, 
վերջը կ’առնես՝ մէկ հատ միայն: Եթէ նորէն հրամցնեն՝ կը մերժես»: Իսկ ես՝ 
մտովի կը նեղուէի. «Հապա եթէ այդքան մերժելէս ետք, նորէն չհրամցնե՞ն» 
(ինչ-որ իրապէս երբեմն կը պատահէր), սակայն հլու-հնազանդ կ’ենթարկուէի 
իր կանոններուն:

*   *   *
Ինչ որ կը յիշեմ իր սկզբնական անձնական կեանքին մասին՝ մանկութեանս, 
ապա պատանեկութեանս տարիներուն մեծ մօրս պատմածներն են: Մեծ մայրս՝ 
Վարդուհին, կամ՝ սիրելի Վարդուհի մայրիկը, ինչպէս մեր բոլոր դրացիները 
կ’անուանէին զինք, տանջուած ու ամբողջ կեանքը տառապած մեծ մայրս կը 
ծնի Կիւրին, Արեւմտեան Հայաստան, բարեկեցիկ ընտանիքի մը մէջ: Ծնողքը 
12 տարեկանին զինք կ’ամուսնացնեն: Հարսը փեսայէն տարիքով բաւական 
պզտիկ ըլլալով, բնականաբար նաեւ հասակով կարճ էր անկէ, հետեւաբար 
պսակի ժամանակ պզտիկ աթոռակ մը կը դնեն իր ոտքերուն տակ: Հարսանեկան 
խնճոյքի թէժ պահուն՝ ժամը 9-ի մօտերը, հարսին քունը կու գայ. անոր կը 
տանին սկեսրոջը ննջարանը քնանալու, իսկ քովի սենեակը հարսանքաւորները 
կը շարունակեն իրենց ուրախութիւնը: Երկու տարի իբրեւ դուստր կ’ապրի 
մեծ մայրս նոր ընտանիքին հետ՝ շարունակելով նաեւ ուսումը դպրոցէն ներս, 
եւ միայն հասուննալէ՝ օրիորդ դառնալէ ետք կ’ամուսնանան նորապսակները:
Մեծ մայրս երբեք չըսաւ իր առաջին ամուսնոյն անունը (ի ցաւ սրտիս). միայն 
«ամուսինս,...ամուսինս» ըսելով,կը պատմէր որ ան գեղեցկադէմ, յաղթանդամ, 
հսկայ, ֆէտայի էր եւ միշտ լեռները կը բարձրանար ընկերներուն հետ: Համատեղ 
ամուսնական կեանքի ընթացքին անոնք կը բախտաւորուին երկու մանչ եւ մէկ 
դուստր զաւակներ ունենալով: 
Օր մըն ալ ամուսինը տուն կու գայ՝ արագ-արագ որոշ բաներ կ’առնէ եւ կնոջը Շար. Էջ 18

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ
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ԶԱՒԷՆ ԽԱՆՃԵԱՆ 

Երբ մտածեմ այս օրերու 
համաշխարհային թագա-
ժահրի համաճարակին 

պատճառած անձկութեան մասին, 
որ կը սպառէ մարդկային միտքն ու 
հոգին, եւ այն առիթը՝ որ այսօր կը 
հրաւիրէ մեզ յիշատակելու Հայոց 
Ցեղասպանութեան 105ամեակը, 
կը մտաբերեմ իմաստութիւնը, 
որ կը բխի Աստուծոյ Խօսքէն 
(Ժողովողի 3) ուր կ՛ըսէ.
«Ամէն բանի ատենը կայ,
Ու երկինքի տակ եղող ամէն 
գործի ժամանակը։
Ծնանելու ժամանակ եւ մեռնելու ժամանակ։
Լալու ժամանակ եւ ծիծաղելու ժամանակ։
Գրկելու ժամանակ ու գրկելէ հեռանալու ժամանակ։»
Անցնող քանի մը ամիսները մեր բոլորին համար եղան սպառիչ, թէ՛ ֆիզիքապէս 
եւ թէ հոգեպէս, այս ցամաքամասին վրայ, մեր հայրենիքին մէջ եւ  աշխարհի 
տարբեր երկիրներու մէջ, ուր այս աննախադէպ եւ անհաւատալի համաճարակին 
իրականութիւնը կլանեց ամբողջ աշխարհը՝ թելադրելով կեանքի նոր կանոններ։
Ողբերգութիւնը շօշափելի է: Մենք ականատես ենք մարդկային քրտնաջան 
հոգածութեան՝ հոգալ տուժածները, պայքարիլ՝ անհրաժեշտ փրկարար 
սարքաւորումներ ձեռք բերելու համար, մարտնչիլ՝ սահմանափակելու ախտին 
տարածումը եւ սգալ զոհերը, չկարենալով անոնց տալ արժանի յարգանքի 
վերջին տուրքն իսկ։
Մինչ բիւրաւորներ կ՛ենթարկուին այս  գարշելի եւ ահազդու պատուհա-
սին, հազարաւոր շտապ օգնութեան ծառայողներ, բժիշկներ, բոյժքոյրեր, 
պետական ծառայողներ, բարի սամարացիներ, կամաւորներ եւ ոչ-պետական 
կազմակերպութիւններ օրն ի բուն կը խնամեն, կը բուժեն, յոյս կը ներշնչեն 
եւ շատ մը պարագաներու կեանք կը պարգեւեն մահիճներու վրայ գտնուող 
հիւանդներու՝ ըլլան անոնք հիւանդանոցներու կամ շտապօրէն կառուցուած 
բժշկական կեդրոններուն մէջ։
Հուռա՛, բոլոր անոնց, որոնք կոչումը ունին, նուիրաբերումը կամ պատասխա-
նատուութեան զգացումը իրենց օգնութեան ձեռքը երկարելու։

Հարիւր հինգ տարիներ առաջ Օսմանեան Թուրքիա կոչուած մէկ այլ ժանտախտ՝ 
կանխամտածուած պետական ծրագիրով, ֆիզիքական ոչնչացման ենթարկեց 
կայսրութեան բնակչութեան մէկ հատուածը: Անոնք, իրենց պապենական 
հողերուն վրայ խաղաղութեամբ կ՛ապրէին հազարաւոր տարիներէ ի վեր՝  ետին 
մահ եւ ոչնչացում սփռող թրքական արշաւանքներու դէպի Մերձաւոր Արեւելք 
խուժումէն շա՜տ առաջ։
Ամէն բանի ժամանակը կայ։
Այսօր, թագաժահրի այս ողբերգութեան մէջ, պէտք է կանգնեցնել ժամա-
ցոյցներու սլացքները, յարգելու յիշատակը եւ յարգանքի տուրք մատուցանելու 
մեր մէկուկէս միլիոն նահատակներուն, որոնք անմարդկային ամենադաժան 
միջոցներով նահատակուեցան։ Իր պատմական հողին վրայ ապրող մեր 
ժողովուրդը թիրախ դարձաւ պետականօրէն կազմակերպուած ոճիրի մը, 
որ արդիւնքն է պետական անհանդուրժողութեան՝ հանդէպ իր պապենա-
կան հողին վրայ ապրող խաղաղ, բարգաւաճ, ստեղծագործ քրիստոնեայ 
փոքրամասնութեան մը։
Տեսախցիկներ չկային, արձանագրելու համար մտրակի ուժով պարտադրուող 
տեղահանութիւնները։ Լրատուամիջոցներ չկային, ահազանգելու համար «ազգի 
մը սպանութիւնը»։ Շտապ օգնութեան միջոցներ չկային հասնելու համար 
փշոտ դաշտերուն մէջ, ժայռոտ լեռնային ճանապարհներու վրայ, անապատի 
կիզիչ աւազին, վտանգաւոր եւ ամայացած  ճամբաներուն վրայ կամ մութ ու 
սարսափազդու քարանձաւներու մէջ, մահուան սպառնալիքին ենթարկուող 
տեղահան ժողովուրդին: Շտապ օգնութիւն չկար հասնելու երկունքի մէջ 
գտնուող մօր մը կամ ոսկրացած որբ մանչուկի մը կոչին: Շտապ օգնութիւն 
չկար աղերսելու կաթիլ մը ջուր պապակող ակօսուած շրթներու կամ հացի 
փշրանք մը հայցող սովահարին: Շտապ օգնութեան կոչերու պատասխանող 
չեղաւ փրկելու խեղդամահ մանկամարդուհի մը կամ բոցերու մէջ կրակի տրուած 
հարս մը, որոնք դիմադրած էին լորձնաշուրթն բարբարոսներուն։
Այսօր՝ երախտագիտութեամբ կ՛ողջունենք Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու 
Քոնկրէսին կողմէ երկա՜ր սպասուած Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումը: 
Բայց հակառակ թաւալած մէկ դարաշրջանին, Մեծ Ոճիրին ժառանգորդները 
տակաւին անտարբեր կը մնան իրենց յանցապարտ  ուրացումով։
Այսօր, անոնք ալ կը տառապին նոյն թագաժահրով։ Իմ աղօթքն ու մաղթանքն 
է, որ ինչպէս ամբողջ աշխարհը, յանցապարտ Թուրքիան, նոյնպէս ապաքինի 
այս հիւանդութեան հետեւանքով յառաջացած աւերէն եւ հոգեվարքէն ու 
խաղաղութիւն գտնէ։
Ամէն բանի ժամանակը կայ կ՛ըսէ Աստուածաշունչը։
Այսօր ես առաջնորդուած եմ Աստուծոյ խօսքով՝ Բ. Օրինաց 32. 35 համարով, 
որ կ՛ըսէ. «Վրէժխնդրութիւնը իմս է, ես պիտի հատուցանեմ:»
Ամէն բանի ժամանակը կայ։
Այսօր ժամանակն է խոնարհելու եւ մեր յարգանքի տուրքը մատուցանելու 
ինկածներուն՝ վերահաստատելով մեր հաւաքական ձգտումը արդարութեան:

Ամէն Բանի Ժամանակը Կայ

Համահայկական Գաղափարախօսութեան Դերը 
Ազգակերտման Ծրագիրներուն Մէջ
ՅԱԿՈԲ ՆԱԶԱՐԵԱՆ
Շինարար-ճարտարագէտ
ՌԱԿ Կեդր. Վարչութեան Պատւոյ անդամ
 
2015-ին Հայոց Ցեղասպանութեան 100ամեակին առթիւ, ՌԱԿ Հայ Իրաւանց 
Խորհուրդը ծրագրեց եւ հրատարակեց գրքոյկ մը «Համահայկական Գաղա-
փարախօսութիւն» վերնագրով։ Նկատի առնելով ներկայ ժամանակներու 
ազգակերտման աշխատանքները հայրենիքին մէջ, գրքոյկին նպատակն 
էր ուղեցոյց մը դառնալ Հայ ազգի զարգացման գործընթացին, որպէսզի 
հաստատուն խարիսխի վրայ դրուէր անոր բարգաւաճումը։
Գրքոյկի նպատակն էր նաեւ հոգեկան կամուրջ մը ստեղծել սփիւռքի հայկական 
բոլոր կազմակերպութիւններուն եւ հայրենիքի միջեւ։ Հրապարակուած գրքոյկը 
կը միտէր ընդհանուր  հովանիի տակ միաւորուիլ եւ մղիչ ոյժ մը դառնալ, 
որպէսզի երիտասարդ սերունդները հաւաքագրուէին Հայ Դատի հետապնդման  
միասնական մէկ գաղափարախօսութեան շուրջ։
Գաղափարախօսութիւնը կը բաղկանար հետեւեալ ութը հիմնարար կէտերէ՝
- Կայուն պետականութիւն
- Հայրենիքի պաշտպանութիւն (ազգային անվտանգութիւն)
- Դրացի երկիրներու հետ յարաբերութեանց բարելաւում եւ ամրապնդում
- Հայրենադարձութիւն
- Կրթութիւն
- Ազգային արժէքներու պահպանութիւն եւ խթանում
- Ազգային ինքնութեան սահմանում
- Հայրենիք-սփիւռք միասնութիւն։
Այժմ յետադարձ ակնարկով մը քննենք այն միջոցառումներն ու քայլերը, որոնք 
առնուեցան 2015-2020 տարիներու ընթացքին՝ արժեւորելով անոնց բերած 
նպաստը գաղափարախօսութեան միջոցով։
1.- Հայաստանի Հանրապետութեան Սփիւռքի նախարարութեան յանձնուեցան 
օրինակներ, նմանապէս այլ օրինակներ տրամադրուեցան կարգ մը նախա-
րարութիւններու ներկայացուցիչներուն այն նպատակով որ՝ գրքոյկը օգտա-
գործուի իբրեւ մեր կողմէ դիտուած ուղեցոյց մը՝ իրենց գործունէութեանց մէջ։
2.- 2016 թ. Ապրիլին տեղի ունեցաւ առաջին աշխատանքային հանդիպումը 
(workshop) Ալթատինայի ԹՄՄ Պէշկէօթիւրեան կեդրոնին մէջ։ Սոյն ձեռնարկը 
կազմակերպուած էր ՌԱԿ Հայ Իրաւանց Խորհուրդին կողմէ։ Ժողովի ընթացքին 
քննուեցան հինգ նիւթեր հետեւեալ հերթականութեամբ.
ա.- Կայուն պետականութեան կարեւորութիւնը իբրեւ ժողովուրդին  
ծառայելու կարեւոր պարտականութիւն.
բ.- Հայրենադարձութիւն ընդ արտագաղթ.

գ.- Հայրենիք-սփիւռք միասնականութեան խոչընդոտներու վերացում, 
նպատակ ունենալով կարելի դարձնել ստեղծումը բնական,  խաղաղ եւ օգտաշատ 
համագործակցութեան մը.
դ.- Ստեղծել Համահայկական վարիչ մարմին մը, որպէսզի կարելի ըլլայ 
ստեղծել արտասահմանի հայութեան միաւորման եւ զօրացման համար ամուր 
ղեկավար կազմ մը.
Ե.- Ստեղծել մասնագէտներէ բաղկացած յանձնախումբ մը, որուն 
առաքելութիւնը ըլլայ պատրաստել տեղեկագրութիւն մը, ուր պիտի թելադրուէր 
Հայ դատի լուծման տարբերակներ։
3.- Ստեղծել սփիւռքը ներկայացնող բարձրագոյն մարմին մը, որ պիտի ներկա-
յացնէր արտասահմանի հայութեան խորհրդարանը (parliament)։ Հիմնադիր 
վարչութիւնը, բաղկացած հինգ հայաշատ գաղութներ ներկայացնող անձերէ,  
արդէն գործի անցած եւ պատրաստած է ծրագիր-կանոնագիրը խորհրդարանի 
կազմութեան։ Անկէ առաջ  պիտի կազմուի նոր կազմակերպութիւն մը, որուն 
անդամները պիտի ստանան ինքնութեան քարտեր (HyeID) մասնակցելու համար 
խորհրդարանի ընտրութիւններուն նաեւ գնումներ կատարելու միջոցով ստանալ 
զեղչեր (discount)։ Այս քարտերէն գոյացած գումարները պիտի գործածուին 
ֆինանսաւորելու արտասահմանի խորհրդարանը։
4.- 2018 թ. Ապրիլին շատ նշանակալի իրադարձութիւն մը տեղի ունեցաւ 
Հայաստանի մէջ, որ մեր նորօրեայ պատմութեան մէջ կոչուեցաւ  Թաւշեայ 
ժողովրդական յեղափոխութիւն։ Այս ժողովրդական յեղափոխութեան 
շնորհիւ կարեւոր փոփոխութիւններ տեղի ունեցան կառավարութեան գործե-
լակերպին  գործընթացին մէջ, ինչպէս նաեւ դրական նուաճումներ, ինչպէս՝  
կաշառակերութեան դէմ սկզբունքային պայքար, տնտեսական, քաղաքական, 
ընկերային եւ հոգեբանական մարզերու մէջ բարելաւում։ Հայոց բանակը 
օժտուեցաւ գերժամանակակից զէնքերով եւ հրթիռներով, իսկ վերջերս 
պետութիւնը կը ջանայ նոր սահմանադրութեան փոփոխութիւններու նախագիծը 
հանրաքուէի դնել, որպէսզի ներկայ կառավարութիւնը կարենայ լուծել այս 
խնդիրը։
Կրնանք եզրակացնել որ 2015-2020 տարիներու ընթացքին Համահայկական 
գաղափարախօսութեան նպատակներէն մաս մը յաջողութեամբ կը կիրարկուի 
ազգակերտման շարունակական գործին մէջ։ Կը յուսանք որ Համահայկական 
գաղափարախօսութեան միւս նպատակներն ալ շուտափոյթ կերպով գոր-
ծադրուին, որպէսզի ամբողջանայ ազգակերտման գործը։

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ
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Լարրա մրցանակով։
Ֆրանսահայ շարժանկարի ծանօթ 
ղեկավար Ռոպէր Կետիկեանն ալ 
այս առիթով պատրաստեց “Une 
histoirde fou” (Խենդի Պատմու-
թիւն Մը) Կուրիարանի երկին 
վրայ հիմնուած շարժապատկե-
րը, որ լայն ժողովրդականութիւն 
վայելեց մանաւանդ Եւրոպայի մէջ ու մանաւանդ ցուցադրուեցաւ Քաննի 
Շարժանկարի Փառատօնին։
Կուրիարան շարունակեց իր ուսումնասիրութիւնները եւ 2009ին լոյս ընծայեց 
լայնածաւալ 318 էջերէ բաղկացեալ  «Armenios: el Genocidio olvidado” (Հայաս-
տան։ Մոռցուած Ցեղասպանութիւնը) հատորը, կարկինը աւելի լայն բանալով՝ 
մասնաւորաբար Սպանախօս ժողովուրդին ծանօթացնելով հայոց պատմու-
թեան այս էջը՝ մանաւանդ լայնօրէն ներկայացնելով Եղեռնէն վերապրողնե-
րու համայնքը Սպանիա եւ այլուր։ Սկսած Լեւոն 6րդէն (որ 14րդ դարուն կը 
տիրէր Մատրիտի մէջ), ուշագրաւ ակնարկներ ունի Ազնաւուրի, Սարոյեանի, 
Միկոյեանի, Խաչատուրեանի եւ այլոց բերած նպաստը քաղաքակրթութեան։ Այս 
գիրքն ալ լայն ժողովրդականութեան արժանացաւ, թարգմանուեցաւ զանազան 
լեզուներու, նաեւ Ռուսերէնի։ Այսօր Սպանիոյ մէջ կ՛ապրին 50,000ի շուրջ Հայեր:
Հայոց պատմութեան հինահարցերուն նուիրուած  Կուրիարանի հատորները 
Ամազոն գրքատարածման ընկերութեան ցանկին վրայ ամէնէն արագ սպա-
ռողներէն եղան։   
Հայոց պատմութեան մասին Սպաներով գրուած շատ քիչ գիրքեր կան։
Մէկը Կոնզալօ Կարչ «Լա Թեսթամենթօ Արմէնի»ն է, նաեւ Վըրճինա Մենտոզա 
Պենաւենթէի, որուն «Էրիտաս տէլ Վիենթօ»ն առաւելաբար իր Հայաստան 
ճամբորդութեան մասին է։  Իսկ վերջերս ալ Սպանական մամուլի մէջ սկսան լոյս 
տեսնել երիտասարդ քաղաքագէտ եւ Միջին Արեւելքի պատմութեան դասախօս 
Իվան Կազթանեակայի քանի մը յօդուածները ։                            
Կուրիարան ծնած է Վալտէօրաս, Սպանիա, Յուլիս 7, 1938ին, ուսանած է 
լրագրութիւն եւ իրաւաբանութիւն։ Աշխատակցած է զանազան լրագիրներու 
եւ եղած է խմբագիր զանազան թերթերու – Արիպա,  էլ Տիարիօ եւ այլ 
հրատարակութիւններու։ Մահացաւ Մարտ 31, 2019ին Մատրիտ, Սպանիա,  
80 տարեկանին։ Գրած է 7 գիրք,  2 հատը հայերու մասին:
2015ին Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւնը եւ Պարսելոնայի 
Հայ Մշակութային Միութիւնը պարգեւատրեցին զինք Կարպիս Փափազեան 
Մրցանակով։
Կուրիարան այցելած է Հայաստան եւ ծաղկեպսակ զտեղած է Ծիծեռնակաբերդի 
Նահատակաց Յուշարձանին առջեւ։
Նաեւ այցելած է Լոս Անճելըս ուր ի պատիւ իրեն կազմակերպուած էր շքեղ 
ընդունելութիւն մը։ Ես ալ խօսք առի այդ առիթով եւ մտերմացանք այս կարեւոր 
անձնաւորութեան հետ։ 

Փրոֆ. ՕՇԻՆ ՔԷՇԻՇԵԱՆ

Համաշխարհային քաջածանօթ Սպանացի հեղինակ եւ լրագրող Հոզէ 
Անթոնիօ Կուրիարան Դեկտեմբեր 29, 1980 թուականին Մատրիտի 
«Ժողովուրդը» թերթի խմբագրատունէն դուրս ելաւ եւ պատէն կախուած 

փողոցի հեռախօսով կնոջ հետ խօսելու ատեն յանկարծ ռումբեր պայթեցան։ 
Կուրիարան ինք եւ ինը հոգիներ վիրաւորուեցան քաղաքի կեդրոնական 
հրապարակի  Կրան Վիա փողոցին վրայ։ Բարեբախտաբար մարդ չմահացաւ։
Հայաստանի Ազատագրման Հայ Գաղտնի Բանակի (ASALA) տղաքը ռումբեր 
զետեղած էին օդանաւի երկու ընկերութիւններու կեդրոնական շէնքերուն մէջ 
(Swissair եւ TWA) ։
Վիրաւորեալները հիւանդանոց փոխադրուեցան, նաեւ ինքը։ Երկու ոտքերը 
ահռելի վիճակի մէջ՝  մնաց հիւանդանոց եւ մինչեւ կեանքին վերջ անթացուպ 
գործածելով դժուարութեամբ քալեց։
Հիւանդանոց եղած շրջանին, տակաւին վէրքերը չբուժուած սկսաւ կարդալ 
գիրքեր եւ յօդուածներէ իմանալու Հայաստանի եւ Գաղտնի Բանակին մասին եւ 
փոխանակ այպանելու այդ կազմակերպութիւնը,  ի վերջոյ իր կեանքին այնքան 
վնաս պատճառեց, 1982 ին անթացուպով մեկնեցաւ Լիբանան ուր Գաղտնի 
Բանակի ղեկավարներուն հետ հարցազրոյցներ ունեցաւ, աւելի մանրամասնօրէն 
տեղեկանալու Հայաստանի,  հայոց պատմութեան եւ կազմակերպութեան 
գործունէութեան մասին։
«ԱՍԱԼԱ-ի անդամներուն հանդիպեցայ։ Դիմածածկոյթ եւ զէնք ունէին։ Իրենց 
նուիրեցի Մարթին Լուտէրի մէկ Հատորը։ Թուրք կառավարութիւնը  կոյր 
կը ձեւանայ եւ քաջութիւնն ու համարձակութիւնu չունի իր նախորդներուն 
գործը ճանչնալու։ Հակառակ այս ընթացքին, կան մտաւորականներ որոնք 
կu դատապարտեն Ցեղասպանութիւնը, օրինակ Օրհան Փամուքն ու Թանէր 
Աքչամը»։
Փոխանակ թշնամանալու Գաղտնի Բանակին դէմ, 1982ին ան հրատարակեց  310 
էջերէ բաղկացեալ «La Bomba» (Ռումբը) հատորը, ուր լայնօրէն անդրադարձաւ 
կազմակերպութեան գործունէութեան եւ նոյնիսկ զօրավիգ կանգնեցաւ անոր 
նպատակներու իրագործման։ Այս հատորը Սպանախօս համաշխարհային 
զանգուածներու սիրտերուն մօտեցուց հայոց պատմութեան այս հանգրուանը  
եւ գիրքին գտած ժողովրդականութիւնը առիթ ստեղծեց որ ան հրատարակուի 
քանի մը անգամ, նաեւ թարգմանուի Անգլերէնի եւ Հայերէնի։
«Ես ոչինչ գիտէի Հայկական Ցեղասպանութեան մասին մինչեւ ինծի պատահած 
այդ դէպքը 1980ին եւ առաջին անձը որուն հետ խօսեցայ ֆրանսահայ 
երգչուհի Ռոզի Արմէնն էր հարցազրոյցի մը ընթացքին եւ ինքն էր որ ինծի որոշ 
բացատրութիւններ տուաւ։» 
Այդ դէպքէն ետք, Կուրիարան եղաւ հայ դատի կարեւոր պաշտպաններէն մէկը 
եւ Ցեղասպանութեան ճանաչումի յուսաբեր եւ հայեցողական աշխատանքին  
լծուեցաւ տարիներով ։
Իսկ յաջորդ տարին Սպանիոյ Ազգային Մամուլը զինք պատուեց Մարիանօ Հոզէ 

Կուրիարան ազգային բարերար Արշակ 
Տիգրանեանի հետ

«Դէպքին Տարին Ծնած Եմ»

Հոզէ Անթոնիօ Կուրիարան։ Թուրքիա Իրաւունք 
Չունի Քաղաքակիրթ Երկիրներու Մաս Կազմելու

 ԳԷՈՐԳ Պ. ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Ես աշխարհ եկած եմ Պոլսոյ մէջ։ Հայրս ալ նոյնպէս, ծներ է Պոլիս, «Դէպքի 
Տարին»։ Ինք այդպէս կ՛ըսէր, բայց մենք այդ շրջանին կը կարծէինք թէ 
ան թուականի պարզ յիշատակութեան մը համար է որ կը գործածէր 

այդ բառը։ Անտեղեակ էինք, օր մը իսկ չէինք խորհած թէ ի՞նչ իմաստ ունէր 
արդեօք այդ բառը, եւ հայրս այդ բառը գործածելով ի՞նչ ըսել կ՛ուզեր։ Այսօր 
սիրտս կրծող զղջում մը կայ իմ մէջ. արդեօք ի՞նչու չէինք անդրադարձած. կամ 
ինչո՞ւ հարց չէինք տուած թէ ան ի՞նչ ըսել կ՛ուզէր, կամ ինչ պատգամ կ՛ուզէր 
փոխանցել մեզի այդ թուականի կապակցութեամբ։ Մենք գիտէինք միայն թէ 
հայրս ծնած էր 1896-ին։ Մեզի այնպէս կը թուէր թէ. այնպէս ինչպէս ամէն 
անհատ կ՛ունենայ ծննդեան թուական մը. պարզ թուական մըն էր այս։ Երբ այդ 
թուականի իմաստին թափանցելու հասունութեան հասայ արդէն ժամանակը 
շատ ուշ էր. կորսնցուցած էի հայրս։
Մեր ընտանիքի նախորդ սերունդները, առնուազն հինգ սերունդ, Պոլսեցի 
եղած են եւ ընդհանրապէս զերծ մնացած՝ 1915-ի մեծ արհաւիրքէն: Միայն 
հայրս է որ վեց տարեկանին որբացած իր մօրմէն, մազապուրծ փրկուած է 
աղէտէն, յաջողած է վերադառնալ իր ընտանիքին, կամ աւելի ճիշդ՝ իր հօրն ու 
եղբայրներուն մօտ:
Հայրս՝ Վահան Պ. Յակոբեան, ծնած էր 1896-ի դժբախտ օրերուն: Ճիշդ այն 
օրերուն, երբ իրենց հայրենիքի հարազատ հողին վրայ ապրող Հայերու հանդէպ 
Սուլթան Ապտիւլ Համիտի վարչակարգին կողմէ կը կատարուէր առաջին 
սպանդը: Այս պատճառաւ է որ հայրս կ՛ըսէր. «Դէպքին տարին ծնած եմ»:
1914-ին Համաշխարհային Ա. Պատերազմի տարին, հայրս զինակոչուած էր 
Օսմանեան Բանակին մէջ, հազիւ 18 տարեկան հասակին, որպէս պարզ, 
անփորձ զինուոր: Առաջին  հերթին զինքը ղրկած էին Անկիւրիա (այժմ Անգարա) 
քաղաքին մօտակայքը: Իրեն յանձնած էին հրացան ու ռազմամթերք, որպէսզի 
զինուորական գիտելիքներու տիրապետէ: Հազիւ վեց ամիս վերջ սակայն, իր 
ձեռքէն ետ առած էին հրացանը, ատոր փոխարէն իրեն յանձնելով բահ ու բրիչ 
եւ զայն առաջնորդելով «Ամէլէ Թապուրու» կոչուած աշխատանքային վաշտեր, 
որպէս քարտաշ բանուոր, երկաթուղային գիծ հաստատելու համար:
Ինք ամէն առիթով կ՛ըսէր. «Գիտէ՞ք տղաք, Անգարա-Էրզրում երկաթուղին մեր, 
հայերուս  կողմէ շինուած է»: Անշուշտ չենք գիտեր թէ երկաթուղիի ո՞ր հատուա-

ծին մէջ աշխատած էր հայրս: 
Միայն կ՛ըսէր որ երկու տարի 
շարունակ, իրեն բախտակից 
ունենալով երկու հազար հայ 
ընկերներ, քար կոտրելով, քար 
փոխադրելով, ճամբայ հարթե-
լով՝ ահռելի ու տաժանագին 
աշխատանք տարած է: Օր մըն 
ալ սարսափով նկատած է որ իր 
աշխատանքի ընկերները օր ըստ 
օրէ կը պակսին: Միւս կողմէ, 
շշուկներ տարածուիլ սկսած են 
որ աշխատաւորական վաշտի իր 
ընկերները սպաննուած են: Սարսափի եւ խուճապի մատնուած, հայրս որոշած 
է փախուստ տալ այդ դժոխքէն: Իր աշխատանքի ընկերոջ Անգարացի Գէորգ 
Աբգարեանին ըսած է. «Սիրելի Աբգարեան, ես մեր ապագայի կացութեան 
մասին յոռետես եմ, ճար մը պիտի գտնեմ եւ փախուստ պիտի տամ: Եթէ ուզես, 
եկուր միասին փախչինք»: Աբգարեան պատասխանած է. «Սիրելի Վահան, ես 
այդպիսի բախտ մը չունիմ. ունիմ երկու անչափահաս մանչ զաւակներ. կինս 
եւ զաւակներս ո՞ւր պիտի թողում»: 
Ուստի հայրս առանձինն, գնդակահարումը աչք առնելով, դիմած է փախուստի:
Կը պատմէր որ օրուան մէջ հանգչելու համար լեռներու լանջին կամ քարակոյտե-
րու խոռոչներուն մէջ ապահով տեղ մը կը թաքնուէր, իսկ գիշերները դէպի Պոլսոյ 
երկաթուղիի ուղղութեամբ կը քալէր: Կ՛ըսէր որ խոտակեր անճանաչելի արարած 
մը դարձած էր: Կը պատմէր որ երկար օրեր ու ամիսներ շարունակուած էր իր 
փախուստը, այնպէս որ ինք թուականներու մասին իր յիշողութիւնը կորսնցուցած 
էր: Պատահած էր որ երբեմն գիշերներ, շոգեշարժերու ճամբան սպասելով, 
գաղտագողի՝ վակոններէն մէկուն յետսամասին կառչած ու սրընթաց քշուած 
էր, երբեմն ալ, ճամբու ընթացքին վակոններէն մէկուն փականքը խորտակելով 
ներս մտած, արջառներու ոտքերուն տակ, քակորներու մէջ թաքնուելով իր 
մտադրութիւնը գործադրած էր:
Յետագային ստուգապէս հաստատուած է որ «Աշխատանքային Վաշտերու» մէջ 
աշխատող իր ազգակիցները, ճանապարհաշինութեան աշխատանքի աւարտին՝ 
բոլորն ալ անխղճօրէն սպաննուած են: Սպաննուած է նաեւ տարաբախտ Գէորգ 
Աբգարեանը, երկու որբուկներ եւ երիտասարդ այրի մը թողելով իր ետին: 
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Ճարակ Չեղաւ
Մկրտիչ Նաղաշ Բանաստեղծը
Եւ Միջագետքի Երկրորդ Համաճարակը
1469, Ամիդ քաղաք

ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Սրբազան հայրը իր պարտասուն փետրագրիչը դրաւ կաղամարի մէջ, 
դանդաղօրէն ելաւ իր կարմիր թաւշեայ աթոռէն, խոհուն քայլերով 
մօտեցաւ առաջնորդարանի պատուհանին, ապա վշտահար աչքերով 

դիտեց ամայացած դաշտերը, գիւղերը եւ իր սիրելի  Ամիդը։ Նայուածքը 
սառեցաւ քաղաքի ուրուագիծը վայելչօրէն զարդարող Ս. Թէոդորոս կաթողիկէի 
հսկող գմբէթի վրայ։ Ողբաց։ Մահ էր ամենուրեք։ Մարդկային անյարմար 
վիճակ,- ըստ կենսասէր առաջնորդ հօր, որ համբաւ կը վայելէր որպէս նաեւ 
զգայուն մանրանկարիչ եւ բանաստեղծ։ Ի՚նչ փորձանք է, մտածեց, Աստուած 
բորբոքեցաւ, մայրեր կը մորմոքին... Փորձեց այդ չարագործ համաճարակի 
պատճառը ըմբռնել։ Երկնային պատի՞ժ։ Վանքերու եւ քաղաքներու մէջ բոյն 
դրած շուայտութիւններու, կաշառակերութիւններու հետեւա՞նք... Ապա ալեզարդ 
գլուխը իր ձեռքերուն մէջ առաւ, ու Միջագետքի անշնչացած տարածութիւնը 
շրջահայելով մեղմ շշնջաց...

Արարիչն արարածոց մեզ բարկացաւ,
Քաղցր բնութիւնն աստուածային մեզ դառնացաւ:

Այս օրերուն, յարգելի ընթերցող, երբ համաճարակ մը կը սպառնայ երկիր 
մոլորակի բնակիչներու առողջութիւնը, ու երբ աշխարհի տնտեսական եւ 
քաղաքական համակարգը գլխիվայր կը սուրայ դէպի բեկման մը, յարմար 
կը տեսնեմ մտաբերել միջնադարեան հայ բանաստեղծ եւ նկարիչ, Ամիդ մեծ 
քաղաքի առաջնորդ Մկրտիչ Նաղաշի այն ողբը, զոր գրի առեր է Միջագետքի 
երկրորդ՝ 1469 թուականի համաճարակի օրերուն։ Յիշեցնեմ, թէ երկարաշունչ 
է այդ ողբը, 30 երկտող եւ կը պարունակէ սրտաճմլիկ տեսարաններ։ Խոր 
վիշտով տեսնելով, թէ զոհերու մեծամասնութիւնը կը կազմեն անչափահասերը, 
բանաստեղծը զայն անուաներ է «Ողբ վասն մանկանցն ննջեցելոցն»։

Ո՞վ էր այդ ողբի հեղինակը՝ մարդասէր, կենսասէր 
եւ արուեստասէր այդ անձնաւորութիւնը։ Թոյլ 
տուէք խօսիմ անոր կեանքի հանգամանքներու 
մասին ու մէջբերեմ ողբի ընտիր երկտողեր։
Մկրտիչ Նաղաշը բնիկ Բաղէշցի էր, Պոռ գիւղէն։ 
Կը կարծուի, թէ ծնած է 1394 թուականին։ 
Հայրը, Առաքելը քահանայ է եղած։ Շատ կանուխ 
տարիքին դրսեւորուեր են անոր բանաստեղծական 
եւ նկարչական ձիրքերը։ Ժամանակակիցները 
զինք կոչած են «անհամեմատ նկարիչ»։ Որպէս 
հմուտ նկարազարդող, արժանացած է «նաղաշ», 

այսինքն՝ նկարիչ մակդիրին։ Կ՚ամուսնանայ։ Կը ծնի փոքրիկն Մեսրոպը։ 
Դժբախտաբար, երիտասարդ տարիքին կը մահանայ կինը։

Եղուկ ու վայ հազար բերան զինչ գործեցաւ,
Զի նորասէր հարսն ու փեսայն բաժանեցաւ:

Իր կնոջ մահէն յետոյ, 1420ականներուն, Մեսրոպի հետ կը տեղափոխուի 
Ամիդ։ Կը ձեռնադրուի եպիսկոպոս։ 1431 թուականին, ամիր Օսման բեկի 
իշխանութեան օրերուն, կը նշանակուի Միջագետքի հայոց հոգեւոր առաջնորդը։

Սուրն հրեղէն այսօր յերկիր տարածեցաւ,
Հուրն ‘ի տանէն աստուածային բորբոքեցաւ:

Բազմամարդ էր Ամիդը, բազմակրօն եւ մազմամշակոյթ։ Նաղաշը իր 
մարդասիրութեամբ եւ մաքրակենցաղ վարքով կը վայելէ բոլորին, մանա-
ւանդ ամիրին համակրանքը։ Անոր բարեացակամութեան շնորհիւ որոշ 
արտօնութիւններ ձեռք կը բերէ հայերու համար։ Բեղուն շրջան է։ Կը գրէ 
խրատական բանաստեղծութիւններ։ Կը քարոզէ համամարդկային համե-
րաշխութիւնը։ Փրկագինով գերութենէ կը փրկէ բազմաթիւ հայրենակիցներ։ 
Բարենպաստ պայմանները կ՚արտօնեն, որ 1439-1443 թուականներուն 
վերակառուցէ քաղաքի Ս. Թէոդորոս կաթողիկէն։ Եկեղեցին կ՚ունենայ նոր 
գմբէթ, որ իր բարձրութեամբ կը գերազանցէ քաղաքի բոլոր մինարէները։

Լացէք այսօր եւ ողբացէք ամենեքեան
Դառն արտասւօք հառաչեցէք դուք միաբան:

Բարձրադիր այդ գմբէթի տեսքը քաղաքի վրայ, պատճառ կ՚ըլլայ, որ մոլեռանդ 
այլազգներ հալածանք սկսին եւ չարախօսին Նաղաշի դէմ։ Օսման բեկի որդին, 
Համզան, նոր ամիրը, անհանդուրժող անձ, կը հրամայէ գմբէթը խոնարհեցնել։

Գեղեցկատիպ սարկաւագունքն քաղցրաձայն
Որք կարդային զօրհանապազ սաղմոսարան,

Որպէս ծաղկունք եկեղեցւոյ վայելչական,
Այսօր անկեալ ‘ի հող մահու թառամեցան:

Ծանր կը վշտանայ առաջնորդը։ Հրաժեշտ կու տայ Ամիդին։ Նախ կ՚երթայ 
Պոլիս, ապա Ղրիմի Թէոդոսիա քաղաքը։ Չորս տարի ետք, Համզային յաջորդած 
է անոր որդին՝ Ճիհանկիր միրզան։ Լայնախոհ ամիրի հրաւէրով Նաղաշ կը 
վերադառնայ իր պաշտօնին։ 1447 թուականին ալ Նեքամատ վարպետի ձեռքով 
կը վերակառուցէ Ս. Թէոդորոսը։

Քանի մանուկ մատաղատունկ ‘ի հող դարձաւ,
Եւ թէ քանի մայր որդեմեռ մորմոքեցաւ:

Անմեղ տղայքն ‘ի հրեշտակէ խոցեալ լինին,
Եւ թաւալին առջեւ ծնողացն ողորմագին:

Նաղաշը վերանորոգ, բուռն աշխատանքի կը ձեռնարկէ։ Այս շրջանին կը ստեղծէ 
իր գրական լաւագոյն գործերը, առանց կասկածելու, թէ ի՚նչ արհաւիրքներու 
յղի էր Միջագետքը։ Կը քարոզէ հոգեւոր մաքուր կենցաղը եւ աշխարհի 
ունայնութիւնը, թէ սուտ է աշխարհը, երազ է ան, խաբուսիկ եւ անցողիկ, պէտք է 
խուսափիլ սին վայելքներէ, շռայլութենէ եւ փառասիրութենէ։ Կոթողային է անոր 
«Վասն ագահութեան» խրատական բանաստեղծութիւնը. «Զինչ թագաւորք եւ 
մեծ իշխան, որ հեղելով յիրար կռուան, / Զինչ որ արիւն յերկիր հեղան, ամէնն 
վասն ագահութեան»։ Կենսասէր է ան։ Քնարական եւ նուրբ տաղերով կը 
գովերգէ բնութեան գեղեցկութիւնը, ազնիւ փոխադարձ սէրը, սոխակը, վարդը։

Զի գեղեցիկ եւ ճոխ պատկերքն մեռանին
Եւ սիրական որդիքն ‘ի մօրէն բաժանին:

Աղէկ մանուկ, աղուոր պատկեր, արեւ նման,
Ունքն կամար, աչքն կանթեղ էր յանդիման:

Պէտք է, որ ըսեմ, թէ Նաղաշն է առաջինը, որ հայկական քնարերգութեան մէջ 
գրեց պանդխտութեան բանաստեղծութիւններ։ Ինք, թէ պանդուխտ էր եղած 
եւ թէ՝ աքսորեալ մը։ Ծանօթ էր այդ տառապանքին։ «Հոգի՛, մի՛ ասեր ղարիպ, 
թէ չէ իմ սիրտը կարունի»։

Արդ ո՞վ կարէ լեզուաւ պատմել զբան աղէտին,
Եւ զկսկիծն դառնութեան՝ զողբն սրտին:

1449 թուականին անակնկալօրէն կը բռնկի Միջագետքի առաջին, իսկ 1469 
թուականին երկրորդ համաճարակը։ Յոյժ աւերիչ եւ ցնցիչ է եղած երկրորդը։ 
Ան խլեր է անթիւ մանուկներու, «ազգի ազգի» անմեղներու կեանքը։

Մահու հրեշտակն ահեղակերպ զարհուրական,
Ո’չ ողորմի նոր փեսային եւ ո’չ մանկան:

Մանուկն ելաց եւ հառաչեց, ճարակ չեղաւ,
Դառն արտասուօք դարձաւ ‘ի հայրն նայեցաւ:
Հայրն չկարաց փրկել զորդին իւր սիրական,

Որդին ելաց եւ հառաչեց ոգւոց եհան:
Մահը, ըստ Մկրտիչ Նաղաշի, մարդու ողբերգութիւնն է, անյարմար վիճակ մը։ 
Ճիշդ է, բանաստեղծը խօսեր է մահուան մասին, բայց ո՚չ աղաղակելով, բայց՝ 
գեղագիտական շունչով, քրիստոնէական հեզութեամբ եւ հանդարտութեամբ։
Ողբը գրուած է 1469 թուականին՝ երկրորդ համաճարակի օրերուն։ «Նաղաշ» 
Մկրտիչը, որ ականատեսն էր իր հօտին վիճակած ճակատագրին, յաջորդ տարի, 
ի՚նք զոհ կ՚երթայ այդ պատուհասին։ «Ողբ»ի հետեւեալ քառեակը, կարծես, թէ 
կենսագրական է.

Գեղեցկագեղ գոյնն երեսին թառամեցաւ
Եւ ծովային աչքն ‘ի լուսոյ պակասեցաւ:
Եւ վայելուչ զօրեղ բազուկն թուլացաւ

Լար արծաթոյ ոսկի մանեակն մանրեցաւ:
Ողբը ունի հրաժեշտի երկտող մը.

… Բարով կացէ’ք հարք եւ եղբարք,
Բարով կացէ’ք իմ սիրելիք դուք հաւասար:

Ս. Թէոդորոսի գմբէթէն ալ վեր, Տիրամայրը լսեց ողբի վերջաբանը, որ 
բանաստեղծութիւն չէր, այլ՝ ջերմեռանդ աղօթքի մը մրմունջը.

Ամէն օրհնեալ կոյս Մարիամ աստուածածին,
Զէնէհար մեր ննջեցեալքն ‘ի քեզ յանձնին:

Արժան արա զմեզ անթառամ սուրբ պսակին,
Եւ քեզ ամէնքս երկրպագեմք կոյս Տիրածին:

Յարգելի ընթերցող, այս օրերուն, երբ դաժան 
համաճարակ մը կը ցնցէ աշխարհը ու կը սպառնայ 
կեանքը, հազարաւոր անմեղներ արմատախիլ ընելով 
կը հեռացնէ աշխարհ կոչուած գեղեցիկ պարտէզէն, 
յարմար կը տեսնեմ մեր իւրայատուկ բանաստեղծի 
խօսքերով հրաժեշտ տալ յօդուածիս.

Բարով կացէ’ք հարք եւ եղբարք,
Բարով կացէ’ք իմ սիրելիք դուք հաւասար:

«Դէպքին Տարին Ծնած Եմ»

(Միջանկեալ յայտնենք որ՝ Գէորգ Աբգարեանի զաւակները իրենց մօրը 
հետ յետագային փոխադրուած են Պոլիս, որպէս որբեր ուսանած են Պոլսոյ 
Գարակէօզեան Վարժարանին մէջ, դարձած են բժիշկներ՝ Տօքթ. Ժան Աբգա-
րեան, Տօքթ. Մինաս Աբգարեան, գիտական մարզէ ներս մեծ նպաստ բերելով 
իրենց ուսանած վարժարանին, պատկանած համայնքին եւ մարդկութեան):
Այսպէս՝ հայրս ահաւոր չարչարանքներ կրելով հասած է Պոլիս, ուր որոշ 
ժամանակ մը թաքնուելով սպասած է պատերազմի վերջաւորութեան: Յետագայ 
տարիներուն է որ իր կեանքը բնական հունի մէջ դրած է, բախտն ունեցած 
է ընտանիք կազմելու՝ յառաջացեալ տարիքին մէջ: Հայրս իր կեանքի այս 
ոդիսականը կը պատմէր մեզի, այսինքն ինծի եւ երեք քոյրերուս, յետին 

մանրամասնութեամբ, ու մենք անչափահասներ՝ միայն մտիկ կ՛ընէինք, առանց 
յստակ գաղափար մը ունենալու կամ գիտակցելու հայ ժողովուրդի ահռելի 
տառապանքներու մասին: Տառապանքներ՝ որոնց բարեբախտաբար չնչին մէկ 
բաժինն էր որ վիճակած էր սիրելի հօրս: 
Այս բացատրութիւնները տալու պահանջքը զգացի, որովհետեւ այդ ողբերգու-
թիւնը կամ տառապանքը ամէն հայ ընտանիք կամ անհատ քիչ թէ շատ զգացած 
է իր մորթին վրայ: Բախտն այնպէս բերաւ որ ես հազիւ քսաներեք գարուններ 
կարենամ ապրիլ հօրս շունչին տակ:
Հայրս, որպէսզի մենք չվտանգուինք, ամէն առիթով մեզմէ գաղտնել ուզած է 
մեր ազգի վիճակած դժբախտ պատահարները, ուզած է որ մենք մեր ամբողջ 
կեանքի ընթացքին տեղացիներու նկատմամբ մեր յարաբերութիւններուն մէջ 
զգոյշ ըլլանք: Այսօր, երբ գիտենք այդ դաժան տարիներու լրիւ պատմութիւնը, 
զարմանքով կը վերյիշենք հօրս պատմածները ու աւելի լաւ կ՛ըմբռնենք թէ 
հայրս ի՞նչ ըսել կ՛ուզէր եւ թէ ինք ապրելու համար որքա՜ն տաժանագին պահեր 
ապրած էր:
Բիւ՜ր յարգանք իր բարի յիշատակին առջեւ։ 
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Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ
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Գրական-Մշակութային

Նահատակների Արեան Կանչը Սերունդներին
Ռ. ԿՈՐԻՒՆ

Այս տագնապի օրերին, ապրիլեան 
սրբ. Զատկական տօնի  եւ եղեռնի-
ցեղասպանութեան 105-րդ տարելիցի 

ոգեկոչման խորախորհուրդ օրերին, զուգա-
հեռաբար աշխարհը բռնուած մտահոգիչ 
համաճարակի ճիրաններում՝ համատարած 
մարդկային զոհեր եւ այդ պատճառով մտա-
վախութիւններ աշխարհի չորս կողմերում: 
Կառավարութիւններ զօրահաւաքի ենթարկե-
լով իրենց պայքարի միջոցները ջանանում 
են մահերի առաջն առնելու եւ այդ (Covid 
19)-ի տարածումը կասեցնելու համար: Տակա-
ւին ահ ու վախի հոգեվիճակը մարդկանց 
պարտադրւում է ինքնամեկուսացման ճամբով 
պատսպարեն իրենց զիրենք այդ հրէշածին պսակաժահր ախտավարակի 
մահաբեր թոյնից զերծ ու ապահով մնալու մինչեւ վերջը տրուի այդ սադայէլի 
աննախընթաց թունաւորման:
Այս ճակատագրական հատուածում աշխարհը ապրում է քսանմէկերորդ դարուս 
ճգնաժամը, այդ աշխարհի մէկ մասնիկն էլ մեր պաշտելի հայրենիքն է եւ այն 
բոլոր երկրները ուր ապրում են մեր քոյր ու եղբայրները, որոնք անվերապահ 
նկատառումներով պայքարում են այս մարդակեր եւ անտես հրէշի դէմ, յոյս առ 
Աստուծոյ թող այս աղէտաբեր վարակը որքան շուտ վերջ գտնի, քանի որ մեր 
քանակով քիչ մեր ժողովրդի մէկ կորուստն էլ շատ է մեզ համար:
Այս պսակաժահր ախտի վարակը մոռանալով կարեւոր նկատեցի գրիչ 
առնեմ եւ մասնակից լինեմ ընդհանուրի պայքարին մեր նահատակների 
յիշատակման իմ մտքերը գրելու, զօրակցութիւն յայտնելու եւ իմ բողոքը 
ներկայացնելու պահանջատիրութեան եւ հատուցման անխախտ ոգով:
 Այս գրութեան խորագիրը մեզ յիշեցնում է 1915 տարեթւում թուրք օսմանեան 
կայսրութեան տիրապետութեան ներքոյ տուայտող մեր Արեւմտեան Հայաստանի 
ողջ բնակչութիւնը գազանաբարոյ թուրքերի պետական ծրագրուած գաղտնի 
հրամանագրերով կազմակերպեցին հայութեան սարսափելի եւ անագորոյն 
միջոցներով ջարդ, տեղահանութիւն, կոտորած եւ ցեղասպանութիւն նպա-
տակ ունենալով արմատախիլ անել հայութիւնը իր իսկ բնօրրանում, վերջ 
տալով հայութեան գոյութեան հայկական տարածքները գրաւեն եւ կազմեն 
շովինիստական միատարր թուրքիա : Նրանք նախ ծրագրած կանոնակարգով 
ձեռբակալեցին Արեւմտահայութեան սերուցքը նրանց խումբ-խումբ գլուխները 
ջախջախելով: Թուրք դահիճները հայութեան կոտորելով թալանեցին նրանց 
ունեցուածքները եւ բռնագրաւեցին հայրենիքը ոչնչացնելով բոլոր հայկական 
յիշատակարանները, յետագային ապացուցելու այստեղ հայեր չեն ապրել: 
Հայերի ցեղասպանութիւնը տեղի ունեցաւ իբր քաղաքակիրթ երկրների 
Ռուսաստանի, Անգլիոյ, Ֆրանսիայի, Գերմանիոյ եւ այլոց աչքի առջեւ, լուռ 
հետեւելով կոտորածներին առանց օգնութեան ձեռք մեկնելով:
 Ցեղասպանութեան ինքնապաշտպանութեան դիմած  մազապուրծ խլեակները 
փրկութեան հանգրուան գտան որոշ մարդասէր արաբական երկրներում 
շարունակելով իրենց ողբերգական ընտանեկան ճիւղակոտոր կեանքը: Անմեղ 
հայութեան կոտորածը իրականացրած թուրք ջիւաղ դահիճները վրիժառու 
հայ երիտասարդի վախ ու սարսափից ճողոպրած տարբեր երկրներում 
կերպարանափոխուած թաքստոցներում իրենց ոճրագործ կեանքն էին շարու-
նակում, սակայն հայ երիտասարդը ինչպէս կարող էր հանդուրժել, որ իր ծնողի, 
եղբօր, քրոջ, հարազատի եւ հայի դահիճը ողջ ազատ կեանք ապրի, ուստի 
նրանց շատերին շանսատակ արեցին մասամբ ամոքելով ողբն ու կոծը ծնողների, 
բայց այս մի քանի սպանութիւններով ինչպէս կարելի էր բաւարարուած լինել 
հայութիւնը ի դիմաց 1.5 միլիոն կոտորածների, թալանուած հարստութիւնների 
եւ բռնագրաւուած հայրենիքի:

Տարիների քրտնաջան աշխատանքով աղէտեալ 
մեր ժողովուրդը կազմակերպեց իր կեանքը 
տարբեր գաղթօջախներում հիմնադրելով 
հայապահպանման կռուաններ՝ դպրոցներ, 
եկեղեցիներ եւ միութիւններ: Հայ ոգով սերունդ-
ներ աճեցին եւ բազմացան, շնորհիւ աւանդա-
կան կուսակցութիւնների կատարած ջանքերի 
հայութեան ջարդերը բարձրաձայնուեցին տար-
բեր միջոցներով աշխարհին ճանանչեցնելու 
թուրքերի հայութեան նկատմամբ կատարած 
ցեղասպանութիւնը: Թուրք դեսպանների 
ահաբեկումներր տարբեր երկրներում մեծա-
պէս օգնեցին ցեղասպանութեան առաւել 
ճանաչման: Հայաստանի ռուս կոմունիստական 
կայսրութեան ճիրաններից թօթափումը նոր 
յոյսեր ներշնչեց  հայութեան իր դարաւոր 

թշնամու դէմ պայքարի մէջ:
Ցեղասպանութեան դատապարտման եւ հատուցման աշխատանքները 
բաւարար չեն, մեր Բիւրաւոր Նահատակների արեան կանչը այն ատեն 
կը խաղաղուի երբ  Հայաստան, Արցախ եւ Սփիւռք միահամուռ, միակամ 
ու միաբան սերտ ու զօրավիգ արդարութեան ճանաչման համար 
ամուր ու անսայթաք առաջ գնան, մի օտար ժողովրդական առած 
ասում է՝ թշնամուն զուր մի անիծիր, թէ կարող ես միշտ հարուածիր, 
որ արդիւնք ստանաս: Մեր նահատակների յորդորն ու խորհուրդը 
եղած է՝ մեր ուժերին ապաւինենք, յոյս չդնենք օտարի վրայ, ինչպէս  
Գարեգին Նժդեհն է շեշտում՝ «Մի ժողովուրդ, որն իրեն պէտք եղած 
ուժն իրենից դուրս է փնտրում, կուրօրէն իր պարտութիւնն ու անկումն 
է նախապատրաստում»:
Վերջերս կարդացի Կարինէ Աշուղեանի՝ «Երանի Աստծու խելքին մօտ լինի» 
յօդուածը, որը առնչութիւն ունի մեր ժողովրդի հոգեմտածողութեան հետ, զայն 
գտայ առողջ եւ ուսանելի, մէկ պարբերութիւնը նոյնութեամբ ներկայացնում եմ՝ 
«Պիտի ազատագրուենք բոլոր կուռքերից՝ յաւերժական ոսոխի հանդէպ 
սարսափից, յաւերժական բարեկամի հանդէպ կոյր սիրուց, պիտի 
թօթափենք մեր ներքին ստրկամտութիւնը, թէ առանց մեծ հարեւանի մեզ 
տեղում կը յօշոտեն: Պիտի հասկանանք, որ մենք իրականում ոչ միայն 
թշնամիների կոկորդներում մնացած ոսկոր ենք, այլեւ քաղցր պատառ 
ենք (հաւատարիմ դաշնակից, իմա՝ ՌԿ)  բարեկամների համար»:
Ապրիլ 24, 2020 թ. թեւակոխում ենք 105-րդ տարին դեռ մեր դատի իրականաց-
ման կէս ճանապարհին էլ չենք, քանի տարիները թաւալւում են առանց 
արդիւնքի ժողովրդի մէջ ազգային ոգեւորութիւնն էլ պակսում է՝ սերունդներ 
դէպի ուծացման ճանապարհն են գնում եւ արտագաղթը շարունակւում է, իսկ 
թշնամին ցեղասպանութիւնը չընդունելով եւ ժխտելով հաշիւներ է հարթում 
դատապարտող երկրների հետ, թէ’ ինքն է գոհ եւ թէ’ արեւմտեան պոռնիկ 
երկրները, ահա մեր յոյսը ուրիշների վրայ դնելու արդիւնքը: Կարծիք կայ 
թէ՝ սպասենք եւ համբերենք մինչեւ միջազգային բարենպաստ պայմաններ 
ստեղծուեն մեր պահանջներին ի կատար: Ահա այս սխալ քաղաքականութիւնը 
մեզ դէպի կործանում կը տանի, հեռատեսութիւնը լաւ բան է սխալներից 
խուսափելու համար: Եղբայր իմ պատուակա’ն, մինչեւ հողը չհերկես եւ չցանես 
արդիւնք չես ստանայ:
Այս ոգեկոչման օրերին որպէս մէկ մասնիկը մեր տանջուած ու չարչարուած 
ազգի իմ կարգախօսն է՝ Ազգային, Հայրենասիրական Ռազմավարութիւն 
եւ Հզօրացում: 

«Հայրենասէր մարդը երբեք
Չի մոլորուի ու չի փոխի

Հայրենիքի մէկ փուշը գէթ
Օտար երկրի վարդերի հետ»:

Արամ Մարգարեան: Դպրոցական տարիքէս մինչեւ այսօր, երբ հերոս 
ֆէտայիներու, քաջ զինուորներու մասին կը կարդամ, աչքերուս առջեւ կը 
յառնէ լուսահոգի Արամ ամմոյիս պայծառ եւ բարի կերպարը, որուն հետ բախտը 
ունեցայ անմիջական շփում ունենալ, երբ ընդամէնը 10 տարեկան էի: Արամ 
ամմօս եւ իր կինը՝ Ճամիլա մայրիկը կարճ ժամանակի մը համար Հայաստան 
այցելեցին: Մինչ այդ հեռուէ-հեռու՝ միայն նկարներով տեսածս հերոսը յանկարծ 
իրական դարձաւ եւ ես հնարաւորութիւն ունեցայ խօսելու, շփուելու, ձեռքը 
բռնելու՝ մինչ այդ զիս անհասանելի թուացող այդ բարի հսկային: Իսկ, ո՜վ մեծ 
ուրախութիւն, որքան անսահման եղաւ իմ հրճուանքս ու յուզմունքս, երբ ան 
օր մը մօրմէս խնդրեց գիշեր մը զիս իրենց քովը՝ «Արմենիա» պանդոկը ձգել: 
Կարծես երազ մըն էր.... Ամբողջ գիշեր զիս՝ իր յաղթակազմ բազուկներուն մէջ 
ամփոփած այդ հսկան կու լար՝ «Նազարիս կարօտը քեզմէ կ’առնեմ չոճուխս»,-
ըսելով: (Ես՝ լոյս աշխարհ գալով, չիմացայ ալ, թէ աշխարհին վրայ հայր կ’ըլլայ, 
քանի որ հայրս, 33 տարեկանին զոհ գացած էր աշխատանքի վայրը պատահած 
դժբախտ արկածի մը՝ մինչեւ իմ ծնիլս: Ես ծնած եմ ճիշդ իր քառասունքին օրը): 
Այդ նոյն այրող, անվերջանալի արցունքները կը հոսէին նաեւ հօրս շիրմաքարին 
առջեւ անշարժացած ամմոյիս այտերն ի վար: 
Մեծ մայրս բազմիցս ըսած էր, թէ ամմօս շա՜տ կը սիրէր հայրս...

Հալէպ վերադառնալով, ժամանակ մը անց Արամ ամմօս հրաժեշտ տուաւ 
կեանքին, ծանր հիւանդութենէ վերջ.... Կարծես իր բոլոր երազանքները 
իրականացած համարելով, մեկնեցաւ իր սիրելիներու հոգիներուն միանալու...
Մեծ մայրս՝ հաստատուելով Հայաստան, անչափ սիրելով իր հայրենիքը, բնաւ 
չփորձեց խօսիլ արեւելահայերէն: Սկզբունքային կին էր: 
Երբ առաջին անգամ ընթերցեցի Ֆէթհիյէ Չէթինի «Մեծ Մայրս» գիրքին հայերէն 
թարգմանութիւնը, ամէն մէկ տողին հետ իմ հրաշալի մեծ մօրս, իմ սրտամօտ 
ընկերուհիիս կերպարանքը կ’ուղեկցէր զիս, եւ կարծես կ’ըսէր.«Կը յիշե՞ս, 
նման բաներ իմ հետս ալ պատահած է, պատմած եմ քեզի»: Եւ անդադար 
կ’ըսէի.«Այո՛, իմ մեծ մայրս ալ...»: Վստահ եմ, շատեր ունեցած են այդ զգացումը՝ 
«Մեծ Մայրս» կարդալով:
Այսօր, երբ երկար տարիներ թաւալած են, երբ տարածութեամբ եւ ժամա-
նակով շատ հեռացած ես ինձմէ՝ իմ անուշ մեծ մայր, շատ աւելի մօտ եւ 
հոգեհարազատ կը զգամ քեզ, եւ շատ աւելի կ’արժեւորեմ հետդ անցուցած 
պահերս... ու անբացատրելի, աներեւակայելի կարօտը հոգիս կը մաշէ՝ իմ 
Վարդուհի տատիկս... Դուն ալ սրբացար մեր միլիոն ու կէս զոհերու կարգին. 
դուն իմ Սուրբն ես...
Թող որ լոյսերու եւ խաղաղութեան մէջ հանգչի քու լուսաւոր հոգին...
Թող որ լոյսերու եւ խաղաղութեան մէջ հանգչին հօրս եւ մօրս լուսաւոր 
հոգիները...
Թող որ լոյսերու եւ խաղաղութեան մէջ հանգչին Արամ ամմոյիս եւ Ճամիլա 
մայրիկիս, հօրեղբօրս ու հարս քոյրիկիս, հօրաքրոջս, ինչպէս նաեւ մեր բոլոր 
նահատակներուն լուսաւոր հոգիները...
ԽՈՒՆԿ ԵՒ ԱՂՕԹՔ ՁԵՐ ԲՈԼՈՐԻ ՇԻՐԻՄՆԵՐՈՒՆ...

Իմ Մեծ Մայրս Ալ...

Սկիզբը Էջ 14

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ
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Կը Գտնուինք Ճիշդ   Ընտրութիւն Կատարելու Պարտաւորութեան Առջեւ

ԱՀԱՐՈՆ  ՇԽՐՏԸՄԵԱՆ

Աշխարհի մէջ դժուար  պիտի   ըլլայ գտնել ժողովուրդ, որուն պատմու-
թիւնը եւ հատած ճանապարհը այնքան մօտ ըլլան Նոր կտակարանի  
խորհուրդներուն, որքան հայ ժողովուրդը: 

Ապրիլ ամիսը  հայ ժողովուրդին համար: Ժամանակը մեզի աւելի եւ աւելի կրնայ 
հեռացնել ողբերգական 1915 թուականէն,  սակայն մեր  միտքն ու հոգին նոյնքան 
զգայուն են ցաւի եւ  զգօն՝  յիշողութեան  հանդէպ, որքան մեր հայրերունն  ու    
պապերունը:
Պայքարի եւ ծանր փորձութիւններու, յաջողութիւններու եւ տեղատւութիւննե-
րու հարիւր եւ հինգ տարիներ անցան՝ վառ պահելով  մէկուկէս միլիոն եւ 
աւելի նահատակներուն յիշատակը: Քաղաքական ոչ մէկ վերիվայրում կրցաւ  
մթագնել հայ  ժողովուրդին յիշողութիւնը, խաթարել անոր կամքն ու ձգտումը 
հետապնդելու իր արդար դատը: 
Այդ  հաստատակամութեան արգասիքն է այսօրուան անկախ  հանրապետու-
թիւնը, Արցախի ազատագրութիւնը, Հայաստանի իբրեւ անկախ պետականու-
թիւն  միջազգային  ընտանիքին մէջ իր արժանի դիրքը գրաւելու  իրողութիւնը: 
Հայ ժողովուրդը պատմական յիշողութիւնը վառ պահելով ու նորագոյն  
պատմութեան էջերուն առարկայական մօտեցում  ցուցաբերելով  պիտի  յաջողի  
կերտել վաղուան ամբողջական Հայաստանը: Ան որ մոռնայ իր անցեալը, 
դատապարտուած է անոր կրկնութեան...: 
Հակառակ անկախութեան մօտաւորապէս երեսուն  տարիներուն՝ տակաւին  
վերջնական ձեւաւորում չեն գտած  մեր  պատմութեան  ամենակարեւոր  եւ 
առանցքային  փուլերուն,  իրադարձութիւններուն գնահատականները:  Ամէն 
բանէ առաջ անհրաժեշտ է  գոյացնել մօտեցումներու  այնպիսի համակարգ, 
որ ընդունելի դառնայ հայ ժողովուրդի բոլոր հատուածներուն համար: Այս 
մէկը որքան քաղաքական, նոյնքան եւ աւելի բարոյական հրամայական է: 
Միջազգային հանրութեան առջեւ շատ դժուար պիտի ըլլայ արդիւնաւէտ 
պաշտպանել պատմական արդարութիւնը, երբ հայցուոր ժողովուրդին ներկա-
յացուցիչները  տարակարծութիւն կամ  տարընթերցումներ թոյլ կու տան Հայոց 
ցեղասպանութեան  իրադարձութիւնները անդրադառնալու   միջոցին...:  Միւս 
կողմէ՝ պատմութիւնը վերարժեւորելու միջոցին անհրաժեշտ է հրաժարիլ  
պատմական  նշանակութիւն ունեցող իրադարձութիւնները կամայականօրէն 
խաղարկելու  անհանդուրժելի  վարժութիւններէն: Օսմանեան կայսրութեան  մէջ 
հայ ժողովուրդին  ցեղասպանութիւնը կարելի չէ  յարաբերական  շահարկումնե-
րու ենթակայ դարձնել: 
Հետեւեցէք պատմութեան. աշխարհը միշտ խուլ ականջ  կը ձեւանայ այլոց 
ողբերգութեան նկատմամբ: Ճիշդ է, որ պատմաբաններ, մշակոյթի եւ 
հասարակական գործիչներ, ինչպէս անցեալին, այսօր եւս կարելի բոլոր 
միջոցներով  մեծ  ջանքեր կը գործադրեն մարդկային  հասարակութեան հասցնե-
լու Հայոց ցեղասպանութեան պատմական  ճշմարտութիւնը, սակայն  քաղաքա-
կան  որոշումի   տէր պետութիւններ  լուռ կը մնան   տակաւին յանցագործէն    
հատուցում  պահանջելու մեր ջանքերուն:  Այս չի նշանակեր անտեսել  մեծ 
պետութիւններու,  միջազգային կառոյցներու կողմէ Հայոց ցեղասպանութեան  
ճանաչման  փաստը: Սակայն  ճանաչումը մէկ քայլ,   հատուցումը՝ այլ: Լռութիւնն 
էր, որ քաջալերեց հրեաներուն ցեղասպանութիւնը: Այդ լռութիւնն է, որ  
ցեղասպանութիւնը  այսօր դարձուցած է սովորական երեւոյթ: Այդ լռութիւնն 
է, որ  շահարկութեան  վերածած է  յանցագործութիւնը: Դժբախտաբար այս 
բարոյականութեամբ կը  մտածէ եւ կը շարժի  մարդկային քաղաքականութիւնը  
21-րդ դարուն:  Մինչդեռ  քաղաքակիրթ աշխարհին պարտքը պարտի դառնալ,  
կարելի բոլոր միջոցներով պայքարիլ ցեղասպանութեան եւ  բռնութեան 
տրամաբանութեան դէմ:   
Ժամանակն է, որ աշխարհը սթափի  շահարկումի եւ անտարբերութեան  
թմբիրէն: Այն ատեն միայն պիտի քանդուի Հայոց ցեղասպանութեան 
հանդէպ քաղաքական  լռութեան պատը: Այնքան  ժամանակ, որ միջազգային 
հասարակութիւնը քաղաքական եւ բարոյական գնահատական չէ տուած 
Հայոց  ցեղասպանութեան, անկարող պիտի մնայ կանխելու   պարբերական  
ողբերգութիւնները, մեր մոլորակը պիտի մնայ  վայրագութեան  փաստերը 
արձանագրողի  եւ  շահարկողի դերին մէջ:
Բ. Համաշխարհային պատերազմէն ետք Նիւրենպերկի   միջազգային ատեանը 
դատապարտեց եւ պատիժ սահմանեց հրեաներու ցեղասպանութեան յանցա-
գործներուն: Դատապարտելով հրեաներուն ցեղասպանութիւնը՝  միջազգային 
հասարակութիւնը  դատապարտեց ցեղային  խտրականութեան վրայ հիմնուած 
գաղափարախօսութիւնները: Սակայն մանաւանդ 20-րդ դարու վերջին 
տասնամեակին եւ  21-րդ դարուն սկիզբը ծայր առած արիւնահեղութիւնները,  
քաղաքական տագնապներու, կրօնական, ցեղային դրդապատճառներով  
զանգուածային կոտորածներն ու ցեղասպանութիւնները  եկան ապացուցելու, 
թէ  անպատժելիութեան գաղափարախօսութիւնը համատարած  սպառնալիք 
դարձած է մարդկութեան դէմ:
Ժամանակը  հասած չէ՞,  արդեօք,  որ մարդկային իրաւունքներու սկզբունքներէն  
ճառող  քաղաքակիրթ աշխարհը իրաւական եւ բարոյական  դատապարտումի 
ենթարկէ  քաղաքական  շահարկումներու  ծիրին մէջ կատարուած  ոճիրնե-
րը, ցեղասպանութեան  վերածուած  անցեալի եւ այժմու  ամէն  ոճիր: Համեստ 
կարծիքովս՝ Հայոց ցեղասպանութեան իրաւական եւ բարոյական գնահատակա-
նը պիտի դառնայ այլ ցեղասպանութիւններ կանխարգիլելու  անկիւնաքարը:   
Հայաստանի եւ Սփիւռքի հայութիւնը  բաւական լուրջ պայմաններու մէջ 
կը դիմաւորէ Հայոց ցեղասպանութեան 105-ամեակը: Ճգնաժամ կ’ապրին  
Հայաստանն ու Սփիւռքը:  Մտահոգիչ  կը մնայ  Արցախի հանրապետութեան 
վաղուան օրը: Ճիշդ է, որ Արցախի հանրապետութիւնը քաղաքական, տնտե-
սական  հաստատուն քայլեր կ’առնէ այս ուղղութեամբ,  սակայն ազգային 
հեռանկարի եւ  արցախահայութեան արդար  իրաւունքներու պաշտպանութեան   

տեսանկիւնէն  հսկայական աշխատանք ունինք կատարելիք:  Հայաստանն 
ու Սփիւռքը հետեւողական պատասխանատուութիւն ունին Արցախի 
հանրապետութեան կայունութեան սատարելու ուղղութեամբ:  Արցախի 
հանրապետութեան անկախութեան հակառակորդները տակաւին  չեն 
համակերպիր ստեղծուած  աշխարհաքաղաքական իրողութեան:  Միջպետական   
հաշուեկշիռին  մէջ ինկած  Արցախի հանրապետութեան  եւ հայ ժողովուրդին  
մեծ փորձութիւններ կը սպասեն տակաւին:  Զգօնութիւնը եւ  քաղաքական 
սթափութիւնը  անհրաժեշտ մակարդակի վրայ պարտինք պահպանել:  Համայն   
հայ ժողովուրդը  անհրաժեշտ է, որ պատրաստ  ըլլայ  իրադարձութիւններու  
զարգացման բոլոր  ընտրանքներուն:
Պատմաքաղաքական այս յոյժ կարեւոր  ժամանակաշրջանին կենսական 
անհրաժեշտութիւն է, որ համահունչ  բաբախէ հայ  ժողովուրդին սիրտը: 
Անհատական,  հատուածական,  կուսակցական շահերու պաշտպանութիւնը  
չի կրնար փոխարինել ազգային իմաստութեան եւ ինքնապաշտպանութեան 
տարրական  բնազդը:   Այս   հայրենիքը ի վերջոյ մեր պապերէն մեզի  ժառանգ 
մնացած,   հայ  ժողովուրդի ազատութեան եւ  անկախութեան  համար  իրենց 
կեանքը տուած բիւրաւոր ազատամարտիկներուն եւ ցեղասպանութեան 
նահատակներու   դարաւոր երազներուն հայրենիքն է: 
Բախտորոշ այս ժամանակաշրջանին մեր հայեացքները  ուղղուած պիտի 
ըլլան Հայաստանի, Արցախի եւ Սփիւռքի մէջ տասնամեակներով կուտակուած  
բացթողումներու սրբագրութեան:  Մեր ժողովուրդին  ազգային  քաղաքա-
կան  առօրեան ներկայացնող կառոյցներէն շատեր մտած են կենաց մահու  
գօտեմարտին մէջ՝ ուրախացնելով մեր հին ու նոր թշնամիները: Կը նահանջէ 
նաեւ լեզուն, Մեսրոպի լեզուն: Հայաստանի պարագային, ժամանակն է 
գիտակցելու, որ հայ  ժողովուրդը կերտած է  անկախ պետականութիւն: Քաւ լիցի, 
եթէ  անկախ պետականութիւնը պիտի կառուցենք սթալինեան գիտակցութեան 
եւ կամ ապաւինելով՝  օտարի արդարադատութեան  ուժին:
Ազգային   համերաշխութիւնը  հայ  հաւաքականութեան  բոլոր   բաղկացուցիչնե-
րու անդրդուելի հաւատարմութիւնն է  պատմական,   քաղաքական, բարոյական 
արժէքներու այն համակարգին, որ կը   պայմանաւորէ ազգային  ինքնութեան 
պահպանումը: 
Հայ ժողովուրդի այսօրուան ազգային անվտանգութիւնը խարսխուած է 
Հայաստանի, Սփիւռքի եւ Արցախի անվտանգութեան  վրայ:  Այս երեք  հիմնա-
սիւներուն շահերը տարանջատելու,  հակադրելու  որեւէ փորձ  կը նշանակէ  
վտանգի ենթարկել հայկական  պետականութեան, Սփիւռքի եւ համայն  հայ 
ժողովուրդի ապագան:  Մեր  պատմական առաքելութիւնն է  հզօր հայրենիք եւ 
պետականութիւն կերտել, Հայոց ցեղասպանութեան  ճանաչումը եւ  հատու-
ցումները  հետապնդել, դադրեցնել  Հայաստանէն արտագաղթը եւ զօրացնել 
Սփիւռքի հայապահպանութեան  յենակները, գուրգուրալ մայրենի լեզուին: 
Եթէ  այս գիտակցութիւնը   տիրապետող  չդառնայ, անդառնալի կորուստներու  
պիտի մատնուին Հայաստանն ու Սփիւռքը: 
Հայոց ցեղասպանութեան  105-ամեակը եզրագիծ է հայ ժողովուրդին համար:  
Այս  պատասխանատու ժամանակահատուածին մէջ իրաւունք չունինք սխա-
լելու: Ճիշդ  դասեր  քաղենք  ողբերգական ցեղասպանութենէն, որ  ոչ միայն   
միլիոնուկէս  նահատակներ  խլեց մեր ժողովուրդէն,  այլեւ մեզ զրկեց  մեր 
պատմական հայրենիքին մեծ մասէն, իւրացուց  եւ քանդեց մեր պատմամշա-
կութային  կառոյցները, յափշտակեց  մեր ունեցուածքները: Պատմութեան 
կրկնութիւնը կանխելու եւ ապագայ  կերտելու  համար  լուրջ խորութեամբ 
պարտինք  ընկալել պատմութեան այդ մեծագոյն  ողբերգութիւնը: 
Հայոց ցեղասպանութեան քաղաքական եւ բարոյական գնահատականը 
ներազգային եւ   միջազգային հանրութեան մէջ ձեռք  կը բերուի  հետեւողական  
եւ միասնական աշխատանքով՝ պարտութեան մատնելով մեր  թշնամիին  
երկդիմի, ժխտողական դիրքորոշումները:  Այս  գործընթացը պայմանաւորուած 
է մեր հաւաքական կամքով  եւ  քաղաքական  հասունութեամբ: Հայաստան, 
Սփիւռք, Արցախ  միասնաբար պիտի  ուխտեն միս եւ արիւն տալ  հայ 
ժողովուրդի    մեծ երազին կամ միասին  պիտի ճաշակենք  ինքնախաբէութեան  
դառն արգասիքը:
Այսօր՝ հարիւր եւ հինգ տարի ետք, մեր պապերուն յիշատակին, ապագայ 
սերունդներուն առջեւ ճիշդ  ընտրութիւն կատարելու պարտաւորութեան առջեւ 
կը գտնուինք: 
Ահա առաջնահերթ պարտաւորութիւնը Սփիւռքի հայութեան եւ Մայր հայրե-
նիքին:
Բիւր  յարգանք հայ   ժողովուրդի   բոլոր նահատակներուն:

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ
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Ցեղասպանութիւնը եւ Ազգային Պահանջատիրութիւնը՝ 
Արտագին եւ Ներքին Գործօններ
Դոկտ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ

«Ցեղասպանութիւնը հայուն տուաւ պատկանելիութեան գիտակցութիւն, 
մշակութային վերածնունդ եւ պատմութեան շարունակականութիւն»

Դոկտ. Ռիչըրտ Յովհաննիսեան

Իւրաքանչիւր սփիւռքահայ 
գաղութ որ կայցելեմ կ՚ա-
պրիմ Ցեղասպանութեան 

ահաւորութիւնը։ Եւ այս իմ վեր-
ջին երեսուն եւ աւելի երկար 
տարիներու աշխատանքային 
ճամբորդութիւններու ընթաց-
քին, ուր առիթը ունեցայ ճանչնա-
լու շատ մը հայկական իրա-
կանութիւններ՝ տարածուած 
աշխարհի բոլոր կողմերը։ Եւ 
հայ-կական սփիւռքը իր խոշոր 
համեմատութեամբ արդիւնք է Ցեղասպանութեան։ Եւ սփիւռքահայ գաղութներ 
տեսնելով կարելի չէ չ՚անդրադառնալ հայուն ապրած «սպանդը» եւ անոր որպէս 
հետեւանք իր հողէն արմատախիլ ըլլալով տարածուիլը աշխարհով մէկ տեղ։
Բայց Ցեղասպանութեան ահաւորութիւնը միայն մարդկային զոհը չէ։ Ոչ ալ 
միայն մեծ տարածութեամբ սեփական հողը եւ աշխարհագրական տարածքը, 
որ հայը կորսնցուց։ Ցեղասպանութեան ահաւորութիւնը նաեւ կը կայանայ 
հոն, որ հայը իր հողէն անջատուելով կորսնցուց իր ազգային մշակոյթը։ Եւ 
հողը կորսնցնելով հայը կորսնցուց իր կերտած կեանքի արժէքը, ինքնութիւնը 
ու տակաւին։ Եւ մշակոյթը կ՚իմաստաւորուի նոյն հաւաքականութեան ապրած 
հողին եւ այդ հողին շնորհած տուեալներուն հետ։ Եւ այս տուեալները հայուն 
ապրած պատմութեան ժառանգն է եւ որուն վրայ հայը իր կեանքը կը շինէր, 
կը կերտէր եւ կը շարունակէր։ Ահա այս հսկայական «ժառանգն» է, որ հայը 
կորսնցուց։ Հոն ուր հայը պիտի շարունակէր ապրի՞լ։ Այս իմաստով, Ռոպէր 
Ատալեան իրաւացի է երբ կըսէ. «մէկ տարուան ընթացքին հայը կորսնցուց 
իր երեք հազարամեայ պատմութեան ժառանգը։ Հայը կրցաւ պահել միայն 
այն որ կու գար իր հաւաքական յուշերէն։ Եւ յուշերուն մէջ կար իր լեզուն, 
բանաստեղծութիւնը, երգը եւ ողբերգական ճակատագիրը»։
Բայց տարագիր հայուն ապրելու կամքը գերիվեր էր իր ողբերգական 
ճակատագիրէն։  Հայը այդ յուշերը՝ թէկուզ կոտրտուած եւ բզկտուած, կրցաւ 
քով քովի բերելով՝ վերաշինել եւ վերակենդանացնել իր ազգային մշակոյթը։ Եւ 
Ցեղասպանութենէն ետք իւրաքանչիւր սփիւռքահայ օճախ դարձաւ «փոքրիկ 
հայաստան» մը իր ազգային մշակոյթով։ Եւ հայը իր ապրած իւրաքանչիւր 
սփիւռքեան երկրին մէջ եւ մինչեւ այսօր եւ շատ մը մտահոգութիւններու եւ 
հարցերու ընդմէջէն կը փորձէ պահել այդ «փոքրիկ հայաստանները» իր  ազգային 
մշակոյթով։ Եւ տարիներու վրայ երկարած՝ Ցեղասպանութենէն ճողոպրած 
հայը՝ երկրորդ, երրորդ եւ այսօր չորրորդ սերունդ, իր բոլոր կենցաղային ու 
պատկանելիութեան տարբերութիւններուն մէջէն, երբ իւրաքանչիւր երկրի մէջ 
կազմաւորուած սփիւռք՝ նոյն հայուն տուաւ այդ երկրին դրոշմը եւ որ դարձաւ 
ու տակաւին անխուսափելի իրականութիւն։ Երեւի պարտադրուա՞ծ։ 
Այո։ 
Բայց սփիւռքահայը եւ հայկական սփիւռքները իրենց բոլոր տարբերութիւննե-
րուն մէջէն ունեցան Ցեղասպանութիւնը որպէս միացնող օղակը՝, որ դարձաւ 
հայուն հաւաքական ինքնութիւնը։ Ըստ Փիթըր Պալաքեանի, Ցեղասպա-
նութիւնը «հաւաքական ինքնութիւն է։ Ազգային, համազգային, կրօնական, 
քաղաքական, գաղափարախօսական, ընկերա-տնտեսական եւ սերնդական 
տարբերութիւններով հանդերձ, Ցեղասպանութեան այս ինքնութիւնը դարձաւ 
ու կը դառնայ հասարակ յայտարարը միացնելով բոլորը»։
Եւ սփիւռքեան իւրաքանչիւր գաղութի ծանօթանալով ու տակաւին ապրելով, 
կը տեսնեմ Ցեղասպանութեան ահաւորութենէ ետք հայուն  կերտած պատկա-
նելիութեան գիտակցութիւնը։ Այն հայը, որ կը խօսի հայերէն՝ լաւ թէ կտրուկ։ 
Ու տակաւին հայուն մշակութային վերածնունդը։ Լմա՞ն հայ՝ հօրենական ու 
մօրենական ծնունդո՞վ։ Կէս թէ՞ քառորդ։  Հայն է ամէն տեղ, որ կ՚ուզէ ապրիլ 
իր կեանքը իր մշակութային ինքնութեամբը։ Եւ այս բոլորը, որովհետեւ 
հայը հաւատաց ու տակաւին մինչեւ այսօր՝ իր սեփական պատմութեան 
շարունակականութեան։ Ահա թէ ինչու եւ ինչպէս է, որ «Ցեղասպանութիւնը 
հայուն տուաւ պատկանելիութեան գիտակցութիւն, մշակութային վերածնունդ 
եւ պատմութեան շարունակականութիւն» (Ռիչըրտ Յովհաննիսեան)։ Եւ 
հայուն պահանջատիրութիւնը եթէ այսօր կայ՝ քանի նոյն տարագիր հայը 
կրցաւ իր տարագրուած վիճակին մէջէն՝ իմմա «փոքր հայաստան»ներէն 
վերակենդանացնել իր այս հաւաքական ինքնութիւնը եւ դնել զայն իր բայց 
նաեւ համաշխարհային պատմութեան շարունակականութեանը մէջ։
Ցեղասպանութիւնը եւ անոր պահանջատիրութիւնը պիտի դիտել որպէս հայուն 
կեանքին ամբողջական իրականութիւն եւ վեր առնել անոր արտաքին եւ ներքին 
գործօնները։ Այդ բոլոր գործօնները, որ կը դնեն հայուն պահանջատիրութիւնը 
կեանքի քարտէսին վրայ որպէս ապրող վկայութիւն։ 
Արտաքինը՝ Ցեղասպանութեան իրականութեան յիշելու եւ պահանջելու 
հրամայականը։ Իսկ ներքինը՝ հայուն մշակութային ժառանգի պահպանումը 
եւ անոր հետ ապրելու գոհունակութի՞ւնը։ Առանձնաշնորհո՞ւմը։ Եւ ինչու չէ 
իրաւո՞ւնքը։ Եւ արտաքին ու ներքին գործօնները իրարու հետ առընչուած 
եւ շաղկապուած են եւ կարելի չէ տարանջատել զանոնք։ Եթէ արտաքին 
ճակատի վրայ պիտի յիշենք եւ պահանջենք, այդ պիտի ենթադրէ, թէ պէտք 
ունինք ներքին ամուր դրուածք։ Հոն ուր հայը իր ինքնութեան եւ մշակութային 
ժառանգի տուեալներուն մէջ՝ իր սեփական բերդը ամուր կը պահէ։ Եւ ամուր 

բերդով է՝ իմմա ներքին գործօնով, որ կարելի կ՚ըլլայ լաւագոյնս մշակել ազգային 
պահանջատիրութեան արտաքին ռազմավարութիւնը։ 
Հայուն ազգային պահանջատիրութիւնը՝ գէթ արտաքին գործօնը, կամայ թէ 
ակամայ տեղադրուած է միջազգային բեմահարթակի վրայ եւ աղերսուած 
համաշխարհային քաղաքական, տնտեսական եւ ընկերային շատ մը գործօննե-
րու հետ։ Պիտի ուրախանանք, որ  յիշելու եւ պահանջելու մեր ռազմավարութեան 
մէջ եւ միջազգային գետնի վրայ ունեցանք  յառաջխաղացքներ ու տակաւին 
Ցեղասպանութիւնը եւ անոր ճանաչում-դատապարտումը ձեռք ձգեց բաւական 
յաջողութիւններ։  
Ցեղասպանութիւնը հայուն համար սրբութիւն է։ Ահա թէ ինչու մեր նահատակները 
սրբադասուեցան։ Բայց այս սրբութիւնը  գործածուեցաւ եւ  կը գործածուի որպէս 
խաղաքարտ միջազգային ու միջ-պետական քաղաքական հաշուարկումներու 
մէջ, նոյնիսկ երբ այդ կը դառնայ հայուն ի նպաստ։ Եթէ ընդունեցինք այս 
սակարկումները եւ հաշուարկումները՝ թէկուզ սրտցաւ, քանի մեր ազգային 
պահանջատիրութիւնը մտած է ու պիտի շարունակէ մտնել միջազգային 
քաղաքական պարունակին մէջ։ Երեւի պիտի սորվինք նաեւ համոզուինք, 
թէ պիտի թիավարենք մեր պահանջատիրութիւնը այս բոլոր քաղաքական 
հաշուարկումներուն եւ անոնց սակարկութիւններուն մէջ։ Եւ ասոր համար 
պիտի շարունակենք կերտել քաղաքական միտք ու ռազմավարութիւն՝ կերտելու 
համար մէկ կողմէ յաջողութիւն եւ յառաջխաղացք, բայց նաեւ տեսնելու համար թէ 
ինչպէս պէտք է առընչուիլ այս հաշուարկումներուն եւ անոնց սակարկութիւննե-
րուն եւ տարբեր քաղաքական խաղաոճերուն մէջ։ 
Բայց այս բոլոր դիտանկիւններուն դիմաց, անհրաժեշտ է ներքին ամուր կառոյց 
մը, որ պիտի կարենայ դիմագրաւել այս արտաքին մեծ եւ երբեմն ահաւոր 
գործօնները։ Իսկ ներքին գործօնը՝ մեղմ եւ պարզ ըսած, հայը հայ պահելն 
է։ Իսկ հոս եւ մեր ներ-հայկական ու համա-գաղութային ու սփիւռքահայ 
իրականութիւններուն մէջ կան բաւական մարտահրաւէրներ։
Եւ դարձեալ իմ երկար տարիներու սփիւռքահայ իրականութիւններու հետ 
իմ հանդիպումներու մէջէն տեսած եմ, թէ ինչքան մեծ դժուարութիւններով եւ 
զոհողութիւններով գաղութներ կը փորձեն հայը հայ պահել։ Եւ այս պահելու 
գործընթացքին մէջ յոգնութեան նշաններ սկսած են երեւնալ։ Կը տեսնենք, թէ 
ինչպէս հայը ու հայկական գաղութներ՝ տարիներու վրայ երկարած, սկսած են 
մաշիլ՝ իրենց ազգային ինքնութեան առումով։ Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը՝ 
Հայաստան-Սփիւռք վերջին համաժողովին՝ 2017 թուականին, իր խօսքին մէջ 
մատնանշեց. «Սփիւռքը կը մաշի»։  
Այս մաշող սփիւռքի իրականութեանը դիմաց կան զարգացող նոր տուեալներ։ 
Այսօր առկայ են համաշխարհային նոր իրավիճակներ, ուր քաղաքական, 
քաղաքացիական, ընկերային, եւ տնտեսական կարգավիճակներու մէջ 
սկսած է դուրս ցցուիլ հաւաքական արթնութիւններ՝  յատկապէս փոքրա-
մասնութիւններու պարագային եւ անոնց մշակութային ժառանգի պահպանումի՝ 
երեւի վերապահպանո՞ւմի։ Եւ այս աշխարհով մէկ տեղ ապրող տարբեր 
փոքրամասնութիւններու պարագային։
Ընկերաբաններ այսօր կը տեսնեն համաշխարհայնացումը, որ մէկ կողմէ կը 
ստեղծէ միացնող ուժ բայց միւս կողմէ քաղաքական ինքնութեան ձգտումներ։ 
Եւ նոյն ընկերաբանները կը փորձեն տեսնել քաղաքական ինքնութիւնը 
որպէս հակազդեցութիւն՝ ներկայ օրերու համաշխարհայնացումի յառաջացու-
ցած ազատութեան ու տակաւին որպէս տկարին պաշտպանութիւն օտար 
թափանցումներէ։ Եւ այս իմաստով համաշխարհայնացումը «կը ստեղծէ 
տեղակայնացման ենթահող եւ մէջտեղ կուգան ազգային եւ անջատողական 
ինքնութիւններ, որոնք կը գիտակցին իրենց լեզուին, մշակոյթին, կրօնքին ու 
ցեղային ինքնապահպանման կանոններուն» (Ռոլանտ Ռապըրթսըն)։ Եւ հոս 
է, որ ներկայ օրերուն կը զարգանայ քաղաքական եւ ազգային ինքնութեան 
հասկացողութիւնը, որ «առընչուած է հին աւանդէ վերապրած իրականութեան 
հետ՝ կրօնական, ցեղային եւ կամ տեղական կապուածութեան» (Ռոլանտ 
Ռապերթսըն)։
Ահա թէ ուր պէտք է տեսնել ներկայ օրերու հայկական սփիւռքին եւ այդ 
սփիւռքին մէջ հայկական նոր սերունդին վերապրելու իրականութիւնը։ Կայ 
այսօր սփիւռքահայ իրականութեան մէջ մեծցող ու մեծցած սերունդ մը, որ կը 
գիտակցի եւ կ՚անդրադառնայ այս քաղաքական ինքնութեան կարեւորութեան։ 
Եւ այս քաղաքական ինքնութիւնը՝ իմմա հայկական, սկսած է դառնալ հասարա-
կաց զգացում մը։ Եւ այս զգացումին մէջ հայը սկսած է տեսնել իր ժառանգը 
կորսնցնելու փորձառութիւնը եւ կ՚ապրի գիտակցութիւնը զայն պահելու։ 
Եւ պահելու այս գործընթացքին մէջ կայ նոյն հայուն գտնելու ու վերագտնելու իր 
ազգային կեանքի ապահովութիւնը։  Եւ այս ազգային կեանքի ապահովութեանը 
եւ զայն գտնելու-վերագտնելու իրականութեան մէջ իր շատ կարեւոր ներդրումը 
կ՚ունենան մեր զոյգ հայրենիքները-հանրապետութիւնները՝ Հայաստան եւ 
Արցախ։ Սփիւռքահայը այսօր իր մշակութային ու ազգային ժառանգը եւ 
ինքնութիւնը կը վերագտնէ ու տակաւին կ՚ամրացնէ Հայաստանով եւ Արցախով։ 
Եւ այս շեշտուած կերպով  սփիւռքահայ նոր սերունդին պարագային, անկախ 
այն երեւոյթէն թէ ինչքան կը տիրապետէ մայրենիին։ Մեր զոյգ հայրենիքներու-
հանրապետութիւններու ներդրումը այս իմաստով կարեւոր գրաւականներ կը 
դառնան։ 
Ներկայ օրերու տնտեսագիտութեան եւ առեւտրական գիտութեան ակադեմա-
կան կաճառներուն եւ անոնց ուսուցմունքներուն մէջ հիմնական տեղ կը 
գրաւէ մարդ անհատին ու անոր կեանքին կարեւորութիւնը եւ զարգացումը։ 
Տնտեսական ու ֆինանսական յաջողութիւններու մէջ կարեւոր գրաւական 
դարձած է մարդուն եւ անոր զարգացումին նկատմամբ հոգածութիւնը։ 
Տեսաբաններ սկսած են շատ աւելիով արժեւորել մարդկային վարկածը եւ 
ներկայ տնտեսական աշխարհին ու անոր յառաջխաղացքին մէջ մարդուն 
կարեւոր ներդրումը։ 
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հրեաներին։ Այդ գործընթացը առ 
այսօր էլ շարունակւում է։ Անցած տարի 
լեհական կառավարութիւնը նոր փաթեթ 
ներկայացրեց՝ 717 միլիարդ դոլարի 
փոխհատուցում պահանջելով։ Մենք 
այդ առումով գործնական քայլերի չենք 
դիմում։ Հրեաները անգլերէնով եւ այլ 
լեզուներով գրուած հանրագիտարան 
ունեն Հոլոքոստի մասին։ Զարմանալի 
է, բայց առ այսօր մենք ոչ մի նման 
ձեռնարկում չենք արել։ Իհարկէ տեղին  
էլ ճիշտ չէ համեմատել Հոլոքոստն ու 
Հայոց Ցեղասպանութիւնը ինչպէս նաեւ տեղին չէ նաեւ մերօրեայ Թուրքիան 
համեմատել Գերմանիայի հետ, որից Թուրքիան շատ բան ունի սովորելու։ Սակայն 
մենք էլ մեր հերթին հրեաներից պէտք է սովորենք, ովքեր շատ արագ դուրս 
եկան ցեղասպանուածի հոգեվիճակից եւ դարձան տարածաշրջանի թելադրող 
երկիր։ Հետաքրքիր դիրքորոշում ունի նաեւ թուրքական կառավարութիւնը, 
որը յայտարարում է, որ տեղի ունեցածը առհասարակ պատմաբանների գործն 
է, իրենց արխիւները «բաց» են հայ պատմաբանների համար ու պէտք չէ դա 
դարձնել երկու պետութիւնների միջեւ համայարաբերութիւններ հաստատելու 
նախապայման։ Ի դէպ նմանատիպ կարծիք ունէր նաեւ մեր առաջին նախագահը, 
որը պնդում էր, թէ ցեղասպանութեան եւ պահանջատիրութեան հարցը պէտք է 
թողնել Սփիւռք-Թուրքիա հարթակում եւ այն չդարձնել Հայաստանի արտաքին 
քաղաքականութեան նպատակ։ 2000-ականների վերջերին տեղի ունեցան 
որոշակի համագործակցութեան փորձեր՝ բոլորիս յայտնի հայ-թուրքական 
արձանագրութիւնները։ Բայց դա էլ յաջողութիւն չունեցաւ եւ յետագայում 
կասեցուեց։ Կարծում եմ մենք էլ պէտք է դուրս գանք հալածեալ ու փոքր ազգի 
մտածելակերպից եւ մեր արժանի տեղը գրաւենք երկրի վրայ։
Մենք պէտք է լինենք հայրենաճանաչ։ Մենք Արեւմտեան Հայաստանում 
ունենք բազում մշակութային կոթողներ։ Այդ յուշարձանները այժմ անտէ-
րութեան են մատնուած։ Թուրքական կառավարութիւնը երկար ժամանակ 
զօրավարժութիւնների անցկացման պատրուակով եւ տարածաշրջանի բնա-
կիչներին ոգեւորելով հայկական եկեղեցիներում պահուած գանձերով՝ նպաս-
տում է այդ յուշարձանների ոչնչացմանը։ 
Ժամանակի 170 հազար յուշարձաններից այսօր 2-3% է մնացել։ Եւ մենք առ 
այսօր պետական մակարդակով կամ հայկական կառոյցների միջոցով ոչ մի 
լուրջ քայլ չենք ձեռնարկում դրանց ոչնչացումը կանխելու համար։ Իսկ առանձին 
անհատների փորձերը անյաջողութեան են մատնւում, քանզի թուրքական 
կառավարութիւնը նրանց մուտքն ուղղակի արգելում է իրենց երկիր։
Ներկայումս հողային պահանջներ ներկայացնելը իրական հնարաւորութիւն  
չունի։ Նախ՝ իրաւական առումով դրա հիմնաւորումը բարդ խնդիր է։ Բացի 
այդ մեր պատմական տարածքներում արդէն բնակւում են միլիոնաւոր քրդեր, 
որոնք ունեն անկախ պետութիւն ստեղծելու մեծ նպատակ եւ այժմ Թուրքիան 
կանգնած է այդ խնդրի առաջ։ Դժուար թէ մենք կարողանանք վերահսկել 10 
միլիոնանոց քրդերին, որոնց Թուրքիան անգամ չի կարողանում վերահսկել։
Այս ամենն իհարկէ իրողութիւն է, որը անտեսել չի կարելի, բայց եւ այնպէս,  
ես որպէս հայ, իմ կենում կրում եմ իմ հողի  եւ ազգի հանդէպ արդարութեան 
վերականգնման գաղափարը, անկախ դրա իրականալու հնարաւորութիւնից 
կամ անհնարինութիւնից։  Ես՝ որպէս հայ, պահանջում եմ՝
1) Անմիջապէս ճանաչել  հայոց ցեղասպանութիւնը,
2) Կազմել ցանկ եւ փոխհատուցել հայոց կրած  նիւթական վնասները,
3) Հայաստանին վերադարձնել հայոց հայրենիքի  խորհրդանիշ Արարատ լեռը 
եւ հայոց պետականութեան խորհրդանիշ Անիի աւերակները,
4) Վերացնել Թուրքիայի կողմից Հայաստանի ապօրինի շրջափակումը,
5) Հայկական կառոյցներին վերադարձնել (մասնաւորապէս՝ Հազէին) 
անտէրութեան մատնուած հայկական յուշարձանների տնօրինումը,
6) Ստեղծել պետական յանձնաժողով, որը կը քննի բռնի կրօնափոխուած եւ 
թուրքացուած հայերի ներկայիս կարգավիճակը  եւ նրանց իրազեկի այդ մասին։
7) Վերջ տալ հակահայկական քայլերը, ցեղասպանութեան մերժման փորձերը եւ 
ներել դրա համար հալածուող մարդկանց ու վերականգնել նրանց ոտնահարուած 
իրաւունքները։ 
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Պահանջատէր Լինելու Համար  Նախ Պէտք Է Լինենք
Հայրենաճանաչ Ու Իրաւաճանաչ 
ԼԵՒՈՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
                                                                                                      

Արդէն վաղուց աշխարհը որդեգրել է յստակ տեսակէտ ցեղասպանութեան 
վերաբերեալ։ Բոլորին են յայտնի են ՄԱԿ-ի ընդունած մի քանի բանա-
ձեւերը ցեղասպանութեան մասին։ Եթէ ընդունուած իրողութիւնից  

դուրս նայենք ցեղասպանութեանը, ապա  պէտք է  ասեմ, տեղ ունի լինելու այն 
կարծիքը,  որ  ցեղասպանութիւնը բախում է մշակոյթի ու հացամշակութիւնի 
միջեւ։ Ոչ թէ քաղաքակրթական բախում, այլ  հենց բախում  մշակոյթի եւ 
հակամշակոյթի միջեւ։ Հակամշակոյթը, կարծում եմ պատմական որոշակի 
ճգնաժամային կամ անցումային շրջանում առաջացած երեւոյթ է։ Ինչու՞: Օրինակ 
մեզ միշտ սովորեցրել են, որ ցեղասպանողը պարտադիր պէտք է յետամնաց, 
բռնակալ ու վայրենի ինչ-որ մէկը լինի։ Բայց արի ու տես, երբ XV դարում 
եւրոպացիները ոտք դրեցին Նոր աշխարհամաս, նրանք գիտատեխնիկական 
առումով գերազանցում էին Ամերիկա աշխարհամասի ժողովուրդներին, բայց 
դա չխանգարեց նրանց ոչնչացնել այդ հնագոյն քաղաքակրթութիւնները։ Նոյն 
կերպ համերաշխութիւն քարոզող քրիստոնէութեան հետեւորդ խաչակիրները 
չզլացան բնաջնջել Երուսաղեմի մուսուլմաններին ու հրեաներին՝ պատճառ 
բերելով Տիրոջ գերեզմանի ազատագրումը։ Նոյնն էր տիրում նաեւ պոէրական 
պատերազմների, պոսնիական ցեղասպանութեան, Հոլոքոստի եւ այլնի 
դէպքում։ Հարց է առաջանում. իսկ ինչպէ՞ս են առաջանում նմանատիպ 
հակամշակոյթները։ Պատասխանը կարծում եմ կայանում է քարոզչութեան եւ 
ձեռնավարութեան մէջ։ Մարդուն հոգեբանօրէն  կարելի է դարձնել այնպիսին, 
որին լիովին  անհնար կլինի հակադարձել։ Եւ դա կախուած չէ մարդու բնա-
ծին ունակութիւններից, տաղանդներից, խելքից…  Այնշտայնը, եթէ ծնուէր 
հիթլերեան քարոզչութեան շրջանում, դաստիարակուեր այդ ոգով եւ մինչեւ 
վերջ էլ չիմանար, որ ինքը հրեայ է, կարող էր շատ ճիշտ համարել հրեաների 
ցեղասպանութիւնը: Հակամշակոյթը առհասարակ չի հանդուրժում իրենից բացի 
ոչինչ, նա չի ընդունում իրենից տարբերուողը։ Եւ ցեղասպանութիւնները դրա 
վառ ապացոյցն են։  Այն բռնի ուժով զաւթում է այն ամենն  ինչ  պատկանում 
է մշակոյթը կրողներին՝  հիմնաւորելով  իր բացարձակ ու ճիշտ լինելով։ Հայոց 
ցեղասպանութիւնը վերոնշեալի մի օրինակ է։ Բայց այստեղ կայ նաեւ մեր մեղքը։ 
Յիշենք Ֆրանց Վերֆելի յայտնի գրքի վերնագիրը՝ մեղաւորը ոչ թէ սպանողն է, այլ 
սպանուածը։ Սա իհարկէ բացարձակ ճշմարտութիւն չէ, սակայն մեր դէպքում կայ 
այս ամենի օրինակը։ Զարմանալ կարելի է, թէ ինչպէ՞ս ազատատենչ Զէյթունը, 
անսալով Կիլիկիոյ կաթողիկոս Սահակ Բ-ի կոչին,  կռուի չդիմեց ու կոտորուեց 
թուրքական եաթաղանի կողմից։  Թուրքիան, որքան էլ , զարգացել է, միեւնոյն է 
դեռ լիովին չի յաղթահարել իր ներքին հակամշակոյթը, որի ապացոյցն է Հայոց 
ցեղասպանութեան մերժումը։
Տեղին կը լինի մէջբելերել  թուրք պատմաբան Թաներ Աքչամի գրուածքը. 
«Այն , ինչ ես ուզում եմ բացատրել, հետեւեալն է. Այն փաստը, որ 1915-ին տեղի 
ունեցածը զանգուածային սպանութիւն էր, նոյնիսկ որեւէ վիճաբանութեան 
առարկայ չէր այդ ժամանակահատուածի գլխաւոր դերակատարների տեսակէ-
տից, որոնց գլխին Մուստաֆա Քեմալն էր կանգնած: Այդ ժամանակաշրջանի 
հիմնական քննարկումը կազմակերպուել էր Փարիզի խորհրդակցութիւնների 
առանցքի շուրջ եւ խօսքը գնում էր այն մասին, թէ ինչպէ՞ս պէտք է պատժուեն 
«թուրքերը» հայկական կոտորածի համար: Հանցագործներին դատի տալը 
պատժի մէկ ձեւ էր: Մէկ այլ ձեւ՝ Անատոլիայի մասնատումն էր: Այսինքն՝ 
Արեւմտեան տէրութիւնները թաքցնում էին իրենց կայսերական նկրտումները 
սպաննուած հայութեան իրականութեան ետեւում:  Մուստաֆա Քեմալը եւ նրա 
ընկերները ընդունեցին իրականութիւնը, որ կոտորածի պատասխանատուները 
պէտք է պատժուեն, բայց դէմ էին, որ այդ պատիժը լինի Անատոլիայի բաժանման 
տեսքով:  Այսօր, աւելի շատ ստեր եւ առասպելներ ստեղծելու փոխարէն, եթէ 
մենք այս թեմայի վերաբերեալ Մուստաֆա Քեմալի դիրքորոշումը դարձնենք 
մեր մեկնման կէտը եւ շարունակենք մեր քննարկումն այնտեղից, ապա մենք 
բաւականին հեռու կը գնանք»: 
(Թաներ Աքչամ, պատմաբան եւ ընկերաբան, «1915 թ. Առասպելներ եւ իրո-
ղութիւններ» թուրքական  «Radikal» օրաթերթում, 2003 թ. Մայիսի 25):
Սա խօսում է  այն մասին, որ կան նաեւ շատ թուրքեր, ովքեր յաղթահարել են 
այդ հակամշակոյթը ու ընտրել ճիշտ ուղին։
Ամէնքս խօսում ենք պահանջատէր լինե-լու մասին։ Բայց  պահանջատէր լինելու 
համար պէտք է լինել հայրենաճանաչ ու իրաւաճանաչ։ Մենք, մեզ հռչակե-
լով անկախ հանրապետութիւն, նշում ենք, որ մենք Հայաստանի երկրորդ 
հանրապետութեան իրաւայաջորդն ենք։ Մի կողմ դնելով  այն, հանգամանքը,  որ 
Հայաստանի երկրորդ հանրա-պետութիւնը de facto Խորհրդային Ռուսաստանին 
բռնակցուած եւ անուանապէս հանրապետութիւն կոչուող տարածք էր։ Երբ մենք 
մեզ հռչակում ենք ինչ-որ պետութեան իրաւայաջորդ մենք ընդունում ենք նաեւ նրա 
գոյութեան շրջանում ընդունուած պայմանագրերը ու իրաւական գործառքները։ 
Ուստի մենք ընդունում ենք նաեւ Կարսի, Մոսկուայի պայմանագրերը, Լոզանի 
գոնֆերանսի որոշումները։ Այս պայմանագրերով մենք հրաժարուեցինք ոչ միայն 
Սեւրի պայմանագրից ու ուիլսոնեան իրաւարար վճռից, այլեւ Կարսի մարզից, 
Սուրմալուիի գաւառից, Արեւմտեան Հայաստանում հայ գաղթականների համար 
օջախի ստեղծումից։ Սրանից յետոյ հարցի հողային պահանջատիրութեան 
կողմը իրաւական առումով ինչ-որ տեղ մարում է։ Եթէ մի  պահ մի կողմ 
դնենք հողային պահանջատիրութիւնը, իսկ ո՞վ կամ ինչը՞ կփոխհատուցի 
հայերի կրած նիւթական եւ բարոյական  կորուստները, որոնք ահռելի են։ 
Վերջիվերջոյ հայերը տնօրինում էին օսմանեան տնտեսութեան մի զգալի մասը։ 
Գիտենք, որ Հոլոքոստից յետոյ գերմանական կառավարութիւնը պարբերա-
բար փոխհատուցումներ էր անում դրանից տուժածներին՝ մասնաւորապէս 



ՉորեքշաբÃÇ, 22 ԱպրÇլ 2020 22

Շար. Էջ 45

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Ապրիլ 24 Ցեղասպանութիւնը եւ Ազգային 
Պահանջատիրութիւնը՝ 
Արտագին եւ Ներքին Գործօններ

Ներկայ օրերու ուսուցմունք-տեսլականները շատ աւելիով կը կեդրոնա-
նան մարդուն եւ անոր կազմած հաւաքականութեան բարօրութեանը եւ 
յառաջխաղացքին եւ թէ ինչքան անհրաժեշտ է կարեկցիլ անոր՝ իմմա մարդուն, 
անոր կազմաւորումին եւ արժեւորումին։ Նոյն տեսութիւնները կը վկայեն, 
թէ մարդկային ու հաւաքականութեան կեանքի նկատմամբ խնամքը ու 
կարեկցութիւնը միայն քսանմէկերորդ դարու մարդկային արժէք չէ, այլ շատ 
կարեւոր գործօն նոյն հաւաքականութեան եւ անոնց առաջնորդութեանը 
կազմաւորումի եւ յառաջխաղացքի հիմք։ Եւ մարդուն եւ անոր կեանքին համար 
տածած արգահատանքը նոյն հաւաքականութեան յառաջխաղացքին համար կը 
դառնայ կարեւոր երաշխիք, որ անպայմանօրէն կ՚արդիւնաւորուի (Էյմի Պրատլի)։
Եւ ներկայ օրերու հայուն մէկ մեծ պարտականութիւն-մարտահրաւէրը։
Եթէ մեր ազգային պահանջատիրութիւնը՝ իր արտաքին եւ ներքին գործօններով 
պիտի տանիլ յառաջ եւ անպայմանօրէն այո, այս պիտի նշանակէ, թէ պիտի 
կարեկցինք իւրաքանչիւր հայուն եւ անոր կեանքին։ 
Իւրաքանչիւր հայ եւ հայկական կեանք ԱԶԳԱՅԻՆ ԴՐԱՄԱԳԼՈՒԽ է։ Եւ այս 
դրամագլուխն է, որ պիտի պահէ եւ զարգացնէ հայուն ժառանգը՝ ԱԶԳԱՅԻՆ 
ՊԱՀԱՆՋԱՏԻՐՈՒԹԻՒՆԸ։ Եւ ազգային պահանջատիրութիւնը կը տանինք 
պատմութեան շարունակականութեան մէջ ու մէջէն, երբ հայը եւ հայուն կեանքը 
կը կերտենք՝ կարեկցանքով եւ գուրգուրանքով։ Եւ հայը ու հայուն կեանքը, 
որ կը կազմաւորուին կարեկցանքով եւ գուրգուրանքով, պիտի կարենայ ոչ 
թէ միայն իւրացնել ազգային իր ժառանգը եւ աւանդը, բայց նոյնքան նաեւ 
արդիականացնէ զայն։ Եւ այս նոյն հայը պիտի կարենայ կամրջել աւանդը, 
որ ժառանգած է եւ այն որ ինք արդիականացուցած՝ հիմնելով մշակութային 
եւ սերնդական յարաբերութիւն եւ փոխանցում մը, ուր հայուն պատմութիւնը 
պիտի երթայ հորիզոնէն անդին։  
Հայուն պահանջատիրութիւնը։ Արտաքին եւ ներքին գործօնները։ Հայ ու 
հայկական կեանքեր շինելն է։ 
Որուն հիմքը կարեկցութիւնն է։ 
Կարեկցիլ հայուն։ Կարեցիլ հայ կեանքեր ստեղծելու։ 
Եւ այս կեանքերն են, որ մեր ազգային պահանջատիրութիւնը պիտի տանին 
պատմութեան շարունակականութեանը։
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Հայոց Ցեղասպանութեան 105ամեակի ոգեկոչման պահուն դարձեալ 
կը դիմենք Մեծ խմբագրապետին  79 տարիներ առաջ (24 Ապրիլ 
1941) ՝ այսօր, գրած սիւնակին, զուգահեռ ստեղծելու համար 
քորոնա ժահրին պատճառած աշխարհի այսօրուայ իրավիճակին 
եւ այս գրութիւնը գրուած պահուն Երկրորդ Աշխարհամարտի թէժ 
օրերուն միջեւ: 
Պատմութիւնն է, որ կարծէք կը կրկնուի տարբեր երեսակով այսօր, 
մինչ Մեծ մարդուն յոյզերն ու պատգամը նոյնն են եւ անժամանցելի:

Անգամ մը եւս, Նահատակաց Տօնը կը տօնենք վիշտէ եւ կսկիծէ զատ՝ 
անձկութեան եւ անապահովութեան մէջ:
Մինչդեռ վիշտը եւ կսկիծը, կապուած քառորդ դար մը առաջուան սեւ 

օրերու յիշատակին, մերն են միայն, անձկութիւնն ու անապահովութիւնը կը 
վերաբերին գրեթէ ամբողջ աշխարհի մարդոց, որոնց մէջ, հետեւաբար, մեզի եւս:
Որովհետեւ, որքան ալ հայութեան ամէնահոծ զանգուածները՝ որոնք Խ. 
Հայաստան, Խ. Միութեան երկիրները եւ Սուրիա-Լիբանան կը գտնուին, 
մինչեւ այսօր դուրս մնացին կրակի գօտիէն եւ հաւաքական մեծ կորուստները 
խնայուեցան իրենց, բայց չենք կրնար թէ՛ իբրեւ մարդ եւ թէ՛ իբրեւ հայ, խոր 
ցաւով ու սարսափով չտեսնել մահուան եւ աւերումի գործը որ կը կատարուի 
մեր շուրջը ընդարձակ տարածութիւններու վրայ եւ կը սպառնայ ամէն օր աւելի 
եւս տարածուելով հասնիլ իր ցարդ չհասած սահմանները:
Չենք կրնար, երբ այսօր կը պահենք սուգը մեր անցեալի մեծ Կորուստին, 
չանդրադառնալ ուրիշներու օրըստօրէ  մեծցող կորուստներուն, անոնց 
վիշտին եւ կսկծանքին՝ որոնք կը շարունակուին: Եւ հաւասարապէս թէ՛ մեծ 
եւ թէ՛ փոքր ազգերուն, անո՛նց որոնցմէ պահանջատէր ենք եւ անո՛նց (ինչպէս 
Յունաստանը) որոնց երախտապարտ ենք իրենց մեզի ընծայած եղբայրական 
կարեկցութեան համար, կ’ուղղենք մեր յուզուած մտածումը, մաղթելով որ 
շուտով դադրի մայրերու եւ կիներու արցունքը, որ աւելի չբազմանայ որբերու 
թիւը ամէնուրեք եւ աշխարհ գտնէ իր հաստատուն եւ արդար խաղաղութիւնը:
Անմիջապէս եւ այժմէական այս անդրադարձումին հետ, սակայն, այսօր, Ապրիլ 
24, մենք կը խորհինք մեր 1915-1922ի Նահատակներուն եւ աչքի առջեւ բերելով 
միանգամայն անո՛նք – բաղդատաբար սակաւաթիւ – զոր կը ճանչնայինք եւ 
անո՛նք – միլիոնաթիւ – որոնք մերն էին հոգիի կապով միայն, մենք լռելեայն կը 
նորոգենք մեր սրտին մէջ՝ նա՛խ մեր հաւատարմութեան ուխտը այն գաղափարին 
որուն մէջ զոհուեցան անոնք:
Այդ գաղափարը, մերկացուած իր աւելի կամ նուազ կարեւոր բոլոր ածանցներէն, 
Ազգութեան գաղափարն էր, որուն անխտիր փաթթուած էին անոնք եւ անո՛ր 
է – հետեւաբար - որ մենք ալ փարած մնալու երդումը պիտի կրկնենք ամէն 
անգամ, այս վշտալից եւ հանդիսաւոր առիթով:
Ազգութեան գաղափարին կցուած Բացարձակ Ազատութեան, յետոյ Զօրութեան 
եւ Մեծութեան գաղափարները մենք պիտի չարծարծենք, մենք զանոնք խնամով 
եւ սրբութեամբ պիտի պահենք այսօր մեր հոգիներուն խորը, եւ անոնց փոխարէն 
եռանդով պիտի ոգեկոչենք մեր Թշուառութենէ եւ Տգիտութենէ Ազատած 
հայրենի երկրին մէկ բաժնին՝ Խ. Հայաստանի ոչ թէ գաղափարը միայն այլ 
իրականութիւնը, այսօր, Նահատակաց այս Տօնին օրը:
Այդ ոգեկոչումը պիտի ընենք նոյնքան մեծ երկիւղածութեամբ եւ նոյնպէս 
նորոգելով մեր ուխտը՝ մեր Ազգութեան այս օրօրանին ու անդաստանին հանդէպ 
անշեղ հաւատարմութեան:
Մեր Նահատակները պիտի սփոփուին եւ պիտի հանգչին՝ կարդալով այսօր մեր 
սրտերուն մէջ, այս իրար ամէնէն լաւ լրացնող երկու մեծ ուխտերը:

ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ

Հայոց Ցեղասպանութեան սուրբ նահատակներու յիշատակութեան օրը` 
Ապրիլ 24-ին, ժամը 10:30-ին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի եւ Հայաստանեայց 
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ բոլոր եկեղեցիներուն մէջ դռնփակ պիտի 
մատուցուի Սուրբ Պատարագ, որու աւարտին պիտի կատարուի Հայոց 
Ցեղասպանութեան սուրբ նահատակներու բարեխօսական կարգ: Այս մասին 
կը յայտնեն Մայր Աթոռի տեղեկատուական համակարգէն:
Նոյն օրը ժամը 12:00-ին պիտի հնչեն բոլոր եկեղեցիներու զանգերը` ի ոգեկոչումն 
Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակին:

Նախագահ Արմէն Սարգսեան Կ ՛առաջարկէ 
Ծիծեռնակաբերդի Տարածքին «Հայ Փարք»  
(Hye Park) Հիմնել

Ապրիլ 24-ին Նոյն Ժամուն Պիտի Հնչեն Բոլոր 
Եկեղեցիներու Զանգերը, Դռնփակ Պիտի Մատուցուի 
Սուրբ Պատարագ

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը

 Երրորդը` մեր հայրենիքի այսօրուան շրջանները, քաղաքներն ու կառոյցներն, 
օրինակ` Գիւմրի կամ Երեւանի պետական համալսարանը: 
 Այս բաժանումը խորհրդանշական է այն իմաստով, որ ամբողջ տարածքը կը 
բաժանուի առանձին կտորներու եւ ծառեր կը տնկուին: 
 Գեղեցիկ կ՛ըլլայ, եթէ ծառերուն քանակը ըլլայ մօտաւորապէս 1,5 միլիոն` 
իւրաքանչիւր զոհի համար մէկ ծառ: Այս այգին կը նկարագրէ մեր պատմական 
կորուստները եւ, միաժամանակ, այսօրուան հայկական աշխարհը, հայկական 
պետականութիւնը` Հայաստանով եւ Արցախով: Ի դէպ` այգիին առանձին 
կտորները բաժնելով եւ անուններ տալով, կրնանք քաջալերել, որ օրինակ` 
վանեցիները վերցնեն այգիին Վանայ տարածքը եւ մշակեն: Սա կը դառնայ 
համազգային այգի, հայկական այգի, հայ փարք»:
 Արմէն Սարգսեան կարեւոր համարած է, որ այգին մնայ այգի եւ չդառնայ 
ճաշարաններու շարք: Ան նշած է, որ ժամանակին այս գաղափարը քննարկած 
է Եւրոպայի ամենայայտնի այգիներու ձեւաւորողներէն մէկուն հետ, որուն 
գրասենեակը նոյնիսկ ձեւակերպած է գաղափարը:
 Նախագահ ըսած է, որ կառավարութեան, վարչապետին եւ քաղաքապետին 
դիմած է նամակով եւ առաջարկած է քննարկել այս հարցը: 
 «Եթէ կառավարութիւնը, քաղաքապետարանը հաստատեցին այդ գաղափարը, 
ես անձամբ, որպէս նախագահական նախաձեռնութիւն կը լծուիմ դրամահաւա-
քին եւ աշխատանքներու կազմակերպման, որովհետեւ կը կարծեմ, որ սա շատ 
կարեւոր ներդրում պիտի ըլլայ տարբեր իմաստներով` եւ՛ ազգային միասնութիւն 
ստեղծելու, եւ՛ մեր պատմութեան նկատմամբ յատուկ վերաբերմունքի, եւ՛ 
հանրային առողջութեան, եւ՛ ընդհանրապէս»:
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DISTRICT OF

COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

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

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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ARCHBISHOP HOVNAN 
DERDERIAN
Primate

April 24, 1915, has been the 
Golgotha of the Armenian people, 
the path to our crucifixion. The 
Armenian Genocide, premeditated 
and perpetrated by the Ottoman 
Turks is the first genocide of the 
20th century. Regretfully, not having 
been recognized and condemned by 
the world community at the time, it 
paved the way to other genocides.
In the history of humanity, to be 
Armenian is to endure, to sur-
vive. The commemoration of the 
105th  anniversary of the Armenian 
Genocide is a call to pay homage 
to the memory of the saints of the 
Armenian Genocide. In these trying 
times of the coronavirus pandemic, 
we will never fail to shed light on this 
historical injustice. Therefore, I fer-
vently request from all parents and 
grandparents to instill in the hearts, 
souls, and minds of their children 
the vision of the Armenian identity.
We will continue our journey as 
proud Armenians embracing in our 
hearts the love of God, the vision 
of our ancestral and historic land of 
Armenia, the welcoming and blessed 
land of the United States of America 
as our new home, the faith of our 
forefathers and the resilience to 
rightfully demand the recognition of 
the Armenian Genocide.
We live in a new world, yet the 
visions and aspirations will contin-
ue to be the call of new life in our 
blood. We are confined to a life in 
enclosure, bound to the limits of 
our homes. However, our ances-
tors were forcefully removed from 
their homes and were led on death 
marches. Their lives were confined 
to what seemed to be the boundless 
Syrian Desert of Der El Zor, as they 
perished without graves.
Let us always heed to the calling 
of our identity and celebrate the 
memory of the holy martyrs with 
sanctity. In this celebration, we then 
feel in the depth of our hearts and 
spirituality, the birth of a new life, 
the birth of our Motherland and the 
Armenian Apostolic Church and the 
resurrection of our people.
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To Be Armenian Is To 
Endure, To Survive

Trump Immigration Ban To 
Last 60 Days

Lithuanian Government 
To Provide Medical Aid To 
Armenia

the contact line.
Artsakh’s Defense Ministry informed 
ARMENPRESS on April 21 that the air 
defense units of the Defense Army of 
Artsakh located in the southern direction 
of the contact line detected Azerbaijani 
ORBITER reconnaissance UAV entering 
Artsakh’s air space on April 21 and down 
it. Artsakh’s Defense Ministry once again 
called on the Azerbaijani side to refrain 
from provocative actions and assured 
that any attempt will be adequately 
responded.

The Ministry of Finance informs that a 
total of 1 billion and 32 million drams 

has been donated to the Armenian gov-
ernment for its anti-coronavirus efforts, 
ARMENPRESS reports the government 
said.
The treasury account (900005001947) 
was opened on March 17th for citi-
zens and organizations willing to make 
donations.
The government said a total of 3871 
payments were made since.

ble to list all the patriotic deeds of our 
beloved Aso’’, he said, noting that the 
Armenian Church had a great place in 
his philanthropist activities. 

News from Armenia & Artsakh

Local News

Catholicos Of All Armenians Informs About 
Demise Of Armenian Philanthropist Aso Tavitian

Over 1 Billion AMD Donated To Armenia’s Anti-
Coronavirus Efforts

Artsakh’s Participation In All Stages Of 
Negotiation Process Is Mandatory – President 
Of Parliament

Artsakh’s Defense Ministry Publishes Photos Of 
Parts Of Azerbaijani Downed UAV

Catholicos of All Armenians Karekin 
II has informed about the sudden 

demise of philanthropist and patriot 
Aso Tavitian. ARMENPRESS reports 
His Holiness Karekin II wrote on his 
Facebook page that a requiem ceremo-
ny will be held for Tavitian at the Mother 
See of Holy Etchmiadzin.
In his message the Catholicos of All 
Armenians noted that his death is a 
huge loss for the Holy Church and the 
entire Armenian people. ‘’It is impossi-

US President Donald Trump said his 
new immigration ban would last 60 

days and apply to those seeking ‘green 
cards’ for permanent residency in an 
effort to protect Americans seeking to 
regain jobs lost because of the corona-
virus, reports Reuters.
Trump plans to institute the ban through 
an executive order, which he said he 
was likely to sign on Wednesday. He 
said it would not apply to individuals 
entering the United States on a tempo-
rary basis and would be re-evaluated 
once the 60-day period had passed.
Trump said that pausing immigration 
would put “unemployed Americans first 
in line for jobs” as the country re-opened.
“It would be wrong and unjust for 
Americans laid off by the virus to be 
replaced with new immigrant labor flown 
in from abroad. We must first take care 
of the American worker,” he told report-
ers at the White House.
Trump said there would be some exemp-
tions in the order and he could renew it 
for another 60 days or longer.
The US has the largest number of con-
firmed cases of the novel coronavirus 
(COVID-19) - according to the latest 
data.

The Lithuanian government will allo-
cate 100,000 euros to Armenia, 

Georgia, Moldova and Ukraine for 
acquiring medical supplies, Foreign 
Minister of Lithuania Linas Linkevicius 
said on Twitter.
“Lithuania continues standing by 
its Eastern Partners: Lithuanian 
Government decided to allocate 100K 
euros for acquiring medical supplies, 
made by Lithuanian companies, as a 
humanitarian assistance for Armenia, 
Georgia, Moldova and Ukraine aimed 
at combating COVID19”, the FM said.

President of the National Assembly 
of Artsakh Ashot Ghoulyan has 

commented on the announcments of 
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, 
noting that irrespective of the content of 
the proposals developed by the OSCE 
Minsk Group Co-chairs and irrespective 
of their names, be it Lisbon, Key West, 
Madrid, Kazan or something else, they 
will be inadmissible for Artsakh if they 
are to be developed and discussed 
without the participation of the direct side 
of the conflict, the Republic of Artsakh, 
ARMENPRESS reports Ghoulyan wrote 
on his Facebook page.
‘’Judging from the answers of the 

The Defense Ministry of Artsakh 
has published the photos of the 

parts of the Azerbaijani UAV downed 
on April 21 in the southern direction of 

Russian FM Sergey Lavrov, one can 
assume that stubborn efforts are being 
made for restoing the deadlock option of 
Artsakh-Azerbaijan conflict settlement, 
which is the ‘’step-by-step’’ option.

April Special
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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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230 Years Old Hymnal

The Oldest Published Armenian Church Hymnal
Constantinople 1790

Extorting the Precious Gift Savagely   

FR. ZAVEN ARZOUMANIAN, PhD

The Ancient Book
Among my 22 rare books the oldest is a Hymnal (Sharagnots) of the Armenian 
Church printed in Constantinople at the end of the 18th century. It marks most 
probably the first printed Hymnal judging from the original format and style, with 
the duplication of ancient manuscript ornaments according to the feasts of the 
calendar year, in addition to some hidden details lacking in later publications. I also 
have an edition of 1850 printed in Constantinople, and a much later one printed 
in Jerusalem in 1936.

This 320 years old earliest Hymnal with 
its original wooden leathered covers I had 
purchased in Istanbul on my first visit to 
the Armenian Patriarchate in 1955, during 
the patriarchate of His Beatitude Patriarch 
Karekin Khachadourian. It is complete and 
intact with 832 pages with a cubic mea-
surement of 17x13x6 cm. published during 
the “Pontificate of Ghougas Catholicos and 
Supreme Patriarch of the Armenian Church 
in Etchmiadzin, and during the Patriarchate 
of Jerusalem His Beatitude Hovsep Vartabed, 
and the Patriarch of the Imperial City of 
Constantinople Zechariah the Theologian 
Archbishop.” The date of the printing and 
the press are clearly stated on the opening 
page as 1790 AD (èØÈÂ Armenian Calendar) 

November 11, at the press of Hovhannes and Boghos. The reading of the Armenian 
calendar as shown is 1239 AD, and an additional 551, when it began, will give us 
the year 1790 AD. The pontificate of Catholicos Ghougas Karnetsi of All Armenians 
lasted from 1780 to 1799.
The opening page of the Hymnal includes a list of the authors’ names, some tra-
ditionally ascribed and others correctly named, one of them being St. Nersess the 
Graceful Catholicos of Armenia whose numerous hymns abundantly shine in the 
book with his “signatures,” meaning with the initials of his name for each stanza 
of a given hymn. The equally verifiable authors named before him, are Catholicos 
Komitas, 7th century, and Catholicos John of Otzoon, 8th century. Specifically 20 
hymns belong to St. Nersess the Graceful, with a total of 21 remaining authors’ 
names. The list of the authors appears unchanged also at the end of the Hymnal.
 
Decorations 
It is amazing to learn that 320 years ago reproductions from manuscript miniatures 
have been printed, following the artistic decorations of the earlier printed Holy 
Bible in 1666 by Vosgan Vartabed  of Yerevan. The first among those decorations 
in the Hymn Book presents “the Tree of Generations” with widespread branches, 
seated on its roots the oldest Patriarchs Abraham, Isaac, and Jacob, and at the 
top of the tree St. Mary carrying her Child Jesus. The writing under the tree reads: 
“From among the Patriarchs are born the parents of the Savior of all, Patriarchs 
Abraham, Isaac, and Jacob.”
The decoration above the very first hymn in the Book, dedicated to St. Mary and 
her parents, appear a pair of Angels with horns in their mouths proclaiming the birth 
of Mary mother of Savior Jesus, with a large ‘¾’ letter in the center, the seventh 
letter in the Armenian alphabet, symbolizing perfection and accomplishment, itself 
meaning simply “it is”. The picture is for sure borrowed from ancient Armenian 
manuscripts with a decorated Altar. It is interesting also the picture reproduced 

on the page before the hymn of Great Lent. 
Here are seen Adam and Eve near the “Tree 
of Life” among various animals in a heavily 
crowded forest. Here the reading says: “Eve 
deceived by the serpent, and Adam defeated 
by Eve, while they ate from the forbidden fruit 
and were expelled from Eden”.

Ancient Musical Notes
It is curious looking into those ancient hymns 
with ancient musical notes on each and every 
word. Some longer words, by the way, are writ-
ten “squeezed” to save space and paper, and 
instead a mark is placed above them called 
“badiv” alerting to read the word correctly. At 
the end of the Hymnbook all signs of music 
are listed with their identified names. The 
singer of the hymn should remember both the sign and its musical value every time 
he pronounced each word in the stanza, since each offered a sound on its own. 
Obviously, it is a very complicated system indeed that has not lost its application 
as yet. One had to remember the signs and their musical value as prescribed on 
that last page titled “names of the signs of the hymn.” In fact, without those musical 
notes the hymns mean nothing more than poetry. 
They are altogether 24 signs named with their corresponding musical values. As 
explained in that section those signs represent “circles” to abbreviate the music, 
given the length of the word, and “double oblongs” to drag the music as required; 
so also the rest 20 signs which instruct to add or to delete accents on respec-
tive words. It was only in the 19th century when musicians like Magar Ekmalian 
and Komitas Vartabed who studied them thoroughly converted those signs into 
European musical notes.

1812 Individual Hymns in Total Colophon at the End
It is the first time one can see the number of the hymns in total indicated at the 
end of this ancient Hymnal. It clearly says: “The total of the hymns are 1812 (in 
alphabetical numerals), adding those special 177 hymns to the original 1635 units”. 
It is hard to believe any clergy or student would count the hymns as this ancient 
version indicates, suggesting the spiritual message offered in each of the hymns 
individually, rather than collectively. For me this was something rare to notice. 
It is important to note the rare colophon at the end of the Hymnal entitled “Colophon 
of the Printer,” which is not reproduced in later prints, for the simple reason being 
local and private. It covers two pages where historic and local data are recorded 
on behalf of those who worked and contributed toward the printing of the book. At 
first the intercession of St. Minas is requested “who gave ability and success to 
us, the humble servants of God in order to enable us accomplish to praise Him for 
the benefit of the pure souls of New Zion.” The colophon asks “to remember the 
late my father, the pilgrim Asdzdzdour and me, his son Hovhannes.” The names 
of sub-deacons Boghos and Haroutioun, sons of Hohannes are mentioned “who 
gathered the lead letters for printing, also Diradour’s son Zakar of Palou.”

Conclusion
This earliest Hymnal stands out unique as long as the subsequent editions have 
excluded some of the important data referring to the music and the canon of each 
hymn, rendering an old edition not necessarily obsolete, but useful as original. 
Subsequent editions, published whether in Constantinople or Jerusalem, lack the 
originality of the Armenian Church Hymnal.  

NAZIG TAKESIAN

Nowadays, we are going through a very hard situation in regard to the spread of 
pandemic; panic-stricken feeling coupled with anxiety increase among people. As 
a consequence, following up, eagerly, every tiny detail in the daily news becomes 
a spontaneous habit for us, aiming to find a glimpse of hope for retrieving our 
normal life. But let us ask ourselves this question,
“What is the reason of that aggravated scare?”
The reply is: “We are afraid of losing life.” hence, depending on this point, we 
conclude that the desire towards maintaining life will intensively increase when 
the risk of death approaches, furthermore, the challenge for staying alive, will also 
rise up lest we lose life. “How precious the life is!”
After reading the introduction, the readers will completely astonish for it has no 
relation with the topic; by way of contrast, the significance will be obvious in the 
forthcoming lines.
Actually, The 24th of April of this year (the Armenian genocide commemoration) 
will coincide with world’s current events. So, within this silence where life seems 

entirely motionless, the imagination transfers 
me, suddenly, to the genocide’s site. I hear 
moaning of kids, screaming of mothers, 
thundering gun shots; suppressed voices 
beseeching rescue, wailing of unarmed 
men during execution, and sound of bare-
feet steps lifted up exhaustedly to continue 
walking in the desert of “Deir Zour”, without 
knowing it would be the giant pile of their 
corpses. This was the Armenians gloomy 
destiny 105 years ago, when they sub-
jected to the hugest genocide crime in the 
20th century, through which a considerable 
number - estimated 1.5 million - of innocent 
Armenians have been slaughtered, unmer-
cifully, with no reason. 
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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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If you read the Armenian history, you will shock and horrify from inhuman and 
brutal means utilized by Ottoman Empire’s leaders in eradicating the Armenian 
Nation who were living under the mentioned empire sovereignty. To demonstrate, 
as long as life is the most precious gift granted by God, no one has the right to 
kidnap it, unless otherwise the Mighty God, Himself, retrieves it according to his 
specified time.
How about barbarous actions of Turk criminals when they, in 1915, savagely 
grabbed more than 1.5 million lives?
Being one of Armenian genocide survivor’s granddaughters, I definitely possess 
an excessive sensitivity in feeling my afflicted -nation pain. Although neither an 
eloquent tongue nor an iconic narrator could describe accurately the distressing 
events, but my noble ancestor’s agonies urge me compare their case with our fright 
during the crisis of corona virus’s spread. In fact, we had kept ourselves indoors 
so as not to catch infection and lose life. So, in spite of being the two cases thor-
oughly different; however, they lead to the same point, and that is “losing life.” Were 
their lives worthless and valueless to this extent? If yes, then, how much patience 
did they have for enduring those heartbreak scenes and tremendous hardships? 

Alas! How much deprivation, yearning, and regret are there in every Armenian’s 
heart! Nevertheless, owning concentrated strength facilitated the impossible 
dream to become a reality. Who believes that the countable survivors who had 
the opportunity to escape with bloody and bare feet from Gendarme’s swords, by 
finding shelters in safe havens worldwide, could be able to increase tenfold, and 
write their miserable history in their native language – this within itself deems a 
great victory -- to be a genuine guide, likewise, a tremendous evidence for the 
coming generation in acknowledging their past. 
This is what we call it Miracle!
More importantly, we should remember our holy obligations which ought to be 
complemented devotedly. The main one is to acquaint the coming generations 
the tragedy of their nation for perceiving its own history, secondly raise confidence 
and enthusiasm to persist the path of struggle, and finally boost morale to grasp 
lessons for overcoming their difficulties.

To our dignified martyrs and victims of genocide,
You will stay forever alive through us. 
We owe an honorable appreciation and reverential respect to your heroic tasks 
in defending language, religion and culture.
We pledge that your innocent souls will stay our intimate companions during life-
time and your sublime past an illuminated spot to encourage us reclaim dignity, 
and demand rights as well.
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Extorting the Precious Gift Savagely   

Artsakh’s Participation In All Stages Of 
Negotiation Process Is Mandatory – President 
Of Parliament

Chief Of General Staff Of Armenian Armed 
Forces Visits Military Units

Lake Sevan Level Rises By 3cm

The Foreign Minister of an OSCE Minsk 
Group Co-chair country, who has deep 
information on the conflict, could have 
given more complete comments on 
the developments. Indeed, all the 4 
resolutions of the UNSC were adopted 
in 1993, during the war. The priority 
and key demand of those resolutions 
was the total suspension of military 
actions, unblocking of communication 
means and start of negotiations. Did the 
other side of the conflict, Baku, really 
implement the main demand of the res-
olutions? If it had implemented, the war 
would not have lasted until May, 1994, 
when the Azerbaijani side was forced 
to sign Yerevan-Baku-Stepanakert tri-
lateral agreement on ceasefire and the 
agreement on reinforcing the ceasefire 
regime signed in February, 1995.
It should be emphasized that the men-
tioned two agreements are the exclusive 
agreements signed during the entire 
process of Azerbaijan-Karabakh conflict 
settlement, which were achieved by 
trilateral format.
Afterwards, numerous settlement 
options have been discussed, which 

Chief of General Staff of the Armenian 
Armed Forces, Lieutenant-General 
Artak Davtyan visited today military units 
located in the north-eastern direction to 
get acquainted with the organization of 
the daily service and the ongoing reno-
vations works, the defense ministry of 
Armenia told Armenpress.
Lieutenant-General Artak Davtyan also 
visited the military bases, got introduced 
on the situation in the border, the combat 
preparedness level of the staff, as well 
as the engineering works carried out in 
the frontline.

have been denied either by Baku or by 
Stepanakert and remained on paper. I 
want to draw special attention on the 
fact that the settlement option denied 
by Stepanakert (October, 1997) was 
later named ‘’Step-by-step’’ option. Even 
if we try to understand the Co-chairs’ 
consistent efforts to find new ways for 
settlement, one can merely feel sorry 
for the fact that those quests took them 
back to the concept denied 23 years 
ago.
Irrespective of the content of the pro-
posals developed by the OSCE Minsk 
Group Co-chairs and irrespective of their 
names, be it Lisbon, Key West, Madrid, 
Kazan or something else, they will be 
inadmissible for Artsakh if they are to 
be developed and discussed without 
the participation of the direct side of 
the conflict, the Republic of Artsakh. 
And this last announcement that the 
step-by-step option is on the negotiation 
table once again makes us confident 
that Artsakh’s participation is mandatory, 
moreover, it’s mandatory in all stages 
of the negotiations’’, President of the 
National Assembly of Artsakh Ashot 
Ghoulyan wrote.

He gave respective instructions to the 
commanders of the divisions on raising 
the efficiency of the military service and 
promoted the distinguished servicemen.

News from Armenia & Artsakh

The water level of Lake Sevan has 
increased by 3 cm compared to April 
21 of 2019, the HayHydromet Service 
of the Ministry of Emergency Situations 
told ARMENPRESS.
As of April 21, 2020 Lake Sevan is situ-
ated at an altitude of 1900 meters and 

53 centimeters above sea level.
Between January 9 – April 21 of 2020, 
44 million 563 thousand cubic meters of 
water flowed into Lake Sevan through 
the Arpa-Sevan tunnel. An increase 
in discharge is observed in the lake’s 
inflow rivers.

The ADLP Western District Committee has formed a Task Force related to the 
ongoing Coronavirus Covid-19 Pandemic sweeping the globe in recent weeks. 
This initiative is to help the Armenian community and population at large to 
obtain necessary information regarding the latest developments and rec-
ommendations regarding Covid-19 and make available advisory guidance 
regarding medical, financial and social problems created during these critical 
and difficult times.
Please visit our website at; adlwd.org or call our hotline number, (626) 247-
4600 and your inquiry will be directed to one of our volunteer professionals. 
We urge everyone to do their part to stop the spread of this virus. Please 
stay home, follow guidelines and stay safe.    
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DISTRICT OF

COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

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

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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Armenian Genocide Memorials

Compiled by GREG HAGOPIAN

A number of organizations, museums and monuments are intended to 
serve as memorials to the Armenian Genocide and its over 1.5 million 
victims.
The following table shows the major memorials around the world ded-
icated to the memory of the Armenian Genocide victims. It was first 
compiled by me back in 2013 and on the occasion of 105th Anniversary 
of the Armenian Genocide the data is updated exclusively for the April 
Special of NOR OR
To date, 200 memorials in 32 countries are identified. The database is 
organized according to country and the memorials listed alphabetically 
according to their civic location. We welcome any additional informa-
tion or images that readers can provide to augment and improve the 
documentation on the memorials. 

G.H.

ARGENTINA

ARMENIA

Memorial Memorial Fountain in Buenos 
Aires, Argentina

Location Buenos Aires, Consejo 1414 
Argentina

Dedication Date 1990’s

Memorial Self-defense Battle of Aintab 
Memorial, Armenia

Location Aintab Battle Memorial
Aintab [Ayntap], Massis Region, 
Ararat Province Armenia

Dedication Date 1983

No Image Available Memorial Memorial in Balahovid village, 
Armenia

Location Genocide memorial
Balahovid, Kotayk Province Armenia

Dedication Date 1979

Memorial Memorial in Buenos Aires, 
Argentina

Location Acevedo-Armenia 1369
Buenos Aires, Consejo 1414 
Argentina

Inscription 24 April 1915.
To the Armenian martyrs.
Everywhere death is the same
People will die only once
But blessed be those
Who die for the glory of their Nation

Dedication Date April 1961

Memorial Self-defense Battle Memorial of 
Artsiv Vaspurakan in Agarak vil-
lage, Armenia

Location Self-defnese Battle Memorial 
of Artsiv Vaspurakan Agarak, 
Ashtarak Region, Aragatsotn 
Province, Armenia

Inscription In the memory of Artsiv Vaspurakan 
self-defense movement in Van

Dedication Date 1979

Memorial Fountain - Memorial, Aintab, 
Armenia

Location Yerevan-Masis Highway, Aintab 
memorial Complex - Aintab, 37700 
Armenia

Inscription Dedicated to the memory of the 
innocent victims of Aintab from 1915. 
(translated from Armenian).

Dedication Date November 2001

Memorial War Memorial in Aparan, Armenia
Location War Memorial

Aparan, Aragatsotn Province 
Armenia

Inscription “1915 To the Victims of the Genocide 
and 1918 To the Heroes of the 
Aparan Battle.”

Dedication Date 1950s or 1960s

No Image Available Memorial Memorial in Chachour village, 
Armenia

Location Genocide Memorial
Chachour, Akhourian Region, 
Armenia

Inscription In the memory of the victims of the 
Genocide 1915 - 1990

Dedication Date 1990

Memorial Memorial Khachkar in 
Etchmiadzin, Armenia

Location Saint Mary Mother Cathedral
Edjmiadsin, Armavir Province 
Armenia

Inscription “Genocide Monument 1915, Hajen, 
Edessa [Urfa], Zeytun, Musaler 
[Musa Dagh], Van, Shadagh, Shabin-
Karahisar, Marash, Sardarapat, 
Sasun”

Dedication Date 1965

Memorial Memorial in Rosario, Argentina
Location Parque de Las Colectividades

Rosario, Santa Fe Argentina
Inscription “Colectividad Armenia

de Rosario
en el 90 aniversario
del genocidio
de 1.500.00
de armenios
perpetrados por los turcos”

Dedication Date July 30, 2005

Memorial Monument in Buenos Aires, 
Argentina

Location Armenian Cemetery
Buenos Aires, Consejo 1414 
Argentina

Dedication Date 1985

Memorial Memorial in Codova, Argentina
Location Armenian Church

Cordova, Argentina
Dedication Date 1996
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COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

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

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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No Image Available Memorial Memorial in Geghartavank, 
Armenia

Location Genocide memorial
Geghartavank, Geghartavank 
Region, Kotayk Province Armenia

Dedication Date 1970’s

No Image Available Memorial Memorial in Martuni village, 
Armenia

Location Genocide memorial
Martuni, Kotayk Province Armenia

Dedication Date 1980

Memorial St. Virgin Mary Memorial Chapel 
in Nor (New) Edessa, Armenia

Location St. Virgin Mary Memorial Chapel-
Church
New Edessa, Aragotsotn Province 
Armenia

Dedication Date September 5, 1999

No Image Available Memorial Memorial Fountain in Nor 
(New) Arabgir neighborhood of 
Yerevan, Armenia

Location Fountain-memorial
Nor Arabgir “Komitas” neighbor-
hood, Yerevan Province Armenia

Dedication Date 1975

No Image Available Memorial Memorial in Nor (New) Sebastia 
neighborhood of Yerevan, 
Armenia

Location Nor Sebastia neighborhood, 
Greater Yerevan, Yerevan 
Province Armenia

Dedication Date 1970

No Image Available Memorial Memorial in Nor (New) Erznka 
village, Armenia

Location Genocide Monument
Nor Erznka, Kotayk Province 
Armenia

Dedication Date 1973

Memorial Memorial in Kapan, Armenia
Location Genocide Memorial

Kapan, Sunik Province Armenia
Inscription “In the memory of the victims of the 

Genocide 1915 - 1990

Dedication Date 1990
No Image Available Memorial Memorial in Nor (New) Kharpert 

village, Armenia
Location Genocide memorial

Nor Kharpert, Massis Region, 
Ararat Province Armenia

Inscription Dates and names of those fallen

Dedication Date 1965

No Image Available Memorial Memorial in Hin (Old) and Nor 
(New) Malatia neighborhood of 
Yerevan, Armenia

Location Corner of Sebastia Avenue and 
Raffi Street
Nor Malatia neighborhood, Greater 
Yerevan, Yerevan Province 
Armenia

Inscription “In memory of the Malatia 
Armenians martyrs of 1915. 
Malatia’s Pedagogical Association 
1970” (Translated from Armenian)

Dedication Date 1973

Memorial Memorial in Nubarashen, 
Armenia

Location Central Public Park
Nubarashen, Yerevan Province 
Armenia

Inscription “In the memory of Tovmas 
Toukhmanian and a group of men 
from Znkush. Memorial from Knarik 
Tukhmanian.” (Translated from 
Armenian.)

Dedication Date 1975

Memorial Self-defense Battle Monument 
in Musaler [Musa Dagh] village, 
Armenia

Location Musaler monument
Musaler, Armarvir Province 
Armenia

Inscription “To the heroic self-defense battle of 
Musa Ler.”

Dedication Date September 16, 1976

No Image Available Memorial Memorial in Nor (New) Arabgir 
neighborhood of Yerevan, 
Armenia

Location Fountain-memorial
Nor Arabgir “Komitas” neighbor-
hood, Yerevan Province Armenia

Inscription (The names of the fallen members 
of the Arabgir community.)

Dedication Date 1985

No Image Available Memorial Self-defense Battle Memorial in 
Nor (New) Hajen, Armenia

Location Hajen Battle Memorial
Nor Hajen, Nairi Region, Kotayk 
Province Armenia

Dedication Date 1974

No Image Available Memorial Monument, Museum, and 
Research Complex at 
Tsitsernakaberd, in Yerevan, 
Armenia

Location Yerevan Dsidsernakaberd 
Armenian Genocide Monument, 
Museum, and Institute
Yerevan, Yerevan Province 
375010 Armenia

Inscription Names of the Armenian provinc-
es, towns, and villages of Historic 
Western Armenia. Names of prom-
inent non-Armenian humanitari-
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Dedication Date 1965
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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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No Image Available Memorial Memorial Khachkar in Vienna, 
Austria

Location Central Cemetery
Vienna, Austria Austria

Dedication Date 1990s

No Image Available Memorial Memorial in Shgharshik village, 
Armenia

Location Genocide Memorial
Shgharshik, Talin Region, 
Aragatsotn Province Armenia

Inscription “In the memory of the 1915 Genocide 
and the Martyrs of 1988.”

Dedication Date 1970s

No Image Available Memorial Memorial Complex in 
Stepanakert, Nagorno Karabagh

Location Memorial Complex
Stepanakert, Askeran District 
Armenia

Inscription Inscription of victim’s names.

Dedication Date 1945-50

No Image Available Memorial Monument in Vienna, Austria
Location Kolonitzgasse 11

Vienna, 1030 Austria
Inscription “If our children forget this much evil, 

let the whole world condemn the 
Armenian people, 1915-1985.”

(Armenian inscription on the mon-
ument’s pedestal taken from the 
work of the Armenian poet, Avetis 
Aharonian).

Dedication Date April 22, 1984

No Image Available Memorial Memorial in Tsithankov village, 
Armenia

Location Genocide Memorial
Tsithankov, Ani Region, Shirak 
Province Armenia

Inscription In the memory of the victims of the 
Genocide 1915 - 1990” (Translated 
from Armenian).

Dedication Date 1990

No Image Available Memorial Memorial in Sydney, Australia
Location New South Wales (NSW) 

Parliament
Sydney, Australia

Inscription “Resolution Agreed by the Legislative 
Assembly” followed by 6 points of the 
Armenian Genocide Commemorative 
motion [The plaque contains the 
full text of the Armenian Genocide 
Commemorative motion in the state 
of New South Wales].

Dedication Date March 5, 1999

No Image Available Memorial The Armenian Martyrs of the 
1915 Holocaust

Location Genocide Monument, Macquarie 
Park Cemetery, Armenian Section
Sydney, Australia

Inscription This Alter-Memorial in sacred mem-
ory of the Armenian martyrs of the 
1915 Holocaust was erected under 
the patronage of His Holiness Vazken 
I, Catholicos of all Armenians and 
blessed by Bishop Aghan Baliozian, 
Primate of the Australian Diocese, 
constructed by The Armenian Near 
East Society in conjunction with the 
Armenian Church in Sydney. April 
1989.

Dedication Date 23 April 1989

No Image Available Memorial Commemorative monument for 
the fallen in Ohanavan village, 
Armenia

Location Commemorative monument
Ohanavan, Ashtarak Region, 
Aragatsotn Province Armenia

Inscription “In the memory of the 1915 Genocide 
and the Martyrs of 1988.”

Dedication Date 1989

No Image Available Memorial Memorial in Veti, Armenia
Location Genocide Memorial

Veti, Ararat Province Armenia
Inscription “In the memory of the victims of the 

Genocide 1915 - 1990.” (Translated 
from Armenian)

Dedication Date 1990

AUSTRALIA

AUSTRIA

No Image Available Memorial Memorial in Takhmak neighbor-
hood of Yerevan, Armenia

Location Gajegortsneri Street
Tokhmak neighborhood, Greater 
Yerevan, Yerevan Province 
Armenia

Inscription “In memory of the 50th anniversary 
of the Genocide from the inhabitants 
of the neighborhood, 1915 - 1965” 
(Translated from Armenian).

Dedication Date 1965
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ARTSAKH

No Image Available Memorial Stepanakert Memorial
Location Stepanakert Memorial
Dedication Date April 24, 2015

No Image Available Memorial Memorial Complex in 
Stepanakert, Artsakh

Location Memorial Complex
Stepanakert, Askeran District

Inscription Inscription of victim’s names.

Dedication Date 1945-50
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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,
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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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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,
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No Image Available Memorial Memorial in Rio De Janeiro, 
Brazil

Location Rio De Janeiro, Brazil
Dedication Date 1970s

No Image Available Memorial Memorial Khachkar in Brussels, 
Belgium

Location Bruxelless, (Brussels) Belgium
Inscription Language: French

Inscription text: “Au 1,500,000 
arméniens victimes du genocide 
ordonne par les dirigeants ottomane 
du 1915.”
Language: Flemish
Inscription: “Ter nagedachtenis van 
the slachtoffers van de Armeense 
volkenmoord van 1915, uitgevoerd 
door het Osmaanse Turkije”.
(Translation: “In the memory of the 
Armenian victims of the genocide 
perpetrated by the Ottoman author-
ities of 1915.”)

Dedication Date Early 1990s

BELGIUM

BRAZIL

No Image Available Memorial Armenian Cultural Center 
Genocide Memorial, Santiago, 
Chile

Location Monument to the Armenian 
Genocide
Toronto, Canada

Inscription “1915 – 1985 April 24.” 
“We are, We must be, and still multi-
ply. Paruyr Sevak” (Translated from 
Armenian).

No Image Available Memorial Memorial in Sofia, Bulgaria
Location Yeparkhialini Armenskata, Oulitsa 

N. Tzanova 31
1000 Bulgaria

No Image Available Memorial Memorial in Burgas, Bulgaria 
Location ulitsa Gen. Mayor Lermontov 13

Burgas, 8000 Bulgaria

BULGARIA

CHILE

CANADA

No Image Available Memorial Monument in Sao Paulo, Brazil
Location Sao Paulo, Brazil
Inscription “Even if my feet will be chained 

My hands tied My mouth covered 
My heart will shoutm for liberty” 
(Translation from Portuguese 
of Armenian poetry by Mikayel 
Nalbandian).

Dedication Date April 24, 1966

No Image Available Memorial Armenian Genocide Khachkar in 
Toronto

Location York Cemetery
Toronto, Ontario Canada

Inscription “I should like to see any power of the 
world destroy this race, this small 
tribe of unimportant people, whose 
wars have all been fought and lost, 
whose structures have crumbled, lit-
erature is unread, music is unheard, 
and prayers are no more answered. 
Go ahead, destroy Armenia. See if 
you can do it. Send them into the 
desert without bread or water. Burn 
their homes and churches. Then 
see if they will not laugh, sing and 
pray again. For when two of them 
meet anywhere in the world, see if 
they will not create a New Armenia.” 
― William Saroyan “This memorial 
monument was built by Holy Trinity 
Armenian Church under the aus-
pices of Bishop Bagrat Galstanian, 
Primate and under the leadership of 
Archpriest Zareh Zargarian, Pastor. 
The year of our Lord 2010, October 
17.”

Dedication Date October 17, 2010

No Image Available Memorial Memorial in Plovdiv, Bulgaria
Location Armenian School

Plovdiv, Bulgaria
Inscription (Translation from Bulgarian) (Same 

text as the Armenian inscription) 
“MEMORIAM The grateful Armenians 
The Armenian population of Plovdiv 
Who fell in Bulgarian wars 1912 – 
1913 [Inscription of names] 1915 – 
1918 [Inscription of names]” [the last 
three lines in Armenian inscriptions 
is illegible as a sentence]

Dedication Date September 19, 1930

No Image Available Memorial Memorial stone in Varna, 
Bulgaria

Location ulitsa Han Asparuh 15, 9000 
Varna, Bulgaria
Varna, 9000 Bulgaria

Inscription “In memory of the martyrs of the 
Armenian Genocide carried out by 
the Turkish army in 1915.” (trans-
lation)

Dedication Date April 24, 2006

No Image Available Memorial Monument in Montreal, Canada
Location Marcelin Wilson Park

Marcelin Wilson Park, Canada
Inscription Language: Latin 

Inscription text: Inscribed in red 
granite the names of those who died 
in the Genocide.

Dedication Date April 26, 1998

No Image Available Memorial Musa Dagh Memorial in 
Cambridge, Canada

Location Cambridge, Canada
Dedication Date 1990s

No Image Available Memorial Monument in Toronto, Canada
Location Monument to the Armenian 

Genocide
Toronto, Canada

Dedication Date 1985
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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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No Image Available Memorial The church of Sourp Stepanos 
(Saint Stephen)

Location Larnaca, Cyprus
Inscription In Memory of the Cilician Martyrs 

– 1 Apr. 1909) Under façade and 
above the entrance it says: Armenian 
Chapel

Dedication Date June 30, 1918

No Image Available Memorial Avenue of April 24 in Bouc Bel 
Air, France

Location Avenue du 24 avril
Bouc bel Air, France

Inscription Avenue April 24 (Translated from 
French)

No Image Available Memorial Armenia Place in Cannes, 
France

Location Place d’Arménie
Cannes, France

Inscription Avenue April 24 (Translated from 
French)

No Image Available Memorial Memorial in Alexandria, Egypt
Location Saints Peter and Paul Armenian 

Church, 12 Baidawi Street
Alexandria, Egypt

Dedication Date 1990s

No Image Available Memorial Armenian Genocide Memorial, 
Ethiopia

Location Addis Ababa, Ethiopia
Dedication Date April 24, 2005

EGYPT

ETHIUPIA

FRANCE

No Image Available Memorial Memorial Khachkar in Cairo, 
Egypt

Location St. Gregory The Illuminator 
Armenian Cathedral, 179 Avenue 
Ramses, P.O. Box 48
Cairo, Egypt

Inscription “1915 – 1965.” 
“In the Memory of more than 1 ½ 
Million Victims.” (Translated from 
Armenian)

Dedication Date 1965

Memorial Memorial Khachkar in Alfortville, 
France

Location Place d’Achtarak
Alfortville, Paris France

Inscription In the memory of the two million 
Armenians massacred by the Turks 
during the first genocide of the 20th 
century 1894 – 1922. (Translated 
from Armenian and French)

Dedication Date April 1984

Memorial Memorial in Arnouville, France
Location Arnouville, France
Inscription In the memory of the two million 

Armenians massacred by the Turks 
during the first genocide of the 20th 
century 1894 – 1922. (Translated 
from Armenian and French)

Dedication Date April 1975

Memorial Memorial Plaque in Avignon, 
France

Location Avignon, France
Inscription “A la mémoire des 1,500,000 

Arméniens victimes du génocide 
ordonné par les dirigeants turks au 
pouvoir en 1915 ‘

Dedication Date July 8, 1988

No Image Available Memorial The Armenian Genocide 
Memorial

Location Athens Avenue
Larnaca, Cyprus

Inscription This Monument Marks the Spot 
Where Armenian Refugees Fleeing 
Persecution During the Genocide 
of 1915 First Landed in Cyprus. It 
Represents the Gratitude of the 
Armenian Nation Towards the People 
of Cyprus for their Assistance and 
Generosity to those Refugees and 
Stands in Memory of the Countless 
Victims of the Armenian Genocide. 
(This inscription, located at the base 
of the monument, is in English, 
Armenian, Greek and Turkish).

Dedication Date May 28, 2008

No Image Available Memorial Monument in Aix en Provence, 
France

Location Addis Ababa Place d’Arménie
Aix en Provence, FranceEthiopia

Inscription In the memory of the two million 
Armenians massacred by the Turks 
during the first genocide of the 20th 
century 1894 – 1922. (Translated 
from Armenian and French)

Dedication Date 1983
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No Image Available Memorial Monument in Nicosia, Cyprus
Location Nicosia, Cyprus
Dedication Date 1990s

CYPRUS

No Image Available Memorial Memorial in Santiago, Chile
Location Santiago, Chile
Inscription “1915 – 24 April – 1975 In memory 

of 1,500,000 Armenian martyrs mas-
sacred by the Turks for the liberty 
of Armenia and the human dignity.” 
(Translated from Spanish).

Dedication Date April 1975

No Image Available Memorial Khachkar at Sourp Stepanos 
Church

Location Larnaca, Cyprus
Inscription Centennial of Adana massacre 

1909–2009 monument of the myr-
iads of Armenian martyrs

Dedication Date December 25, 2011
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DISTRICT OF

COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

ing during the pre-construction phase.
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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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No Image Available Memorial Memorial Plaque in Gardanne, 
France

Location Public Cemetery
Cardanne, France

No Image Available Memorial Memorial Khachkar in 
Charenton le Pont, France

Location Charenton le Pont, France
Dedication Date April 24, 1996

No Image Available Memorial Memorial Stele & Avenue of 
Armenian Genocide in Chasse 
sur Rhône, France

Location Rue du génocide arménien
Chasse sur Rhône, France

No Image Available Memorial Memorial Stele in Charvieu, 
France

Location Place du 24 avril 1915
Charvieu, France

Inscription Avenue 24 April 1915 - Armenian 
Genocide. (Translated from French)

Dedication Date April 24, 1987

No Image Available Memorial Avenue of Armenia & Memorial 
Stele in Draguignan, France.

Location Rue d’Arménie
Draguignan, France

Dedication Date February 28, 1995

No Image Available Memorial Memorial Khachkar in Square of 
24 avril 1915 in Saint Chamond, 
France

Location Place du 24 avril 1915
Saint Chamond, France

No Image Available Memorial Monument in Issy-les-
Moulineaux, France.

Location Issy-Les-Moulineaux, Paris France
Dedication Date December 19, 1982

No Image Available Memorial Memorial Khachkar in Lile, 
France.

Location Lile, France
Dedication Date May 23, 2000

No Image Available Memorial Memorial Tree in Livry-Gargan, 
France.

Location Eglise armenienne Sourp Hagop, 
40 rue d’Armenie
Lyon, 69003 France

Dedication Date April 1978

No Image Available Memorial Memorial to the Armenian 
Genocide

Location 24th April 1915 Avenue
Marseilles, France

Dedication Date April 24, 2006

No Image Available Memorial Memorial Khachkar in Grenoble, 
France

Location Public Cemetery
Grenoble, France

Inscription “In the memory of the 1,500,000 
victims of the Armenian genocide 
perpetrated by the government of the 
Young Turks in 1915.” (Translated 
from Armenian and French).

Dedication Date June 5, 1999

No Image Available Memorial Monument in Marseilles, France.
Location The unstoppable bell tower”(from 

Paruyr Sevak)
Marseilles, 13008 France

Inscription “The unstoppable bell tower” (from 
Paruyr Sevak). (Translated from 
Armenian).

Dedication Date April 1988

No Image Available Memorial Monument in Marseilles, France
Location St. Thaddeus (Tadevos) Armenian 

Church.
Marseilles, 13008 France

Inscription “In memory of the victims of the 
Armenian genocide of the Turks 
and for the liberty of France- 1915.” 
(Translated from French).

Dedication Date 1970s

No Image Available Memorial Memorial Lyonnais du genocide 
des Armeniens

Location Place Antonin Poncet
Lyon, Lyon France

Inscription “IN THE MEMORY: of the 1,500,000 
Armenians who were exterminated 
as victims of the first genocide of 
XXth century perpetrated by the 
“Young Turk” government during 
the years 1915-1918; of the victims 
of all genocides and crimes against 
humanity.” (Script in English, French 
and Armenian)

Dedication Date April 24, 2006

No Image Available Memorial Memorial Khachkar in 
Marseilles, France.

Location Place Antonin Poncet
Lyon, Lyon France

Inscription “In the memory to all the Armenian 
martyrs of 1915.” (Translated from 
Armenian). 
“In the memory of 1,500,000 
Armenians victim of the 1915 
Genocide.” (Translated from French)

Dedication Date 1970s

No Image Available Memorial Memorial Khachkar in Clamart, 
France

Location Clamart, France
Dedication Date September 23, 1993

Memorial Monument and Avenue of 24 
April 1915 in Decines, France.

Location Place de la Libération
Decines, France

Inscription Inscriptions in Armenian and French. 
“A la memorie des 1,500,000 
Armeniens massacres lors du geno-
cide de 1915.”

Dedication Date 1972
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DISTRICT OF

COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

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

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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No Image Available Memorial Monument and Avenue of April 
24, 1915 in Meyzieu, France

Location Rue 24 avril 1915
Meyzieu, 69330 France

Dedication Date April 25, 1999 No Image Available Memorial Monument on Avenue 24 April 
1915 in Vienne, France

Location Rue du 24 avril 1915
Vienne, France

Inscription “In the memory of the 1,500,000 
victims of the Armenian genocide 
perpetrated by the Turks of 1915.” 
(Translate from Armenian and 
France).

Dedication Date May 16, 1982

No Image Available Memorial Double Plaques in Place of 
24 avril 1915 in Saint Martin-
d’Hères, France

Location Place du 24 avril 1915
Saint Martin-d’Hères, France

Inscription Plaque 1: “In memory of Armenian 
martyrs of the genocide in 1915.” 
Plaque 2: “In the memory of 
the Resistance fighter Missak 
Manouchian shot by Nazis on 
February 21, 1944 at Mont Valérien.” 
(Translated from French).

Dedication Date March 1996

No Image Available Memorial Square of 24 avril 1915 in 
Septèmes les Vallons, France.

Location Rond Point du 24 avril 1915
Septèmes les Vallons, France

Inscription “In homage to the 1,500,000 
Armenian victims of the Genocide 
ordered by the Turkish authorities of 
the time.” (Translated from French).

Dedication Date April 24, 1996

No Image Available Memorial Memorial Khachkar Sevran, 
France

Location Sevran, France
Inscription “In the memory of the 1,500,000 

Armenian victims of the first geno-
cide of the 20th century perpetrated 
by the Ottoman Turkish authori-
ties of 1915.” “To the glory of the 
Armenian combatants and resistants 
who died for the freedom of France.” 
(Translated from French)

Dedication Date April 18, 1999

No Image Available Memorial Memorial Plaque in Toulon, 
France

Location Toulon, France
Inscription “In the memory of the victims of 

the Armenian genocide in 1915.” 
(Translated from French).

Dedication Date April 24, 1995

No Image Available Memorial Monument in Valence, France
Location Valence, France
Inscription “In the memory of the 1,500,000 

victims of the Armenian genocide 
perpetrated by the Turkish State of 
1915.” (Translated from Armenian 
and French

Dedication Date 1987

No Image Available Memorial Komitas Monument and 
Armenian Genocide Memorial in 
Paris, France

Location Cours Albert 1
Paris, France

Inscription Until the genocide of 1915, the 
Reverend Father Komitas collected 
the songs of oral tradition of the 
Armenian people and had them 
retranscrit. He thus was able to 
save a partimony of universal range 
(translated from French).
In the memory of the voluntary 
engaged Armenian fighters and 
resistants who died for France (trans-
lated from French).
In homage to Komitas; composer, 
musicologist and to the 1.5 million 
victims of the Armenian Genocide, 
committed in the Ottoman Empire 
in 1915 (translated from French and 
Armenian).

Dedication Date April 24, 2003
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No Image Available Memorial Monument and Armenia Place in 
Saint Etienne, France

Location Place d’Arménie
Saint Etienne, France

Inscription “In the memory of the 1,500,000 
Armenian victims of the first geno-
cide of the 20th century perpetrat-
ed by Turkish authorities of 1915.” 
(Translated from Armenian and 
French).

Dedication Date April 23, 1989

No Image Available Memorial Monument in Montpellier, 
France

Location Public Cemetery
Montpellier, France

Inscription “In the memory of the victims of 
the Armenian genocide of 1915.” 
(Translated from French)

Dedication Date 1986

No Image Available Memorial Monument in Memory of 
Armenian Martyrs of the 1915 
Genocide in Marseilles, France

Location 339 Avenue du Prado
Marseilles, 13012 France

Inscription “In the memory of the 1,500,000 
Armenian victims of the genocide 
ordered by the Turkish government 
of 1915. To the Armenian combatants 
who died for freedom and France.” 
(Translated from Armenian and 
French).

Dedication Date February 11 1973
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DISTRICT OF

COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

ing during the pre-construction phase.
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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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No Image Available Memorial Memorial Khachkar in Urumieh, 
Iran

Location Armenian Apostolic Church
Urumieh, Azerbaijan Iran

Inscription “In the memory of the countless mar-
tyrs of the Armenian nation: 1915, 
April 24.” (Translated from Armenian 
and Persian)

Dedication Date 1970s

No Image Available Memorial Esplanade of 24 April 1915 in 
Vitrolles, France

Location Esplanade du 24 avril 1915
Vitrolles, France

Dedication Date April 26, 1987

No Image Available Memorial Armenian Genocide Memorials 
-- Georgia

Location Gumburdo, Akhalkalak Georgia
Dedication Date June 22, 2006

No Image Available Memorial Memorial in Braunschweig, 
Germany

Location Braunschweig, Braunschweug 
Germany

Dedication Date May 4, 2005

No Image Available Memorial Monument to Komitas in 
Villejuif, France

Location L’hopital Paul Guirand
Villejuif, France

Inscription “Reverend Father Komitas, Armenian 
composer (1869-1935) hospitalized 
and deceased at the Paul Guirand 
Hospital, was deported on April 24, 
1915 on the order of the Young 
Turk government, beginning of the 
first genocide of the 20th century 
where 1,500,000 Armenians died.” 
(Translated from French).

Dedication Date October 21, 1995

GEORGIA

GERMANY

No Image Available Memorial Memorial in Stuttgart, Germany
Location Main Public Cemetery

Stuttgart, Germany
Inscription “In memory/remembrance of the 

victims of the Armenian Nation.” 
(Translated from German).

Dedication Date 1987

GREECE

INDIA

IRAN

No Image Available Memorial Memorial and Bell in Athens, 
Greece.

Location Armenia Square, New Smyrna
Athens, Greece

Inscription Peals of Bells. (Translated from 
Armenian)

Dedication Date June 11, 1998

No Image Available Memorial Memorial in Calcutta, India
Location Calcutta, India
Inscription Our Glorious Martyrs In grateful 

tribute to over one million martyrs of 
the Armenian Nation who lost their 
lives under most tragic conditions 
during the Great World War 1914-
1918 This monument is erected 
by their compatriots in Calcutta on 
24th April 1965 in commemoration 
of the fiftieth anniversary of the great 
national tragedy

No Image Available Memorial Memorial in Abadan, Iran
Location Armenian Apostolic Church

Abadan, Khozestan Iran
Dedication Date 1965

No Image Available Memorial Memorial in Tessaloniki, Greece
Location Tessaloniki, Greece
Dedication Date 1993

No Image Available Memorial Memorial in Bremen, Germany
Location Gustav-Deetjen-Allee / ParkstraBe

Bremen, Bremen 28000 Germany
Inscription Armenian & German: Zum 90. 

Jahrestag des Volkermordes an 
den Armeniern im Osmanischen 
Reich gedenken wir der 1500 000 
ermordeten Armenier

Dedication Date April 24, 2005
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IRELAND

No Image Available Memorial Memorial in Dublin
Location In memory of the victims of the 

Armenian Genocide
Inscription Dublin, Ireland
Dedication Date December 5, 2015

No Image Available Memorial Armenian Genocide Memorial - 
Tehran, Iran

Location Villa Avenue No. 355
Tehran, Tehran Iran

Inscription “In the memory of the countless mar-
tyrs of the Armenian nation: 1915, 
April 24.” (Translated from Armenian 
and Persian)

Dedication Date April 24, 1973
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WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.
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ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

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

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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No Image Available Memorial Memorial Column in Beirut, 
Lebanon

Location The Patriarchate of the Armenian 
Catholic Church
Beirut, Mount Lebanon Lebanon

Dedication Date 1939

No Image Available Memorial Monument in Bikfaya, Lebanon
Location Armenian Monastery (Vank) of the 

Catholicate of Cilicia
Bikfaya, Mount Lebanon Lebanon

Inscription “This monument, commemorat-
ing the 50th anniversary of the 
Armenian genocide, was erected 
with the cooperation of the whole 
Armenian Community in Lebanon, to 
celebrate the rebirth of the Armenian 
nation and to express gratitude to 
our country, Lebanon - April 24 
1969” (Translated from Armenian 
and Arabic).

Dedication Date April 24, 1965

ITALY

JERUSALEM

LEBANON

No Image Available Memorial Memorial in Zmmar village, 
Lebanon

Location Armenian Catholic Monastery
Zmmar, Mount Lebanon Lebanon

Dedication Date 1960

No Image Available Memorial Memorial in Milan, Italy
Location Armenian Church of the Forty 

Martyrs
Milan, Italy

Inscription Name of 25 men of the Armenian 
Legion of 1917. (Translated from 
Armenian).

Dedication Date 1917

No Image Available Memorial Memorial in Jerusalem
Location Armenian Cemetery of Old City

Jerusalem, Israel
Inscription Name of 25 men of the Armenian 

Legion of 1917. (Translated from 
Armenian).

Dedication Date 1917

No Image Available Memorial Musa Dagh Memorial in Anjar, 
Lebanon

Location St. Paul (Boghos) Armenian 
Apostolic Church
Anjar, Lebanon

Dedication Date 1990s

No Image Available Memorial Memorial Chapel in Antelias, 
Lebanon

Location Armenian Monastery of the 
Catholicosate of Cilicia
Antelias, Mount Lebanon Lebanon

Dedication Date April 24, 1938

No Image Available Memorial Antoura Orphanage Memorial
Location Antoura, Lebanon
Dedication Date 2011

No Image Available Memorial Memorial on Saint Lazarus 
Island, Venice, Italy

Location The Monastic Headquarters of the 
Mekhitarian Order
San Lazzaro, Venice Italy

Dedication Date 1960s
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No Image Available Memorial Armenian Genocide Memorial - 
Tehran, Iran

Location Tehran, Majideyeh Iran
Inscription In Farsi: “in memory of the 1915 

Armenian martyrs”. In Armenian: 
“this monument is built in memory of 
more than one and one-half million 
Armenian martyrs in 1915.”

Dedication Date April 24, 2006

No Image Available Memorial Memorial in Isfahan, Iran
Location Vank Avenue, Vank Street

Nazar-e Sharghi,, Julfa, Isfahan 4 
Iran

Inscription In memory of two million Armenian 
martyrs massacred in 1915 in 
Western Armenia by the Turkish 
Government. (Translated from 
Armenian and Farsi).

Dedication Date April 24, 1975

No Image Available Memorial Memorial in Arak, Iran
Location The Armenian Apostolic Church

Arak, Central District Iran
Dedication Date 1970s

No Image Available Memorial Memorial in Ahvaz, Iran.
Location Armenian Apostolic Church

Ahvaz, Khozestan Iran
Dedication Date 1970s
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stated.
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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-
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seum as we prepare the project for our
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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.
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museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-
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An Armenian woman who became a Soviet spy and helped foil a Nazi plot to as-

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

be called heroes.’ Photograph: Itar-Tass/AP
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Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,
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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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No Image Available Memorial Memorial Khachkar in Krakow, 
Poland

Location Krakow, Poland
Inscription The Khatchkar commemorates 

Armenians who lived in Poland since 
the 14th century and their many 
contributions to Poland. This monu-
ment is also in memory of victims of 
the Genocide of the Armenians that 
was committed in Turkey in 1915, 
and also of Armenians and Poles 
murdered by Ukranian Nationalists 
in April of 1921 and 1944 in Kutach, 
and for the Armenian Catholic priects 
who were deported to Siberia during 
the Soviet Occupation of Poland 
during World War II.

Dedication Date April 17, 2004

No Image Available Memorial Memorial Khachkar in Bzommar
Location Bzommar Lebanon
Dedication Date April 1984

No Image Available Memorial Armenian Genocide Memorial 
Cross

Location Mediterranean Sea, Cost of 
Lebanon

POLAND

THE NETHERLANDS

No Image Available Memorial Memorial Khachkar in Assen, 
The Netherlands.

Location Main public cemetery
Assen, Netherlands

Dedication Date April 24, 2000
SYRIA

No Image Available Memorial Memorial at Forty Martyrs 
Armenian Apostolic Church in 
Aleppo, Syria

Location Forty Martyrs Armenian Apostolic 
Church
Aleppo, Syria

Inscription “In memory of 1915 Armenian 
Genocide” (Translated from 
Armenian and Arabic).

No Image Available Memorial Monument at Armenian 
Evangelic Church of Betel in 
Aleppo, Syria

Location Armenian Evangelic Church of 
Betel
Aleppo, Syria

SWITZERLAND

No Image Available Memorial Memorial Khachkar in Geneva, 
Switzerland

Location Geneva, Switzerland
Dedication Date 1990
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SLOVAKIA

No Image Available Memorial Armenian Holocaust Memorial 
Khachkar

Location Bratislava-Petrzalka, Slovakia

ROMANIA

No Image Available Memorial Armenian Genocide Memorial 
Khachkar

Location Pitesti, Romania
Dedication Date September 26-28, 2014

No Image Available Memorial Memorial Khachkar in Brussels, 
Belgium

Location Bruxelless, (Brussels) Belgium
Inscription Language: French

Inscription text: “Au 1,500,000 
arméniens victimes du genocide 
ordonne par les dirigeants ottomane 
du 1915.”
Language: Flemish
Inscription: “Ter nagedachtenis van 
the slachtoffers van de Armeense 
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door het Osmaanse Turkije”.
(Translation: “In the memory of the 
Armenian victims of the genocide 
perpetrated by the Ottoman author-
ities of 1915.”)

Dedication Date Early 1990s

No Image Available Memorial Monument at St. Trinity 
Armenian Catholic Church in 
Aleppo, Syria

Location St. Trinity Armenian Catholic 
Church
Aleppo, Syria

Inscription “Here erected monument to the 
Armenian martyrs on the 80th year 
of the Genocide – Of 24 April 1915” 
(Translated from Armenian).

Dedication Date April 1995

No Image Available Memorial Memorial at St. Sarkis Armenian 
Church in Damascus, Syria

Location Saint Sarkis Armenian Church
Damascus, Syria

Inscription “In the memory of the 80th anniver-
sary of the Armenian Genocide 1915 
– 1995” (Translated from Armenian).

Dedication Date April 1995

No Image Available Memorial Memorial at The Armenian 
Apostolic Church in Margadeh, 
Syria.

Location Margadeh, Syria
Dedication Date April 24, 1999
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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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No Image Available Memorial Memorial Plaque 
Location Denver, Colorado United States
Dedication Date 1990s

No Image Available Memorial Memorial Khachkar in Belmont, 
Massachusetts

Location First Armenian Church of Belmont, 
380 Concord Ave.
Belmont, Massachusettes 02178-
3032 United States

No Image Available Memorial Shrine to the Victims of the 
Armenian Genocide, Bayside, 
New York

Location Oceania Street and the Horace 
Harding expressway at the 
Armenian Church of the Holy 
Martyrs
Bayside, New York, United States

Inscription “Behold, I will cause breath to enter 
you...and put breath in you that you 
may come alive.” Ezekiel

Dedication Date April 24, 2003

No Image Available Memorial Armenian Genocide Living 
Memorial, New York

Location Binghamton, New York United 
States

Inscription “April 24, 2004 These trees are a 
living memorial to the victims of 
the Armenian Genocide of 1915 
committed by the Ottoman Turkish 
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No Image Available Memorial Genocide Memorial
Location Glendale California, United States

No Image Available Memorial Boise Armenian Genocide 
Memorial Plaque
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No Image Available Memorial Statue of Gomidas Vartabed 
Location Detroit, Michigan United States
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1,500,000 Armenian martyrs mas-
sacred during the 1915 Genocide
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UKRAINE

UNITED STATES

No Image Available Memorial Memorial in Kiev, Ukraine
Location Kiev, Ukraine
Dedication Date 1970s

No Image Available Memorial Memorial in Lvov, Ukraine
Location Lvov, Ukraine
Dedication Date 1970s

No Image Available Memorial Memorial Khachkar in Nikopol, 
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No Image Available Memorial Memorial Khachkar in Odessa, 
Ukraine

Location Armenian Apostolic Church
Odessa, Ukraine

Dedication Date 1970s

No Image Available Memorial Living Tree with Plaque in 
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Albuquerque, New Mexico 87104 
United States

Inscription “”THIS TREE PRESENTED TO THE 
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Living Commemoration To The 1915 
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Dedication Date May 9, 1981

No Image Available Memorial Monument and Memorial 
Complex at Der Zor, Syria
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Syria
Der Zor, Syria
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are provided.

Dedication Date 1990

UNITED KINGDOM

No Image Available Memorial Memorial in London, England
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London, W8, 6TP United Kingdom

Inscription “Memorial to the April [1915] martyrs, 
in the name of faith and nation.” 
(Translation from Armenian).

No Image Available Memorial The Armenian Genocide 
Monument in Wales

Location Temple of Peace, Cathays Park
Cardiff, South Wales CF10 3AP 
Wales

Inscription “In memory of the victims of the 
Armenian Genocide.” Translated into 
Armenian and Welsh.

Dedication Date November 3, 2007
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Genocide.”
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stated.
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brate their collections and programs.
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experience with iconic museum and cul-
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partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

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

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

be called heroes.’ Photograph: Itar-Tass/AP
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lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-
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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-
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No Image Available Memorial Armenian Genocide Memorial
Location Main and Court Streets

Hackensack, New Jersey 07627 
United States

Inscription In Remembrance of the Armenian 
Genocide/ 1915-1923/ Where 
1,500,000 Innocent Armenians were 
Massacred/ by the Ottoman Turks

Dedication Date July 8, 1990

No Image Available Memorial Monument at Holy Cross 
Church

Location 900 West Lincoln Avenue
Montebello, California 90640 
United States

No Image Available Memorial Memorial Khachkar 
Location Holy Trinity Armenian Church, 145 

Brattle Street
Cambridge, Massachusettes 
02138-2296 United States

Dedication Date 1990s

No Image Available Memorial Memorial Khachkar 
Location St. Sarkis Armenian Apostolic 

Church, 19300 Ford Road
Dearborn, Michigan 48128 United 
States

No Image Available Memorial Armenian Genocide Khachar 
Inscription Silent Tribute of the Armenian 

Genocide April 24, 1915. Love 
does not rejoice at wrong, but 
rejoices in the right. Love bears all 
things, believes all things, hopes 
all things, and encourages all 
things.

Location 20915 Horce Harding Expy, Oakland 
Gardens
Bayside, New York 11364 United 
States

No Image Available Memorial Armenian Heritage Park 
Inscription “Boston and the Commonwealth 

of Massachusetts have offered 
hope and refuge for immi-
grants seeking to begin new 
lives. The park is a gift to the 
people of the Commonwealth 
and the City of Boston from the 
Armenian-American community 
of Massachusetts. This sculpture 
is offered in honor of the one and 
one half million victims of the 
Armenian Genocide of 1915-1923. 
May it stand in remembrance of all 
genocides that have followed, and 
celebrate the diversity of the com-
munities that have re-formed in the 
safety of these shores.”

Location Boston, Massachusetts United 
States

Dedication Date Boston, Massachusetts United 
States

No Image Available Memorial Medz Yeghern Memorial
Location Arizona United States
Dedication Date April 24, 1944

No Image Available Memorial Genocide Monument 
Location St. Mary Armenian Church, 

Yettem, California United States

No Image Available Memorial Armenian Genocide Monument 
Location Fresno, California United States
Dedication Date April 23, 2015

No Image Available Memorial Armenian Genocide Khachkar 
Memorial 

Location “In memory of the martyrs of the 
Armenian Genocide and our par-
ents. George and Naomi Davitian. 
Dedicated April 24, 2005.”

Inscription “In memory of the martyrs of the 
Armenian Genocide and our par-
ents. George and Naomi Davitian. 
Dedicated April 24, 2005.”

Dedication Date April 24, 2005

No Image Available Memorial Memorial in Emerson
Location Armenian Home For The Aged, 70 

Main Street
Emerson, New Jersey 07630-1948 
United States

No Image Available Memorial Armenian Genocide Martyrs 
Grave 

Location Fresno, California United States
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No Image Available Memorial Memorial Monument 
Location All Saints’ Armenian Apostolic 

Church, 1701 North Greenwood
Glenview, Illinois 60025 United 
States

Dedication Date 1990s

No Image Available Memorial Memorial Khachkar 
Location St. Mary’s Armenian Apostolic 

Church, 500 South Central Avenue
Glendale, California 91204 United 
States

Inscription “In the memory of the Armenian 
Martyrs of the Genocide, 1915-1923 
AD.”

Dedication Date Summer 2000
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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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No Image Available Memorial Khachkar Memorial 
Location Montevideo, Uruguay
Dedication Date April 24, 2010

No Image Available Memorial Memorial at Armenian Church of 
Montevideo 

Location Diocese Iglesia Armenia del 
Urugua, 2842/45, Avenida 
Agraciada,
Montevideo, Uruguay

Inscription “1915 – 1975 April 24 In memory 
of one million Armenian martyrs 
victims of the genocide committed 
by the Turkish government in 1915.” 
(Translated from Spanish)

Dedication Date April 24, 1975

No Image Available Memorial Armenian Genocide Memorial 
Location Chuao, Caracas Venezuela
Inscription THE ARMENIAN COMMUNITY IN 

MEMORY OF THE VICTIMS OF 
1915. On April 24, 1915, the first

No Image Available Memorial Armenian Genocide
Location Sunset Park

Las Vegas, Nevada 89101 United 
States

Dedication Date 11/14/2015

No Image Available Memorial Memorial in Jamaica Plain
Location Armenian Nursing Home, 431 

Pond Street
Jamaica Plain, Massachusettes 
02130-34 United States

No Image Available Memorial Memorial Khachkar
Location 3211 Synott Road

Houston, Texas 77082 United 
States

No Image Available Memorial Monument 
Inscription “ARMENIAN MARTYRS 

MEMORIAL MONUMENT: THIS 
MONUMENT ERECTED BY 
AMERICANS OF ARMENIAN 
DECENT, IS DEDICATED TO 
THE 1,500,000 ARMENIAN 
VICTIMS OF THE GENOCIDE 
PERPETRATED BY THE 
TURKISH GOVERNMENT 1915-
1921, AND TO MEN OF ALL 
NATIONS WHO HAVE FALLEN 
VICTIM TO CRIMES AGAINST 
HUMANITY.” (Script is also is 
Armenian).

Location Armenian Martyr’s Monument
Montebello, California 90640 United 
States

Dedication Date April 24, 1965
Renovation Date: 1980s

No Image Available Memorial A Mother’s Hands
Location Lowell, Massachusetts 01850 

United States

No Image Available Memorial Memorial Khachkar 
Location Public Cemetery

Milford, Massachusetts United 
States

No Image Available Memorial Armenian Genocide Display 
Inscription “The Armenian Genocide.”
Location Ellis Island Museum - The Statue of 

Liberty-Ellis Island Foundation, Inc., 
52 Vanderbilt Ave.
New York, New York 10017-3898 
United States

Sources: 
armenian-genocide.org
genocide-museum.am
armeniapedia.org

genocide of the 20th Century began. Millions of men, women and children died 
helplessly, with their eyes on the Holy Cross and on their Church, while ruthless 
sabres tried to eradicate the race that lived in the biblical lands of Armenia. 
The Arch of Noah landed in Armenia. The first Christian Church was built in 
Armenia, as a refuge for the apostles of Christ, Saint Barholomew and Saint 
Judas Thaddeus. And today there is no hatred in our hearts, but love for one 
another. This Monument is a place for thought, where we will honour all the 
victims of such terrible crime, and where we will pray asking that something as 
awful will never happen again. We have built this Monument in this beautiful 
country, Venezuela, our new homeland, which received us and allowed us to 
recover part of everything we had lost. [Translated from Spanish]

Dedication Date   April 24, 2002

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: 
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Vox Populi (VOX POP)

Համադրեց՝ ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ

Vox Populi-ն կամ Vox Pop հասարակութեան լայն շերտերէ կարծիք 
ստանալու տեսակ է, որ  լայնօրէն կը կիրառուի լրատուամիջոցներու 
կողմէն, հասարակութեան տարբեր շերտերու կարծիքը առնելու  
համար, որոշ երեւոյթի մը կամ հարցադրումի մը շուրջ։ 
Բնականաբար, պայման չէ, որ տուեալ լրատուամիջոցը կիսէ 
իր հարցադրումին պատասխանողներուն բոլոր կարծիքները, 
սակայն այս միջոցը կարեւոր է այն տեսանկիւնէն, որ ան կ՛արտա-
յայտէ ժողովուրդին տարբեր շերտերու պատկանող, տարբեր 
միջավայրերու մէջ դաստիարակութիւն ստացած, ներքին տարբեր 
մշակոյթներ տէր, ընկերատնտեսական տարբեր կենցաղ եւ 
գիտակցութեան տարբեր  մակարդակներ ունեցող լայն հանրութեան 
մը ընդհանրական ընկալումը տուեալ հարցի մը շուրջ, որուն մէջ 
իր պատասխանատուութեան բաժինը ունին նաեւ ժողովուրդին 
քաղաքական ղեկավարութիւնն ու մտաւորականութիւնը։ 
Հայոց Ցեղասպանութեան 105ամեակի ոգեկոչման նախասեմին, 
խումբ մը տարբեր՝ մեզի ծանօթ եւ անծանօթ մարդկանց հարցում 
մը յղած էինք  եւ խնդրած, որ պատասխանեն թէ «Ի՞նչ է իրենց 
անհատական ընկալումը Հայոց Ցեղասպանութեան եւ հայկա-
կան պահանջատիրութեան փաստին եւ հասկացողութիւններուն 
մասին»։ 
Անոնցմէ շատեր արձագանգած էին, որոնցմէ նմոյշներ հետեւեալ 
տողերուն մէջ կը հրատարակենք: Կը մնայ շեշտել, որ այնտեղ տեղ 
գտած կարծիքները անձնական են եւ հիմնուած են գրողին գիտելի-
քին չափին եւ աշխարհայացքին վրայ։ Բնականաբար պայման չէ,  որ 
«Նոր Օր» անպայմանօրէն կիսէ նոյն կարծիքը, սակայն հիմնուելով 
զինք հովանաւորող կուսակցութեան բազմակարծութեան իրա-
ւունքի դաւանանքին վրայ այդ կարծիքները իրաւունք ունին տեղ 
գտնելու մեր թերթին մէջ։ 

Ցեղասպանութիւնը բնակչութեան որոշակի հատուածի ոչնչացումն է 
որոշակի ազգային կամ էթնիկական պատկանելիութեան հիման վրայ։ 
Այն կարող է լինել պետական կազմակերպուած քաղաքականութեան 
հետեւանքով, երբ պետական իշխանութիւնը որոշակի «խնդիրներ լուծելու» 
համար ազատւում է փոքրամասնութիւն կազմող որեւէ էթնիկ խմբից, կամ 
հենց սեփական բնակչութեան մի հատուածից։
Հայերի ցեղասպանութիւնը իւրայատուկ է նրանով, որ դրա հետեւանքով 
տեղի ունեցաւ հայերի հայրենազրկում։ Այս տեսակէտից հայերի ցեղասպա-
նութիւնը առանձնայատուկ է, ի տարբերութիւն միւսների։ 
Իհարկէ հայերի ցեղասպանութիւնը դասական օրինակ է ցեղասպանու-
թեան, քանզի եւ հայրենի բնութեան վայրերից տեղահանւում էին ազգային 
պատկանելիութեան հիման վրայ։
Հայոց ցեղասպանութիւնն ու նրա յիշողութիւնն իմ համար այն նշա-
նակութիւնն ունի, որ ինձ մղում է հնարաւորինս ամեն ինչ անել, որպէսզի 
ժողովուրդն ունենայ ուժեղ, արժանապատիւ, հզօր ու զարգացած հզօր 
պետութիւն։ Պետութիւն, որը տէր կը լինի սեփական ժողովրդի  ազատ 
ապրելու իրաւունքին եւ կորցրած հայրենիքի պահանջատիրութեանը։ 

Վազգէն Մխիթարեան, Երեւան 

Աշխարհում բազում ազգեր ենթարկուել են բնաջնջման ազգային կամ 
կրօնական նպատակներով։ Ցեղասպանութիւնն իրենից ներկայացնում 
է երկարամեայ հետեւողական , համակարգուած ծրագիր, ոչնչացում, 
բռնագրաւում, զաւթում՝ տարածքային ռեսուրսներից մինչեւ մշակութային, 
պատմական բնակավայրից տեղահանում, ազգի ենթարկացում   եւ  
ոչնչացում։ Բնաջնջելու , ոչնչացնելու ցանկութիւնը անմարդկային արատի 
դրսեւորում է, որի  համար մինչեւ օրս  համարժեք բառ գոյութիւն չունի։ 
105 տարի առաջ, այս օրերին աշխարհի  մի մասը պայքարում էր 
իսպանական կրիպ համաճարակի դէմ, միւս մասը՝ իմանալով հանդերձ, 
թէ ինչ է կատարւում հարաւային կովկասում, լռում էին` բացառութեամբ 
մի քանի դիւանագէտների, ովքեր այդ ժամանակ ականատես էին գտնուել 
ոճրագործութեանը։ Լռում էին մի  անմարդկային ու սարսափազդու 
երեւոյթի մասին, որ բնաջնջւում, ոչնչացւում էր այդ բնակավայրերում 
հազարամեակներ ապրող ազգ, որին կոչում էին հայեր, արմէններ։ 
Բնաջնջւում ու ոչնչացւում էին հայերի հետ մէկտեղ Յոյները,  ասորիները, 
այն ցեղի կողմից, ովքեր դարեր շարունակ  դեգերելով եւրոպաներում, 
իրենց  հետեւից թողնելով արիւն,   տեղաւորուեցին հայերի պատմական 
հողերում, հայոց աշխահամասում եւ այսօր աշխարհին ներկայանում են 
որպէս Թուրքիա պետութիւն։
Այսօր հային այլ բան չի մնում, քան լինել պահանջատէր սեփական 
իրաւունքի նկատմամբ, դասեր քաղել անցեալի պատմական դէպքերից՝ 
թոյլ չտալով դրանց կրկնումը։ Միլիոն ու կէս հայից եւ ոչ մէկ կեանք անտեղի 
տրուած  զոհ չպիտի լինի։ Նրանց կորցրած կեանքերը մեր՝ հայրենիքի 
հանդէպ պատասխանատուութեան եւ ամուր պետութեան կերտման 
յիշեցումը պէտք է լինեն։  

Յարութիւն Կուջոեան, Նիւ Եորք

Ցեղասպանութիւնը մարդուն նկատմամբ իրագործուած ամէնէն անարգ 
ու քստմնելի արարքն է, որով մարդէն ո՛չ միայն կը խլուի ապրելու 
իրաւունքը, այլեւ՝ հայրենիքը, ինքնութիւնը, պատկանելիութիւնը, մշակոյթը, 
գրականութիւնը, եւ շարքը կարելի է երկարե՜լ:
Մեր՝ հայերուս նկատմամբ քսաներորդ դարու դարասկզբին երիտթուրքերու 
կողմէ իրագործուած ցեղասպանութիւնը ծանր հարուած մը հասցուց 
մեր դարաւոր գոյերթին վրայ, մեզմէ խլելով աւելի քան մէկուկէս միլիոն 
հայորդիներ, ինչպէս նաեւ բազմադարեան հոգեւոր, մշակութային, 
գիտական, թարգմանական եւ գեղարուեստական գրականութիւն, մշա-
կոյթ, ինչպէս նաեւ հողային տարածքներ, ինչ բանի պատճառով մեզի 
պարտադրուեցաւ սփիւռքեան իրականութիւն մը: Իրականութիւն մը, որ 
այսօր պարտադրած է մեզի «սպիտակ ջարդ» մը, որով մեր ժողովուրդին 
կրած ցեղասպանութիւնը տակաւին կը շարունակուի հակառակ այն 
բոլոր ջանքերուն, դէմ դնելու համար այդ ջարդին: Մեր ժողովուրդին կրած 
ցեղասպանութիւնը կ’աւարտի մեր հայրենիքին՝ Հայաստանի հզօրացումով 
ու հայրենադարձութեամբ:

Վարանդ Քորթմոսեան, Էջմիածին (Սուրիա/Լիբանան)

Ցեղասպանութիւնը որեւէ  ազգի կամ դաւանանքի տէր մարդկանց 
նկատմամբ իրականացուած յանցագործութիւն է, որի ընթացքում մարդկանց 
ապօրինի զրկում են կեանքից,  բռնի տեղահանում, բռնի կրօնափոխ անում, 
մանուկներին առանձնացնում ծնողներից, պահում օտար միջավայրում՝ 
ջնջելով յիշողութիւնն ու պատմութիւնը։ Երբ մարդկային սերունդին զրկում 
են յիշողութիւնից եւ դա անում են մի ողջ ազգի հետ, դա ոչ այլ ինչ է, քան 
ցեղասպանութիւն։ Դրան յաջորդում է մշակութային ցեղասպանութիւնը՝ 
ջնջւում է նախնիների թողած ժառանգութիւնը, դրանով անհատին 
դարձնելով կամ կրօնափոխուած եւ  ազգափոխուած իւրային, կամ այլեւս 
մահացած։ 
Հայը իր ապրելու իրաւունքին տէր չկանգնեց։ Կռուելու փոխարէն յանձնուեց։ 
Լռեց այնքան ժամանակ, քանի դեռ եաթաղանն իր հարեւանի դռանն էր,  
իր դռանը չէր հասել։ Իսկ յետոյ՝ արդէն ուշ էր։ 
Այսօր լացով ու կոծով  յիշելը եւ ծնկին տալով հեծեծալը  հայի արժա-
նապատւութեանը հարիր երեւոյթ չէ։ Արդարութեան վերականգնման եւ 
ճանաչման հանդէպ պահանջատիրություն. սա է, որ հոսում է իւրաքանչիւր՝ 
հայ կենը կրող հայի երակներով։ Ազգի, պետութեան, կրօնի հանդէպ 
յարգանքի եւ ընդունման պահանջը ոչ թէ ողբով է պէտք, այլ՝ կամքով։ 
Ու քանի դեռ մենք մեր զաւակներին դաստիարակում ենք հայ մնալ, 
ու քանի դեռ մեր յիշողութիւններում վառ է թուրքի կերպարը, ու քանի 
դեռ մեր զաւակները գիտեն մեր պատմութեան «սեւ» էջի մասին, մենք 
պահանջատէր ենք ու պահանջելու ենք ոչ թէ լոկ խօսքով, այլ՝ գործով. սեպի 
պէս խրուած 2 թուրք պետութիւնների միջեւ՝  հզօր պետութիւն կերտելով։
«Հայրենիքն ապրում է հայրենասիրութեամբ եւ կործանւում դրա պակա-
սից»,- Գարեգին Նժդեհ

Միհրան Քոչարեան, Վանաձոր 
 

Ցեղասպանութիւն կը նշանակէ ցեղի մը բնաջնջումը աշխարհի երեսեն, 
երբ ազգ մը կը կարծէ, թէ ուրիշ ազգի մը գոյութիւնը իրենց խոչընդոտ են, 
որ իրենց երազանքներուն  հասնին։ Կը փորձեն բոլորովին այլ օտար ազգին 
ոչնչացնել, որ իրենց արգելք չըլլայ  ապագայ նախագիծերուն։ Թերեւս այս 
մէկը ուժ կ՛ուզէ կատարելու համար, բայց միեւնոյն ատեն ցոյց կուտայ 
տկար ըլլալը։ Երբ դուն մրցակից չունիս կը նշանակէ դուն մրցակցութեան 
մէջ չես եւ քու յաղթանակդ ոչ մէկուն չի հետաքրքրեր։ Եթէ դուն իսկական 
հերոս ես, քու յաղթանակդ պէտք է մրցակիցներուդ մէջէն վեր ելնի, այլ ոչ 
թէ իրենց մահեն ետք։ 
Գալով հայկական ցեղասպանութեան, Օսմանեան կայսրութիւնը 20-րդ 
դարու սկիզբը կուզեր Թուրքիան  դարձնել մէկ հզօր պետութիւն եւ 
Հայաստանը միակ արգելքն էր, որ այդ նպատակը իրականանար։ Թուրքիոյ 
միակ ճարն էր ոչնչացել հայը,՝ թանգարանում մէկ հատիկ թողնելով։ 
Թուրքիան գիտեր, որ հայուն անկարելի էր ուրիշ ձեւով համոզել։ Այս 
պատճառով էր, որ հայկական ցեղասպանութիւնը կատարուեցաւ։ 
Ցաւօք, հայոց պատմութեան մէջ ապրիլ  24 եղաւ սեւ օր մը...
Ճիշտ է, որ այսօր անցած են  105 տարիներ այս անմարդկային ու հայասպան 
ոճիրէն , բայց  մեր սրտերում խոր ու ցաւոտ  վէրքերը կը շարունակեն 
արիւնիլ, սակայն մենք պէտք չէ ըլլանք անտարբեր մեր հայապահպանման 
պայքարին նկատմամբ։ Պէտք է ըլլանք մեր դատի հետապնդման զինուորը 
եւ պարտաւոր զգանք, որ պէտք է պահպանենք մեր լեզուն, մշակոյթը եւ 
տէրը ըլլանք մեր հայրենիքի։  

 Հայկ Պերդիկեան, Հալէպ 

Հայոց ցեղասպանութեան մասին եղել եւ մնում եմ նոյն կարծիքին. եղեռնը 
մեր ամօթի էջերից է նաեւ... Ամեն անգամ գլխից վեր դասել չի կարելի սա, 
որքան էլ որ շատերին դուր չի գայ խօսքս: 
Դեռ 15-20 տարի առաջ  ծնողներիս հետ ամեն ապրիլի 24  հեռուստաեթերով 
հետեւում էի Եղեռնի մասին բոլոր յուշապատումներին,  սիրտ մրմռացնող 
տեսաֆիլմերին, դառնում էի մի բուռ՝  կուտակուած յոյզերից ու զսպուած  
լացից… Տարիներ անց գիտակցեցի ու  զգացի, որ մեր մէջ ԽԵՂՃն 
էր  մեծանում, ոչ թէ ԽԻՂՃԸ… Ու ինքս  ինձ դաստիարակեցի Հրանտ 
Մաթեւոսեանի  ուղերձով՝ Մի´ խեղճացիր: 
Մեր սերնդին  խեղճ են մեծացրել, սրտից  փուխր, խեղճացող, լացուկոծով։ 
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Բայց ինչու՞ … 
Ի՞նչ ճանապարհ ենք  անցել՝ անկախ երկիր  ունենալու իրաւունքը 
վաստակելու համար… Ինչո՞ւ ամեն օր չենք  յիշում այն կարեւորը,  
ոգեշնչողը, ապրեցնողը, որ  մենք նաեւ յաղթո´ղ ազգ ենք, ոչ թէ մորթուող,  
ոչ թէ խեղճացող, …
Այնինչ, մենք միայն  խղճահարութիւն առաջ բերել գիտենք։  Թոյլին չեն 
յարգում  այս աշխարհում, պիտի ինքդ քեզ պաշտպանես  հենց զէնքով 
ու  ոգով։ Այո, յիշե´նք  անմեղ զոհերին, յարգենք նրանց յիշատակը, բայց  
օտարին եթյ մէկ անգամ  հաւատաս, հերթական անգամը՝ սեփական  
յիմարութեան ապացոյցն է,  արժանի  պատասխանի առիթ...  Եւ  փառք 
Աստծուն, որ մենք նաեւ Նեմեսիս ենք ունեցել,  այլապէս այդ անմեղ  զոհերի 
հոգիները ներկայում էլ մեզ հանգիստ  չէին տայ…
Մեզ  ամեն օր է պէտք յիշել,  որ եթէ չլիներ  Սարդարապատի հերոսամարտը,  
մենք  չէինք ունենայ ոչինչ,  չլիներ Շուշիի յաղթանակը, չէինք ունենայ  այն, 
ինչ ունենք,  չլիներ Ապրիլեանը...
Մեր այս նոր սերունդն ուժեղ է,  լա´ւն է: Խեղճ  չի:
Մենք  Սարդարապատով  ապացուցեցինք եւ Շուշիով հաստատեցինք  
մեր ապրելու իրաւունքը, որ  մենք յաղթե´լ գիտենք,  մեր գլխի տէրը լինել  
գիտենք…
Եւ ի վերջոյ  Մ. Գորգիսեանի խօսքը  յիշենք. «Սուգը  յաւերժ է, եթէ պայքար  
չկայ»:
Յիշենք եւ  ապրենք… Նայիրա Կիրակոսեան, Վանաձոր 

 
Հայկական հարցը բարձրացնելու համար մարդկային բռնադատուած 
իրաւունքների ճիչը ահաբեկչութեան միջոցով հասնում է խուլ ականջներին, 
բացում է կոյր աչքերը:
Հայոց Ցեղասպանութիւնը մարդկութեան հանդէպ ծանրագոյն հանցա-
գործութիւն է եւ միջազգային հասարակայնութեան կողմից դատապարտւում 
է՝ անկախ վաղեմութեան ժամկէտից: 
«Հայ դատը» միշտ կը լինի սերունդների հետ, մինչեւ պահանջը չկատարուի: 
1915 թուականը յաւէտ կը մնայ մեր յիշողութիւններում եւ ոչ մի հայ երբեք 
չի մոռանայ, չի դադարի պահանջել։ 
Յիշում եմ ու պահանջում։ Գոհար Արսէնեան, Մոսկուա 

Անտեղեակ լինելով այլ ազգերի ցեղասպանութեան պատմութեանը, 
ցեղասպանութիւն բառը ինձ համար հասկացութիւն է, որը միշտ  համադրւում 
է հայի  բնաջնջման երեւոյթի հետ։  
Ցեղասպանութիւնը սպի  է հայոց պատմութեան վրայ։ Ինչքան էլ այն  
լաւանայ, միեւնոյն է , միշտ երեւալու է։ Ցաւն այնքան մեծ է,  որ նայելով 
այդ սպիին՝  յիշողութեան ուժով զգում ես  այն։  Հայերի ցեղասպանութիւնը 
եկաւ մեզ բացատրելու, որ այլեւս  երբեք մենք թոյլ չենք տալու մեզ մորթեն։ 
Ինչքան էլ դժուար լինի սառը ձեւակերպումը, մեծ եղեռնը մեզ համար եղաւ 
մեծ դաս։ Մենք սովորեցինք մեր դասը...
Յիշում եմ  ու  պահանջում եմ։ Դա է իմ փոխանցելիքը, որը կենի 
յիշողութեամբ պիտի ստանայ իմ որդին ու իմ դուստրը  ինձանից՝ որպէս 
հայի արժանապատուութիւնը յաջորդ սերունդին փոխանցող հայ  հայր։ 

Յակոբ Յակոբեան, Գիւմրի
 

“Ցեղասպանութիւն” բառը մեր սերունդին համար կը նշանակէ երբ կը ծնիս 
արդէն իսկ կը կոչուիս սփիւռքահայ, այսինքն՝ բոյնէդ դուրս դրուած։ Ուր 
ալ երթաս ինչ ալ ընես կը մնաս սփիւռքահայ, իսկ ինչ որ կը կարդաս եւ 
կը լսես մեր նախահայրերուն կեանքէն՝ ճանապարհորդների..., Տէր զօրի 
անապատի ջարդերը..., մէջդ ցաւի փոխարէն յեղափոխութիւն մը կը ծնի, 
կ’ըմբոստանաս, չես կրնար ընդունիլ եղածը։
Երբ այցելես Տէր զօրի եւ Մարկէտէի անապատները եւ ձեռքով հողէն 
դուրս հանես մեր սուրբ նահատակներուն աճիւնները, արիւնդ կ’եռայ եւ 
կը դառնաս ոչ միայն պահանջատէր, այլ ինքզինքդ մարտահրաւէրի դիմաց 
կը գտնես, եւ թուրքին արիւնն իսկ ծծելու պատրաստ կ’ըլլաս, որպէսզի 
հանգչին մեր Սուրբ նահատակ նախահայրերուն ոսկորները։

Արազ Էլէյճեան, Պէյրութ

Ցեղասպանութիւնը մարդկային էգոիզմի դրսեւորում է, էկոիզմ՝ ազգային 
մասշտաբով։ Դա վայրագութիւն է, բնութեան կողմից կերտուած  տեսակի 
խեղաթիւրում, քանզի բանական մարդը չպիտի մարդասպանութւնից, 
ցեղասպանութւնից, ազգ ոչնչացնելուց հաճոյք զգայ։ 
Դա մարդկային աղէտ է։ 
Հայոց ցեղասպանութիւնը ամօթալի է։ Թուրք  ազգի ամօթը։ Ամօթ, որը 
կրում է իրական պատմութիւնն իմացող իւրաքանչիւր գիտակից թուրք։ 
Ես՝ լինելով հպարտ հայ, մազապուրծ ազգի  զաւակ, ցաւում եմ թուրք 
զաւակի համար՝ իր պապերի թողած ամօթալի ժառանգութեան համար։ 
Պետական այրերը քաղաքական պատճառներով չեն ընդունում իրենց 
գործած մեղքը, գերադասելով սերնդէ սերունդ փոխանցել ամօթը եւ 
սուտը։ Ես հաւատում եմ, որ գալու է այն օրը, երբ գիտակից եւ ազգային 
խայտառակութեան բեռից ազատուել ուզող թուրք ժողովուրդը կը գերադասի 
վերադարձնել ամօթի, անպատուանքի եւ ստի գնով ձեռք գցածը։ 
Երանի այն օրը երբ հայ երիտասարդը կունենա Արաքսն ու Արարատը, 
Վանը, Մուշը, Կարսը, Իգդիրը եւ թուրքը այլեւս չի լինի թշնամի հարեւան, 

այլ՝ հարեւան, որի հետ կարելի երկխոսել պարզ ճակատով եւ բաց սրտով...
Ռ. Բաղդասարեան,  Էջմիածին  

Ազգ մը արմատահան ընելը, իր լեզուին, մշակոյթին, պատմութեան 
բռնանալը, պատմական հողէն զէնքով , ուժով , ոչնչացնելով դուրս նետելը, 
լեզուին, բռնանալը, մտաւորականներուն բնաջնջելը  ցեղասպանութիւն է։ 
Հայոց ցեղասպանութիւնը անցեալ դարու սկիզբէն սկսեալ, մինչեւ օրս իմ 
պապերու եւ ինծի պէս միլիոններ հայերու աշխարհի ծայրերը տարաւ։ 
Ստիպուեցանք ապրիլ ու արարել, օճախ կառուցել մեր ծնած ու ապրած 
նոր հայրենիքին մէջ, հայրենիքի գաղափարը եւ տեսիլը մտքերնուս եւ 
սրտերուս մէջ ունենալով։ 
Ոչինչ ընել մինչեւ ան ատեն, որ հայը կը մոռնայ անցեալը կամ կը 
մոռնայ պահանջելը։ Սա է Թուրքիոյ կարգախօսը։ Սխալ բան կը կայ այս 
քաղաքականութեան մէջ։ Թուրքը չի հասկանում, որ հայը չի  մոռնար։ Հայը 
չի՛ մոռնար։ Հայը կը պահանջէ։ 105 տարի պահանջէր է եւ 1005 տարի էլ 
այսուհետ պէտք է պահանջի, մինչեւ ան ատենը, երբ ամեն մէկ հատիկ 
հողին կտորը հայ որդիներուն կը դարձուի։ 
Հայը կ՛ապրի ու հայը չի մոռնար:

Վարդան  Յակոբեան,  Վիեննա 

Նախ կ’ուզեմ ըսել որ ցեղասպանութիւն բառը ինքնին ահ ու սարսափ 
տեղացնող երեւոյթ մըն է։
Իսկ ինչ կը վերաբերի հայոց ցեղասպանութեան, այդ ինծի համար ահաւոր 
բան է երբ ողջ ժողովուրդ մը տեղահան ընելով իրենց օճախներէն, արտերէն, 
եկեղեցիներէն եւ դպրոցներէն ու վայրագօրէն ջարդելով, սպաննելով 
բնաջնջման ենթարկել։
Իսկ մեր նախնիները ճողոպրած կը հասնին Սուրիոյ անապատները, 
Լիբանան եւ այլուր եւ կ՛ըլլանք վերջաւորութեան սփիւռքահայ. միշտ 
ունեցած ենք այդ գեղեցիկ տեսիլքը որ այժմ փառք տիրոջ ունեցանք ու 
կ’ապրինք տեսնելով մեր ազատ ու անկախ պետականացած հայրենիքը. 
բայց մնացինք մինջեւ հիմա պայքարող սփիւռքահայը ամբողջացնելու 
ԱԶԱՏ ԱՆԿԱԽ ՄԻԱՑԵԱԼ եւ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔը:

Այո մենք շաղախուեցանք ու մեր օճախները կառուցեցինք մեր ծնած ու 
ապրած հայրենիքին մէջ որպէս հաւատարիմ հայորդիներ բայց միշտ եղանք 
ու կը մնանք նոյն տեսլականին 
ՊԱՀԱՆՋԱՏԷՐը մեր գրաւեալ հողերուն մեր իրաւունքին մեր թափած 
արիւնին ու կը մնանք հաւատարմօրէն պայքարող հայ դատի արդար 
իրաւունքին։ Խաչիկ Էլէյճեան, Պէյրութ

Ցեղասպանութիւնը մարդկութեանը յայտնի ամենամեծ ոճիրներից է, որի 
պատասխանատուութիւնը միայն ու միայն ընկնում է այն կազմակերպած 
կողմի ուսերին։ Դրա սարսափելի կողմն այն է, որ դա նպատակադրուած 
բռնութիւն է որեւէ հարցի լուծման համար։ Հայերի ցեղասպանութիւնը 
մարդկութեան ամենադաժան իրադարձութիւններից է , որի իրականացնողը 
մինչ օրս ոչ միայն չի ընդունում իր մեղաւորութիւնը, այլեւ հերքում է դրա 
առկայութիւնը։ Միլիոնավոր հայեր  անարդարացիորեն դատապարտուեցին 
մահուան ճակատագրի , որոշները՝ հոգեբանական բռնութիւնների, սթրեսի, 
իսկ վերջինս սերունդէ սերունդ կարող է փոխանցուել ։  Ինձ փոքրուց այդ 
պատմութեանը ծանօթացրել են , եւ ինքս աւելի մեծ տարիքում գիտակցել 
եմ , որ այդ ցաւալի հարցի լուծողներից մէկն էլ ես պիտի լինեմ ։ Որպէս 
հարցի լուծում, ես պատկերացնում եմ մեր պետութեան զարգացումը, 
հզօրացումը, որից յետոյ մենք կը կարողանանք վերաձեւակերպել մեր 
պահանջատիրութեան հարցը՝ արդէն նոր իրականութիւնը հաշուի առնելով։
Այս ամենն ուզում եմ աւարտել մի խօսքով, որը նշում է մի աստղագէտ, 
ասելով, որ «անարդարութիւնը երկնքում  անհաւասարակշիռ վիճակ է 
ստեղծում, որը կարող է արտայայտուել տարբեր տխուր հետեւանքներով 
եւ այն կարգաւորւում է միայն այն ժամանակ,երբ նորից արդարութիւն է 
հաստատւում»։ Այնպէս որ, եթէ մարդիկ ժխտում  կամ ոտնահարում են 
արդարութիւնը երկրի վրայ,երկնքից արձագանգ անպայման լինում է։

Գայիանէ Խարատրեան,  Էջմիածին 

Հայոց ցեղասպանութիւն կը նշանակէ որբեր, արմատախիլ ընել, կը 
նշանակէ ժխտում, կը նշանակէ ցաւ, ահ ու սարսափ, նաեւ կը նշանակէ որ 
ես թալանուած եւ տունէն, եւ եկեղեցիէն եւ իմ մարդկութենէն զրկուածեմ 
եւ իմ մայրենի հողէն, մէկ խօսքով։
Ես միշտ կը յիշեմ, յատկապէս այս օրերուն մեծ հայրս, երբ ան կ’ըսէր թէ 
ինչպէս անոնք ճանապարհորդելու ճամբուն (ՍԱՖԱՐ ՊԱՐԼՒՔ), ինչպէս 
ինք կ’անուաներ երբ թողեցին իրեն փոքր երկու եղբայրները անապատի 
ճամբուն վրայ, որովհետեւ անոնք բեռի վրայ բեռ դարձան եւ թէ ինչպէս կը 
քալեն եւ ետեւ նայելով կը տեսնեն անոնց լացն ու պաղատանքը.
սա նոյն ցեղասպանութիւնն է։
Ես չեմ մոռցած եւ չեմ մոռնար այն տեսարանը որ տպագրուած է իմ 
յիշողութեանս մէջ։
Իսկ հիմա, ես կը պահանջեմ իմ տատիկներուն եւ պապերուն արիւնը եւ 
իւրաքանչիւր անմեղ հայու արիւնը որ նահատակուեցաւ. եւ որ թուրքը իր 
ամբողջ կեանքը եւ իր որդիներուն կեանքը վաճառէ, չի կրնար իրականացնել 
նոյնիսկ փոքր բաժին։
Կը պահանջեմ մեր գողցուած իրաւունքները եւ պահանջատէր կը մնամ 
որովհետեւ իրաւունք ունիմ։

Արշալոյս Չուլճեան-Էլէյճեան, Պէյրութ
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Քալիֆորնիոյ Խորհրդարանի Անդամներուն 
Նախաձեռնած Հայոց Ցեղասպանութեան 
Նուիրուած Շարադրական Եւ Գծագրութեան 
Մրցումներուն Ժամկէտը Կ ՛երկարաձգուի

Քալիֆորնիոյ նահանգային խորհրդա-
րանի Հայկական օրէնսդրական 
խմբակցութեան նախաձեռնութեամբ, 
այս տարի եւս տեղի պիտի ունենան 
Հայոց Ցեղասպանութեան նուիրուած 
շարադրութեան եւ գծագրութեան 
մրցումներ, որոնց կրնան մասնակցիլ 
Քալիֆորնիոյ վարժարաններու 9-12րդ 
դասարաններու աշակերտները: Այս 
մասին ԵՌԱԳՈՅՆ-ը կը տեղեկանայ 
«Ասպարէզ» օրաթերթէն։
«Քորոնա» ժահրին ստեղծած իրա-
րանցումին հետաւանքով, կազմա-
կերպիչները որոշած են ստեղծա-
գործութիւններուն ներկայացման 
ժամկէտը երկարաձգել մինչեւ 1 
Յունիս։
Շարադրութիւնը պէտք է գրուի իբրեւ 
դիմում՝ Սաքրամենթօ գտնուող 

Քալիֆորնիոյ թանգարանի տնօրէ-
նութեան, համոզելու համար զայն, 
որ Քալիֆորնիոյ մէջ ապրող կամ 
նահանգին հետ սերտ կապեր ունեցող 
ամերիկահայ անձնաւորութիւն մը 
պէտք է ներկայացուի թանգարանի 
«Հռչակի սրահ»ին մէջ:
Գծագրութեան այս տարուան 
մրցանքին նիւթը «Միջմարդկային 
յարաբերութիւններ» է։
Շարադրութիւնները կամ ստեղծա-
գործութիւնները պէտք է յղուին 
1915essay@gmail.com հասցէին: 
Իւրաքանչիւր մրցանքի առաջին 
հանդիսացողը պիտի ստանայ 1000 
տոլար, իսկ երկրորդ եւ երրորդ 
հանդիսացողները՝ յաջորդաբար 750 
եւ 500 տոլար։

Կլենտէյլ Քաղաքին Կազմակերպած Ցեղասպանութեան 
Համացանցային Ոգեկոչումը
«Քորոնա» ժահրի համաճարակին 
պատճառով, Կլենտէյլի քաղաքապե-
տարանին կողմէ ամէն տարի 
կազմակերպուող Հայոց Ցեղասպա-
նութեան ոգեկոչման հանրային 
ձեռնարկին փոխարէն տեղի պիտի 
ունենայ համացանցային ոգեկոչում 
մը 23 Ապրիլին, երեկոյեան ժամը 7էն 
սկսեալ։
Պիտի ցուցադրուին նախորդ տարի-
ներուն քաղաքին «Ալեքս» սրահին 
մէջ կազմակերպուած ոգեկոչման 
ձեռնարկներէն հատուածներ, եւ 
պատգամներ պիտի փոխանցեն 
Կլենտէյլի քաղաքապետ Վրէժ Աղա-
ճանեան ու քաղաքապետական 
խորհուրդի անդամներ Արա Նաճա-
րեան, Փօլա Տիվայն, Արտաշէս 
Քասախեան եւ Տենիըլ Պրոթմըն։

Ոգեկոչումը պիտի սփռուի քաղաքին 
GTV6 կայանէն (Spectrum-ի թիւ 6 
եւ AT&T-ի թիւ 99) , ինչպէս նաեւ 
Facebook.com/MyGlendale, Instagram.
com/MyGlendale/Channel եւ YouTube.
com/MyGlendale կայքէջերուն վրայ։
Նաեւ, Ապրիլ 24ին, երեկոյեան ժամը 
7էն սկսեալ, GTV6 կայանէն պիտի 
ցուցադրուի Սթեֆընի Այանեանի 
պատրաստած վաւերագրական «What 
Will Become of Us» ֆիլմը։

Ամերիկահայ Կեանք

Հաղորդագրութիւն

Հայոց Ցեղասպանութեան Ոգեկոչման Լոս Անճելըսի 
Միացեալ Մարմնի, Միացեալ Հայ Երիտասարդներու 
Եւ Հայոց Ցեղասպանութեան Յանձնախումբ 
Միաւորի Միացեալ Յայտարարութիւն
Ապրիլ 24 Լոս Անճելըսի Հայոց Ցեղասպանութեան Ոգեկոչումներ

Հայոց Ցեղասպանութեան Ոգեկոչման Լոս Անճելըսի Միացեալ Մարմինը, 
Միացեալ Հայ Երիտասարդները եւ Հայոց ցեղասպանութեան յանձնախումբ 
միաւորը, որոնք պատասխանատու են Հարաւային Գալիֆորնիոյ մէջ Հայոց 
ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակի միջոցառումները կազմակերպելու, 
նկատի առնելով «քորոնա» ժահրի պատճառով զանգուածային հաւաքնե-
րու տեղական եւ նահանգային իշխանութիւններու կողմէ կիրառուած 
առողջապահական հրահանգները, միասնաբար կը յայտարարեն իրենց 
փոխընտրական ծրագիրները:
Աւանդութիւն դարձած Մոնթեպելլոյի Յուշարձանին մօտ հայոց ցեղասպա-
նութեան ոգեկոչումի, Հոլիուտի Փոքր Հայաստան թաղամասի քայլարշաւի եւ 
Լոս Անճելըսի Թրքական հիւպատոսութեան դիմաց բողոքի ցոյցի փոխարէն, 
աշխատանք կը տանին համագաղութային ծրագիրը, Ապրիլ 24, 2020-ին, 
առաւօտեան ժամը 10:00-ին, ամբողջ օրուայ յայտագիրով ներկայացնելու 
տեղական հայկական պատկերասփիւռի կայաններէն եւ քանի մը ժամով 
ուղիղ սփռումը համացանցի միջոցով: 
Ամբողջ օրուայ ոգեկոչման ընթացքին կը ներկայացուին շարք մը նշա-
նաւոր պետական պաշտօնեաներ, համայնքներու ղեկավարներ եւ հոգեւո-
րականներ, ինչպէս նաեւ տեղեկատուական քննարկումներ՝ կապուած 
Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման, արդար հատուցումներու, եղեռնի 
զոհերու վերահաստատման եւ յանցագործութեան վերականգնման 
մասին: Բացի այդ, ակնդիրները հնարաւորութիւն կ’ունենան տեսնելու 
ցեղասպանութեան մասին վաւերագրական ֆիլմեր եւ լսելու մեր համայնքի 
յայտնի անհատականութիւններէն եւ մշակութային ներկայացումներ՝ 20-րդ 
դարու առաջին ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակը յարգելու համար: 
Հայոց ցեղասպանութիւնը անպատմելի սարսափներ առաջացուց Օսմա-
նեան կայսրութեան լուծին տակ ապրող հայ բնակչութեանը, ներա-ռեալ 
զանգուածային սով: Այն ժամանակ, Միացեալ Նահանգներու պատմութեան 
մէջ, Ամերիկացիները ամենամեծ օգնութեան ջանքերը կատարեցին, հիմնե-
լով Մերձաւոր Արեւելքի օգնութեան յանձնաժողովը, որպէսզի օգնութիւն 
ցուցաբերեն ցեղասպանութենէն ճողոպրած հայերուն: Հայերը երբեք չեն 
մոռցած Ամերիկացի ժողովուրդի բարեսիրութիւնն ու մեծահոգութիւնը: 
105 տարիներ ետք, «Քորոնա» ժահրի բերած աննախադէպ մակարդակի 
գործազրկութեան պատճառով, այժմ Ամերիկացիները կանգնած են ճգնա-

ժամային անապահովութեան դիմած: Ճգնաժամային այս դրութենէն դուրս 
գալու անհրաժեշտութեան լուծման համար, Հայոց Ցեղասպանութեան Ոգե-
կոչման Լոս Անճելըսի Միացեալ Մարմինը, Միացեալ Հայ Երիտասարդները 
եւ Հայոց ցեղասպանութեան յանձնախումբ միաւորը, Feeding America 
կազմակերպութեան հետ համագործակցելով, սկսած է դրամահաւաքի արշա-
ւի, Միացեալ Նահանգներու տարածքին մէկ ու կէս միլիոն կարօտեալի ճաշ 
տրամադրելու համար, ի յիշատակ մեր ընկած նահատակներուն եւ առ ի 
երախտագիտութիւն մեզի օգնութեան հասած Ամերիկացի ժողովուրդին: Այս 
դրամահաւաք արշաւի միջոցով, ամբողջ հայ համայնքը պիտի կարողանայ 
իր շնորհակալութիւնը յայտնել Ամերիկային՝ մեր ամենադժուար պահին, իր 
կատարած մարդասիրութեան համար, եւ որպէս Ամերիկահայեր, ժամանակն 
է փոխադարձելու նաեւ փոխադարձելու մեր ուժերը ի սպաս դնելով՝ օգնելու 
համար այս դժուար պահերուն, անոնց որոնց սնունդի պակաս ունին, 
համայնքներուն եւ առանց պատկանելիութեան համար խտրականութիւն 
դնելու: 
Ոգեկոչման եւ 1,5 միլիոն կերակրման ծրագիրի մասին, աւելի մանրամասն 
տեղեկութիւններ շուտով կը հրապարակուին: 
Հակառակ հսկայական մարտահրաւէրներուն, որոնք ամբողջ մարդկութեան 
ազդած է, Հայոց Ցեղասպանութեան Ոգեկոչման Լոս Անճելըսի Միացեալ 
Մարմինը, Միացեալ Հայ Երիտասարդները եւ Հայոց ցեղասպանութեան 
յանձնախումբ միաւորը հիմք ունենալով ծայրայեղօրէն անբարենապաստու-
թեան առջեւ կանգնած մեր նախահայրերու ահռելի օրինակը, որոնք 
պատշաճօրէն վերածնունդ առած են աւելի ուժեղ քան երբեւէ, հաւատարիմ 
կը մնայ Հայ Դատին եւ միասնաբար կ’աշխատի լուծում գտնելու հայոց 
ցեղասպանութեան յանցագործութեան արդարացի բանաձեւին՝ Թուրքիոյ 
կառավարութենէն պահանջելով ցեղասպանութեան ճանաչումը, ինչպէս 
նաեւ արդար փոխհատուցում: 
Մեր աշխատանքը կը շարունակուի: Կանգնած ենք միասնական եւ մեր ձայնը 
լսելի պիտի դարձնենք 20րդ դարու առաջին ցեղասպանութեան զոկ դարձած 
մեր 1,5 միլիոն նահատակներու յիշատակին: 
Յուսով ենք, որ այս համաշխարհային ժահրը շուտով կը հասնի իր աւարտին, 
եւ մեր բոլոր համայնքները կը վեր կը բարձրանան աւելի զօրաւոր, քան երբեւէ: 
Միաւորը ամենայն բարիք կը մաղթէ ձեզի: Մնաք միշտ առողջ եւ ապահով:

«Նոր Օր»ի Յայտարարութիւն
«Նոր Օր»ը ՌԱԿ Արեւմտեան ԱՄՆի Շրջանային Վարչութեան 
պաշտօնաթերթն ըլլալով կը յարգէ բազմակարծութիւնը եւ խօսքի 
ազատութիւնը: 
«Նոր Օր»ը միաժամանակ իրեն իրաւունք կը վերապահէ կարգ 
մը գրութիւններու տեղ չտալ, եթէ անոնք չեն համապատասխա-
ներ լրագրութեան միջազգայնօրէն ընդունուած հիմնական 
օրէնքներուն եւ խիստ հակասութեան մէջ կը գտնուին ՌԱԿ-ի 
գաղափարախօսութեան հետ: 
Կը յիշեցնենք նաեւ թէ՝ թերթիս մէջ տպուած կարգ մը յօդուածնե-
րու արտայայտած միտքերն ու գաղափարները անպայմանօրէն 
չեն արտայայտեր ՌԱԿի տեսակէտը: 
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Ցեղասպանութեան Ոգեկոչման Առցանց 
Համերգ՝ 23 Ապրիլին

Պարտադիր Մեկուսացումի Շրջանին Բարելաւեցէք Ձեր Հայերէնը

Պօղոսեան-Մանուէլեան ընտանիքի 
նուագախումբին կատարողութեամբ, 
23 Ապրիլին տեղի պիտի ունենայ 
Հայոց Ցեղասպանութեան ոգեկոչման 
առցանց համերգ մը, երեկոյեան ժամը 
7-էն սկսեալ։ Այս մասին ԵՌԱԳՈՅՆ-ին 
կը տեղեկացնէ «Ասպարէզ»-ը։
Պիտի կատարուին Կոմիտասէն եւ 
Մոցարթէն ստեղծագործութիւններ եւ 
տեղի պիտի ունենայ համաշխարհային 
անդրանիկ կատարումներ՝ Իըն Քրու-
սի, Արտաշէս Քարթալեանի եւ Այտա 

Շիրազիի ստեղծագործութիւններուն։
Պօղոսեան ընտանիքի նուագա-
խումբին մաս կը կազմեն Մովսէս 
Պօղոսեան (ջութակ), Վարդի Մանու-
էլեան (ջութակ), Եդուարդ Պօղոսեան 
(թաւջութակ), Քարա Պօղոսեան 
(ջութ), եւ Անուշ Պօղոսեան (քլարինեթ, 
աւագասրինգ):
Համերգին կարելի է հետեւիլ www.you-
tube.com/user/DilijanMusic կայքէջին 
վրայ։

Մեկուսացումի այս շրջանին, երբ 
հեռակայ ուսուցման, ընթերցումի եւ 
ընդհանուր զարգացման զանազան 
ծրագրեր կը հրամցուին ամէնուրեք՝ 
համացանցի վրայ արեւմտահայերէ-
նով շրջանառութեան մէջ դրուած 
մանկապատանեկան կայքէջերու 
ցանկ մը կը հրապարակենք, ուր 
ուսուցողական եւ ժամանցային 
տեսանիւթեր եւ ձայնագրութիւններ 
տրամադրելի են ուսուցիչներու, 
ծնողներու եւ աշակերտներու համար, 
տան մէջ ժամանակը աւելի օգտակար 
ձեւով անցընելու նպատակով։
Հասցէները՝ իրենց բովանդակութեան 
մասին համառօտ բացատրութիւնով.-
https://soundcloud.com/a-sarkissian/
Այս հասցէին տակ կը գտնէք մանկագիր, 
մանկավարժ, Անահիտ Սարգիսեանի, 
ինքորոյն մանկական ձայնագրեալ 
խաղիկներու, խաղերգերու, երգերու, 
շուտասելուկներու, պատումներու 
հսկայական հաւաքածոյ մը մանկա-
պարտէզի եւ նախակրթարանի առա-
ջին երկու տարիքի մանուկներուն 
համար։
https://www.facebook.com/parev.arev/
Անահիտ Սարգիսեանի Դիմագիրքի 
էջին վրայ տեղադրուած են Մարալ 
Քերովբեանի եւ Վահան Քերովբեանի 
հետ անոր պատրաստած մանկական 
շարժապատումները եւ զանազան այլ 
տեսանիւթեր եւ գրառումներ։ Նիւթեր, 
զորս կարելի է նաեւ գտնել Youtube-ի 
կամ vimeo-ի վրայ։
pokrig.org
2014-ին Պոլսոյ Գարակէօզեան 
տան 100-ամեակի հիմնադրութեան 
առթիւ հիմքը կը դրուի ՓՈՔՐԻԿ 
հէքեաթարանին, որ այսօր հայկական 
եւ միջազգային գրականութենէ, 
արդի եւ աւանդական գրողներէ՝ 
արեւմտահայերէնով 100-է աւելի 
հէքեաթներ, առակներ, դիցաբանա-
կան պատումներ տրամադրելի կը 
դարձնէ, տեսանիւթերով։
www.e-ptit.com
ՓԹԻԹ կայքէջը կը պարունակէ 
զանազան բնոյթի խաղեր՝ լեզուա-
կան, թուաբանական, տրամա-
բանական, ժամանցային։ Ունի 
հէքեաթներու, պատմութիւններու, 
առակներու եւ հանելուկներու 
բաժիններ, խաղերու միջոցաւ 

դաստիարակչական աշխատանք 
կատարող ճոխ բովանդակութիւն, որ 
միաժամանակ օգտակար ու հաճելի 
ժամանց կ՚ապահովէ։ www.e-ptit.
com կայքէջը ծնունդ առած է ՓԹԻԹ 
մանկապատանեկան պարբերա-
թերթէն, որ հիմնուած է Պէյրութի մէջ 
2010-ին։ Տպագիր տարբերակն ալ 
տակաւին կը շարունակէ լոյս տեսնել։
Համազգային Հայ Կրթական եւ 
Մշակութային Միութեան ստեղծած 
մանկական ուսուցողական կայքէջն 
է։ Լալան եւ Արան երկու տիպարներ 
են, որոնք կը մանուկներուն կը 
բացայայտեն աշխարհը, կը ճոխացնեն 
անոնց աշխարհագիտութիւնը, լեզուա-
գիտութեամբ՝ գոյներու, ձեւերու, 
իրերու ընդմէջէն… որոնք երթալով 
կը ստանան անուն, պատկեր եւ 
ճանաչում։
h t tps : / /www. la lanouaran .com/
hy/ հասցէին պիտի գտնէք նաեւ 
պատմուածքներու գլուխ մը՝ ,Ողկոյզ 
մը պատմուածքե վերնագրով, որ 
ունի նաեւ ձայնագրութեան անկախ 
շտեմարան https://soundcloud.com/
voghgouyz անուան տակ, ուր կարելի 
է ունկնդրել Լեւոն Շանթի մշակած 
մանկապատանեկան հէքեաթները։
* * *
Այս կայքէջերու կողքին կան նաեւ 
կարգ մը անհատական նախա-
ձեռնութիւններ, ինչպէս՝ Ալիք Արզու-
մանեանի կողմէ պատմուած պատմու-
թիւնները հետեւեալ հասցէին՝
https://www.youtube.com/channel/
UCi13BUvILgNqhloltxVUr-g
Ալիք Արզումանեան տեսերիզի միջոցով 
կ՚ընթերցէ նաեւ օտար գրականութենէ 
արեւմտահայերէնի թարգմանուած 
պատմութիւններ, օտար լեզուով 
բնագիրին վրան հայերէն բնագիրը 
տեղադրուած կամ երբեմն ալ՝ 
անգլերէնով գրուած գիրքէն ուղղակի 
թարգմանութեամբ։
Նոյնն է պարագան Լիզա Մանոյեանի 
հետեւեալ հասցէով տեսանիւթերուն՝
https://www.youtube.com/channel/
UCcc6L5GVQPgvhy8hTGxgAew
Նոյնպէս կարելի է ունկնդրել 
ֆրանսերէնէ արեւմտահայերէնի 
թարգմանուած ու Անահիտ Տօնա-
պետեանի եւ Մելանի Քիլէճեանի կողմէ 
կատարուած՝ ,Փոքրիկ Նիկոլե գիրքի 

հատուած առ հատուած ընթերցումը.
Հատուած 0 – Անձերը – (Les person-
nages) : https://youtu.be/AMwLX7dg9sc
Հատուած 1 – Դպրոցը պիտի սկսի 
(On va rentrer) : https://youtu.be/s6UX-
NW5yp-g
Հատուած 2 – Դպրոցը պիտի սկսի (On 
va rentrer) : https://www.youtube.com/
watch?v=N2e3Y47CTtg
Ամէն շաբաթ նոր հատուածով մը կը 
ճոխանայ շարքը։
http://armlands.com/
Armlands կամ Հայկաշխարհ կայքէջը 
եւս կը հրամցնէ արեւմտահայերէն 
նիւթեր՝
երկու բաժիններով՝ 4-7 եւ 8-15 
տարիքային խումբերու համար, 
գիտական պատմութիւններ, դէմքեր, 
երգեր, ընթերցումներ, գիտական 
տեղեկութիւններ հարցում-
պատասխանի ձեւին տակ։
Armenian virtual college (www.avc-ag-
bu.org)
Երուանդ Զօրեանի կողմէ 
պատրաստուած կայքէջը կ՚աշխատի 
իբրեւ Հայագիտական ուսման կեդրոն, 
արեւտահայերէն եւ արեւելահայերէն 
լեզուներով։ Պէտք է արձանագրուիլ եւ 
իբրեւ դասընթացք կանոնաւոր կերպով 
հետեւիլ ու մասնակցիլ հեռավար 
դասընթացքներուն, դաստիրարակի 
մը ցուցմունքներուն հետեւելով։ Այս 
ծրագիրը հովանաւորուած է ՀԲԸՄ-ի 
կողմէ։
http://aghvorpaner.com/
Իւրայատուկ կայքէջ մը, որ իւրա-
քանչիւր օրուան յարմար բառ մը, 
եզր մը, գաղափար մը, միջազգային 
հասարակութիւնը յուզող ընկերային 
հարց մը, դատ մը կը ներկայացնէ 
պիտակով մը կամ պատկերով մը, 
որուն կ՚ընկերանայ շատ կարճ խօսքը 
կամ բառը՝ աղուոր բաները։
www.norharatch.com
Նոր Յառաջ-ի բաժանորդները կրնան 
նաեւ NH Hebdo-ի մէջ «L’arménien 
chez soi» (Հայերէնը տան մէջ) էջին 
հետեւիլ, ուր փոխնիփոխ տրամադրելի 
են շաբաթ մը՝ Յարութիւն Քիւրքճեա-
նի կողմէ պատրաստուած գրական 
նիւթերով վարժութիւններ, իսկ 
յաջորդ շաբաթը ,Նոր Յառաջե-ի 
խմբագրութեան կողմէ՝ լուսանկարի 
մը շուրջ պատրաստուած պատում մը, 
անոր բովանդակած կարեւոր բառերու 
ֆրանսերէն թարգմանութեամբ։
***
Ընթերցանութեան սիրահարներու 
համար կան նաեւ կայքագրեր 
(blog), որոնք ընդհանուր առմամբ 
նորութիւն են միջազգային եւ հայ 
իրականութեան մէջ։ Թերեւս առաջին 
նախաձեռնողներէն էր ԱՄՆ-ու մէջ 
Վարդան Մատթէոսեանը՝ armenia-
ca-haygagank.blogspot.com հասցէի իր 
կայքագրով, որ սկզբնական շրջանին 

կեդրոնացած կերպով կը հրատարակէր 
մամուլի եւ հանդէսներու մէջ լոյս տեսած 
արեւմտահայերէն հետաքրքրական 
յօդուածներ։ Յետագային խմբագրա-
կան իր ուղեգիծը տեղ տուաւ նաեւ 
արեւելահայերէն եւ անգլերէն 
նիւթերու։
Նաեւ կան երկու գործող պլոկներ, 
առաջինը՝ Հայերէն Blog-ը (https://
hayerenb log .wordpress .com/ ) 
որ կը հրատարակուի Իշխան 
Չիֆթճեանի նախաձեռնութեամբ 
եւ խմբագրութեամբ։ Երկրորդը՝ 
Նորա Պարութճեանի նորաստեղծ 
ԾԻԾԵՌՆԱԿ անունով կայքագիրը՝ 
https://dzidzernag.wordpress.com/, որ 
տեղ կը տրամադրէ հայ պատանիներու 
եւ երիտասարդներու գրութիւններուն։
Պէտք է հաւանաբար յիշեցնել որ 
համացանցի վրայ մեծ տարածում 
գտած են Վահէ Պէրպէրեանի 
ներկայացումները՝ Եթէ, Ուրեմն, 
Սակայն… կան նաեւ մի քանի այլ 
կատակաբաններու ներկայացումնե-
րը, ինչպէս՝ Գրիգոր Սաթամեան, Փիեռ 
Շամասեան …
* * *
Մեկուսացման շրջանին նամակա-
բաշխումը կը բանի, թէեւ՝ դանդաղ 
եւ անկանոն կերպով, կրնաք մանկա-
պատանեկան գիրքեր ապսպրել 
www.norharatch.com-ի առցանց գրա-
խանութէն։
* * *
Վերոնշեալ կայքէջերու ետին կան 
անձեր եւ հիմնարկութիւններ, որոնք 
նախաձեռնած են, յղացած են եւ 
իրագործած։ Կայքէջ մը հաստատելը 
նաեւ նիւթական կարեւոր ներդրում 
կը պահանջէ։ Նշեցինք Համազգայինը 
եւ ՀԲԸՄ-ը, որոնք ունին դպրոցներ 
եւ կրթական ծրագրեր։ Վերոնշեալ 
կայքէջերէն շատերուն աջակցած է 
Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկու-
թեան Հայկական բաժանմունքը, 
արեւմտահայերէնի խթանման իր 
հնգամեայ ծրագրի շրջանակին մէջ, 
ինչպէս՝
https://www.facebook.com/parev.arev/, 
pokrig.org, www.e-ptit.com, http://
aghvorpaner.com/, www.norharatch.
com … Շնորհակալութիւն բոլորին։
Անկասկած կան նաեւ այլ նախա-
ձեռնութիւններ, որոնց մասին 
մենք տակաւին տեղեակ չենք։ 
Հայաստանի Կրթութեան եւ մշակոյ-
թի նախարարութիւնը իր կարգին 
հրապարակեց արեւելահայերէնով 
առցանց ուսուցման կայքէջերու ցանկ 
մը.-
– https://www.youtube.com/user/
armeduchannel
– https://bit.ly/34m1Wtm
– https://tumanyan.online
– https://armenian-language.org
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Լիբանան
Հայ Եկեղեցւոյ Դէմ Պայքար Մղելու Փորձը Երբե՛ք Ընդունելի Չէ. Արամ Վեհափառ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Արամ Ա. կաթողիկոսի ֆեյսպու-
քեան էջով օրերս ներկայացուած 
էր իր գրառումմներէն մէկը, որ 
վերնագրուած էր՝ «Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ ԿՈՂՄԷ 
ՅՈՐԴՈՐ ՈՒ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔ ՄԵՐ 
ՀՈԳԵՒՈՐԱԿԱՆՆԵՐՈՒՆ», ուր կը 
նշուէր.
«Այսօր, որեւէ ժամանակէ աւելի Հայ 
Եկեղեցին ժողովուրդին հետ պէտք է 
ըլլայ՝ հոգեւոր սնունդ հայթայթելով, 
կարիքաւորներուն օգնելով եւ ժողո-
վուրդին ծառայելով։ Ա՛յս է հայ 
հոգեւորականին կոչումը։ Դուք, 
սիրելի հոգեւոր հայրեր, այս ոգիով 
թրծուեցաք Անթիլիասի մէջ եւ կոչումի 
խոր գիտակցութեամբ կը ծառայէք։ 
Մօտէն կը հետեւինք ձեր հովուա-
կան աշխատանքներուն։ Բարձրօրէն 
կը գնահատենք ձեր ծառայական 
նուիրումը։ Թող մեր Տէրը Քրիստոս 
վարձահատոյց ըլլայ ձեզի։ Աղօթե-
ցէք մեր ժողովուրդի զաւակներուն 
համար»։
Արամ Ա կաթողիկոսի այս գրառումը 
ընկերային ցանցերու վրայ ոմանք 
մեկնաբանեցին որպէս աջակցութիւն 
ՀՀ իշխանութիւններուն, մասնա-
ւորապէս՝ ՀՀ վարչապետին:
Նշենք, որ Հայաստանեայց Առաքե-
լական Եկեղեցւոյ և Ամենայն հայոց 
կաթողիկոս Գարեգին Բ.ի դէմ 
այս օրերուն հակաքարոզչական 
արշաւ սկիզբ առած է, որուն 
առիթը հանդիսացաւ News.am-ի 
հետ զրոյցի ընթացքին Վեհափառի 
մտահոգութիւնը ՀՀ երկրորդ նախա-
գահ Ռոբերտ Քոչարեանի առողջու-
թեան վերաբերեալ։ Այդ զրոյցին 
մէջ Գարեգին Վեհափառ ըսած 
էր. «Հաղորդ լինելով նախագահի 
առողջութեան առնչութեամբ բժիշկնե-
րի մասնագիտական կարծիքներին՝ 
կարևոր ենք համարում, որ արդարա-

դատութեան իրագործման հետ մէկ-
տեղ ձեռնարկուեն բոլոր կանխարգե-
լիչ միջոցներն ու միջոցառումները, 
այդ թւում՝ խափանման միջոցի 
փոփոխութիւն՝ համավարակի այս 
շրջանում ապահովագրելու նրան 
առողջական վիճակի հետագայ 
բարդացումներից»:
168.am լրատուական կայքէջը 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Արամ Ա կաթողիկոսէն գրաւոր 
պարզաբանում խնդրած էր՝ որուն ի 
պատասխան Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Կաթողիկոսութեան
Տեղեկատուական գրասենեակի վարիչ 
Յովակիմ Վրդ. Բանճարճեան գրած 
է պատասխան-նամակ մը, որը կը 
ներկայացնենք ամբողջութեամբ:
«Այս առաւօտ, շնորհակալութեամբ 
ստացայ Ձեր e-mail-ը: Կ՚ուզեմ կարեւո-
րութեամբ Ձեր ազնիւ ուշադրութեան 
յանձնել հետեւեալ երկու կէտերը.-
1) Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 
Հայրապետը, ստեղծուած համաշ-
խարհային տագնապի լոյսին տակ, 
նման գրառումներ կը կատարէ 
Facebook-ի ճամբով: Ան յաճախ իր 
յորդորները ու թելադրութիւնները 
կը փոխանցէ Մեծի Տանն Կիլի-
կիոյ Կաթողիկոսութեան թեմերուն, 
առաջնորդներուն, ազգային իշխա-
նութիւններուն եւ հոգեւորա-
կաններուն՝ շեշտելով աղօթքի ու 
մարդասիրական ծառայութեան 
ճամբով մեր ժողովուրդին հետ 
ըլլալու հրամայականը: Նորին Սրբու-
թեան կատարած յորդորներուն ու 
յիշեցումներուն մաս կը կազմէ 
նաեւ Ձեր մէջբերած գրութիւնը: 
Հետեւաբար, ան ո՛չ մէկ կապ ունի 
Հայաստանէն ներս ստեղծուած 
ներկայ կացութեան հետ: Վեհափառ 
Հայրապետին խօսքը եւ գործը արեւու 
լոյսին նման միշտ յստակ եղած են. 
մեկնաբանութեան ու լուսաբանու-

թեան կարիքը չունին: Հետեւաբար, 
ՎԵՀԱՓԱՌ ՀՕՐ ՄՏԱԾՈՒՄՆԵՐԸ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆԱՑՆԵԼԸ ՃԻՇԴ ՉԷ՛:
2) Վեհափառ Հայրապետը իր 
խոր մտահոգութիւնը կը յայտնէ 
Հայաստանէն ներս ստեղծուած 
ներկայ կացութեան նկատմամբ: 
Ինչպէս Նորին Սրբութիւնը յաճախ 
կը շեշտէ՝ մեզի համար եկեղեցի եւ 
ժողովուրդ անջատ իրականութիւններ 
չեն, այլ մէ՛կ ամբողջութիւն են՝ ներքին 
անքակտելի կապերով իրարու հետ 
սերտօրէն ընդելուզուած: Արդ, 
որոշ շրջանակներու կողմէ պահեր 
ու կացութիւններ օգտագործելով 
եւ ծրագրուած մօտեցումով Հայ 
Եկեղեցւոյ դէմ պայքար մղելու 
փորձը Մեզի համար, վստահ ենք 
նաեւ մեր ժողովուրդին համար, 
երբե՛ք ընդունելի չէ։ Ձայնակցելով 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
նախագահին, Վեհափառ Հայրապետը 
կոչ կ՚ուղղէ՝ փոխադարձ յարգանքով ու 
հանդուրժողական ոգիով, ինչպէս նաեւ 
իրողութիւններն ու հանգամանքները 
նկատի ունենալով եւ երկխօսութեան 
ճամբով քննարկելու մեր ազգը, եկե-

ղեցին եւ հայրենիքը դիմագրաւող 
խնդիրներն ու մարտահրաւէրները: 
Անհրաժեշտ է, յատկապէս ներկայ 
ճգնաժամային պայմաններուն մէջ, 
համախմբուիլ մեր ընդհանրական ու 
գերագոյն արժէքներու ու ձգտումներու 
շուրջ: Մեր հայրենիքին եւ Սփիւռքի 
համայնքներուն անվտանգութիւնը 
առաջնահերթ մտահոգութիւն է 
Մեզի համար: Յառաջիկայ շաբաթ 
Ապրիլ 24-ի առիթով մեր ազգային 
պահանջատիրութեան նկատմամբ 
մեր հաւաքական յանձնառութեան 
վերահաստատումը հրամայական է, 
կը շեշտէ Արամ Ա. Վեհափառ Հայրա-
պետը:
Թող Աստուած անվտանգ ու ամուր 
պահէ մեր ազգը, եկեղեցին ու հայրե-
նիքը։

Լաւագոյն մաղթանքներով՝
Յովակիմ Վրդ. Բանճարճեան
Վարիչ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթո-
ղիկոսութեան
Տեղեկատուական Գրասենեակի
Անթիլիասի
18 Ապրիլ 2020»:

Լիբանանի Երիտասարդութեան Հարցերու Եւ 
Մարմնակրթութեան Նախարարը Հաստատեց, 
Որ 27 Ապրիլէն Ետք Երեւանէն Լիբանան Պիտի 
Վերադարձուին Լիբանանցիները
Լիբանանի Երիտասարդութեան 
հարցերու եւ մարմնակրթութեան 
նախարար Վարդինէ Օհանեան-
Գէորգեան, 21 Ապրիլի երեկոյեան, 
վարչապետարանին մէջ, վարչապետ 
Հասսան Տիապի ներկայութեան 
գումարուած ժողովին անգամ մը 
եւս արծարծեց Երեւան գտնուող եւ 
Լիբանան գալ փափաքող լիբանանցի 
քաղաքացիներուն հարցը: «Ազդակ»-ի 
տեղեկութիւններով՝ նախարարը 

մեծապէս անհրաժեշտ նկատեց, որ 
այս պարագան սերտուի եւ լուծում 
տրուի անոր:
Հաստատուեցաւ, որ անհրաժեշտ 
քայլերու պիտի դիմուի, որպէսզի 
27 Ապրիլէն ետք Երեւան-Պէյրութ 
յատուկ թռիչքով Հայաստան գտնուող 
եւ Հայաստանի մէջ Լիբանանի 
դեսպանատան մէջ արձանագրուած 
լիբանանցիները վերադառնան 
Լիբանան:

Արամ Ա. Կաթողիկոսի Յորդորն ու Գնահատանքը 
Հայ Հոգեւորականներուն
Լիբանանի Երիտասարդութեան 
հարցերու եւ մարմնակրթութեան 
նախարար Վարդինէ Օհանեան-
Գէորգեան, 21 Ապրիլի երեկոյեան, 
վարչապետարանին մէջ, վարչապետ 
Հասսան Տիապի ներկայութեան 
գումարուած ժողովին անգամ մը 
եւս արծարծեց Երեւան գտնուող եւ 
Լիբանան գալ փափաքող լիբանանցի 
քաղաքացիներուն հարցը: «Ազդակ»-ի 
տեղեկութիւններով՝ նախարարը 

մեծապէս անհրաժեշտ նկատեց, որ 
այս պարագան սերտուի եւ լուծում 
տրուի անոր:
Հաստատուեցաւ, որ անհրաժեշտ 
քայլերու պիտի դիմուի, որպէսզի 
27 Ապրիլէն ետք Երեւան-Պէյրութ 
յատուկ թռիչքով Հայաստան գտնուող 
եւ Հայաստանի մէջ Լիբանանի 
դեսպանատան մէջ արձանագրուած 
լիբանանցիները վերադառնան 
Լիբանան:

Ուքրանիա
Ուքրանիոյ Մէջ Հայոց Ցեղասպանութեան Նուիրուած 
Ձեռնարկներ
Ուքրանիոյ մէջ նախատեսուած Հայոց 
Ցեղասպանութեան 105-րդ տարելի-
ցին նուիրուած ձեռնարկներուն ձեւը, 
«քորոնա» ժահր համավարակին 
պատճառով փոփոխութեան ենթար-
կուած է։ Այս մասին կը յայտնէ Ուքրա-
նիոյ Հայերու միութեան գործադիր 
տնօրէն Յովակիմ Յարութիւնեան։
Ձեռնարկները տեղափոխուած են 
համացանցային տարածք եւ լրա-
տուադաշտ:
«Շարք մը քաղաքներու փողոցներուն 
մէջ պիտի տեղադրուին տարբեր 
պաստառներ եւ այլ տեղեկատուա-
կան նիւթեր Հայոց Ցեղասպանու-

թեան մասին: Տեղի պիտի ունենայ 
պատմական գիտութիւններու թեկնա-
ծու, Ուքրանիոյ Հայերու Միութեան 
պատմամշակութային կոմիտէի ղեկա-
վար Դաւիթ Դաւթեանի առցանց 
դասախօսութիւնը: Հայոց Ցեղասպա-
նութեան մասին տեսաերիզներու 
նախագիծի ստեղծման պիտի միանան 
հայ համայնքի շարք մը ականաւոր 
գործիչներ:
Յուշարձաններուն մօտ ծաղիկներ 
զետեղելու աւանդական արարողու-
թիւնը պիտի կատարուի կանխազգու-
շացման բոլոր կանոններուն պահպա-
նումով»,- կը յայտնէ պարոն Յարու-
թիւնեան:

Իրան
Հայոց Ցեղասպանութեան Զոհերու Յիշատակին՝ 
Ծաղիկներու Մատուցման Արարողութիւն Թեհրանի 
Մէջ. Հաղորդագրութիւն
Սիրելի հայրենակիցներ,
Այսու կը յայտնենք Ձեզի, որ Ապրիլ 
24-ի օրը Թեհրանի Ս. Սարգիս եկեղեց-
ւոյ մէջ, Հայոց Ցեղասպանութեան 
զոհուած սուրբերու յիշատակին, տեղի 
պիտի ունենայ դռնփակ Ծաղիկներու 
մատուցման արարողութիւն՝ համայնքի 
կառոյցներու ներկայացուցիչներուն 
մասնակցութեամբ: Արարողութեան 
ժամը եւ տեղեկութիւնները նախապէս 
կը փոխանցուի մասնակցողներուն:
Իսկ սիրելի հայրենակիցները՝ հետեւե-
լով մեր յաջորդ յայտարարութիւննե-

րուն, հասարակական 
ցանցերու միջոցով, 
կրնան իրենց մասնակ-
ցութիւնը ունենալ 
Հայոց Ցեղասպանու-
թեան 105-րդ տարե-
լիցի ոգեկոչման աշխատանքներուն:
Յարգանօք՝
ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 105-ՐԴ 
ՏԱՐԵԼԻՑԻ
ՈԳԵԿՈՉՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐՈՒ 
ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

****

****

Սփիւռքահայ Կեանք
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Պատմութեան Մէջ Առաջին Անգամ ՝ Բերիոյ Հայոց Թեմէն Ներս Եկեղեցական 
Արարողութիւնները Տեղի Ունեցան Դռնփակ եւ Ուղիղ Սփռումով

Մեծ Պահոց օրհնաբաշխ օրերու 
եկեղեցական արարողութիւնները 
2020-ին սկիզբ առին հոգեթով 
մթնոլորտի մէջ, հաւատացեալներու 
հոծ ներկայութեան: Սակայն 
մարդկութեան կեանքին սպառնացող 
պսակաձեւ ժահրին տարածումը 
խափանեց հաւաքական բոլոր 
նախաձեռնութիւններուն ընթացքը: 
Կրօնական Ժողովի դիւանին 14 
Մարտ 2020-ին հրապարակած յայտա-
րարութենէն իրազեկ դարձանք, 
որ թեմի բոլոր եկեղեցական արա-
րողութիւնները պիտի կատարուին 
հոգեւորականներու եւ սակաւաթիւ 
սարկաւագներու ներկայութեան, 
առանց ժողովրդային մասնակցու-
թեան:
Հալէպ
Յարմարելով նոր պայմաններուն, 
շաբաթական հերթով, Առաջնորդ 
Սրբազան Հօր հանդիսապետութեամբ, 
թեմի քահանայ հայրերը մէկտեղ 
համախմբուած Մեծ Պահոց Արեւագա-
լի եւ հսկումի ժամերգութիւնները 
շարունակեցին մատուցել դռնփակ 
եւ ուղիղ սփռումով, յոյս եւ հաւատք 
ներշնչելով իրենց տուներէն հետեւող 
հաւատացեալներուն:
Առցանց հեռարձակումներով, նախա-
պէս յայտարարուած ժամկէտերով 
եկեղեցիներու դիմատետրի էջերուն 
ճամբով սփռուեցան հետեւեալ եկե-
ղեցական արարողութիւնները.
– Կիրակի, 22 Մարտ 2020-ին Սուրբ 
եւ Անմահ Պատարագով յիշատակուե-
ցաւ Սրբոց Քառասնից Մանկանց տօնը 
Մայր եկեղեցւոյ մէջ: Իր անդրանիկ 
պատարագը մատուցեց եւ օրուան 
քարոզը տուաւ՝ քառասնօրեայ պահե-
ցողութեան շրջանը ամբողջացուցած 
նորաօծ Քահանայ Արժ. Տ. Սուրէն 
Քհնյ. Արսլանեան:
– Կիրակի, 29 Մարտ 2020-ին, Ս. 
Գրիգոր Լուսաւորիչի Մուտն ի Վիրապ 
տօնին, յիշատակուեցաւ Նոր Գիւղի 
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ 
անուանակոչութիւնը: Սուրբ եւ Անմահ 
Պատարագ մատուցեց Արժ. Տ. Խորէն 
Քհնյ. Պէրթիզլեան: Օրուան Խորհուրդը 
ուղղեց Առաջնորդ Սրբազան Հայրը:
– Կիրակի, 5 Ապրիլ 2020-ին, Ս. 
Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ մատու-
ցուեցաւ Ծաղկազարդի տօնին 
նուիրուած Ս. Եւ Անմահ Պատարագ 
եւ Դռնբացէքի արարողութիւն, 
հանդիսապետութեամբ Բերիոյ 
Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. 
Մասիս Սրբ. Եպս. Զօպուեանի: 
Պատարագիչն էր Արժ. Տ. Նարեկ 
Ա. Քհնյ. Զերէնցեան: Առաջնորդ 
Սրբազան Հայրը առցանց սփռումով 
հետեւող հաւատացեալներուն ուղղեց 
Ծաղկազարդի տօնին իր պատգամը: 
Պատարագէն ետք, Առաջնորդ Սրբա-
զան Հայրը հանդիսաւոր թափօրով 
ուղղուեցաւ դէպի եկեղեցւոյ շրջափակ, 
ուր օրհնեց ձիթենիի ճիւղերը եւ ձեռամբ 
զանոնք բաշխեց եկեղեցի ներկայա-
ցող խումբ մը հաւատացեալներուն: 
Այնուհետեւ Սրբազան Հայրը մեկնելով 
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցի, ապա 
Սրբոց Քառասնից Մանկանց Մայր 
եկեղեցի հոն եւս իր օրհնութիւնները 
տուաւ եւ անձամբ ձիթենիի ոստեր 
բաշխեց ներկայացող փոքրաթիւ 
հաւատացեալներուն:
Մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի 
չարչարանքներուն նուիրուած աւագ 
շաբաթը յիշատակուեցաւ հոգեպարար 

եկեղեցական արարողութիւններով:
– Աւագ Հինգշաբթի, Ս. Աստուածածին 
եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցան հետեւեալ 
արարողութիւնները.-
Ա. Սուրբ Հաղորդութեան Խորհուրդի 
հաստատման նուիրուած Պատարագ, 
առաւօտեան ժամը 10:00-ին: Ս. Եւ 
Անմահ Պատարագը մատուցեց Արժ. 
Տ. Խորէն Քհնյ. Պէրթիզլեան: Այնու-
հետեւ, Ս. Բարսեղ հայրապետին 
աղօթքը ընթերցեց Հոգշ. Տ. Մանուկ 
Աբղ. Պարիխանեան:
Բ. Կարգ Ոտնլուայի, կէսօրէ ետք 
ժամը 4:00-ին, գլխաւորութեամբ Հոգշ. 
Տ. Մանուկ Աբղ. Պարիխանեանի, 
որ Քրիստոսի հեզութեան եւ 
խոնարհութեան օրինակին հետեւե-
լով, եկեղեցւոյ խորանին առջեւ 
ծնկաչոք՝ քահանայ հայրերուն եւ 
սարկաւագներուն ոտքերը լուաց 
եւ իւղով օծեց: Հայր սուրբը ներկա-
յացնելով օրուան խորհուրդը հրաւիրեց 
հաւատացեալները մաքրելու իրենց 
հոգիներն ու միտքերը:
Գ. Կարգ Չարչարանաց (Խաւարման 
գիշեր), երեկոյեան ժամը 6:00-ին: 
Օրուան խորհուրդը արտասանեց Արժ. 
Տ. Խորէն Քհնյ. Պէրթիզլեան, յայտնելով, 
որ եկեղեցական այս արարողութիւնը 
յիշատակումն է Քրիստոսի փրկա-
րար չարչարանքներուն: Քահանայ 
հայրը հրաւիրեց հաւատացեալները 
Խաչին խորհուրդը հասկնալու համար 
հաւատք ունենալ եւ աստուածային 
սիրով լեցուիլ:
– Աւագ Ուրբաթ, մեր Տիրոջ Յիսուս 
Քրիստոսի Թաղման Կարգը տեղի 
ունեցաւ Ուրբաթ, 10 Ապրիլ 2020-
ին, կէսօրէ ետք ժամը 3:00-ին, Ս. 
Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ մէջ: 
Օրուան խորհուրդը ուղղեց Առաջնորդ 
Սրբազան Հայրը, բնութագրելով 
Քրիստոսի եռամեայ քարոզչութեան 
աւարտին տեղի ունեցած զարմա-
նալի դէպքերը, յայտնելով, որ 
Քրիստոս եկաւ խաղաղութիւն 
հաստատելու, սակայն զարմանալի 
վերաբերմունքի արժանացաւ զինք 
շրջապատող մարդոց կողմէ: Նոյնիսկ 
Քրիստոսի աշակերտները, որոնք 
ականատես վկաները եղան իր հրա-
շագործութիւններուն, առանձին 
ձգեցին եւ ուրացան զինք:
Սրբազան հայրը դիտել տուաւ, որ 
թէեւ Քրիստոսի խաչելութեան 
եւ մահուան դէպքերը սուգի եւ 
տառապանքի պահեր են, սակայն 
քրիստոնեայ հաւատացեալներուս 
համար ուրախութեան օր է, որովհետեւ 
Քրիստոսի խաչելութեամբ, մահուամբ 
եւ ապա յարութեամբ մեր հոգիները 
փրկուեցան:
– Աւագ Շաբաթ, ճրագալոյցի 
Պատարագ տեղի ունեցաւ Շաբաթ, 
11 Ապրիլ 2020-ին, կէսօրէ ետք ժամը 
4:00-ին, Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ մէջ: Օրու-
ան պատարագիչն էր Արժ. Տ. Գառնիկ 
Քհնյ. Չափանեան: Պատարագի 
աւարտին Առաջնորդ Սրբազան Հայրը 
եւ քահանայ հայրերը «Այսօր Յարեաւ 
Ի Մեռելոց» շարականի երգեցողու-
թեամբ աւետեցին Քրիստոսի հրա-
շափառ յարութեան աւետիսը:
– Յիսուս Քրիստոսի հրաշափառ 
յարութեան տօնը յիշատակուեցաւ 
Կիրակի, 12 Ապրիլ 2020-ին, առա-
ւօտեան ժամը 10:00-ին, Սրբոց 
Քառասնից Մանկանց Մայր Եկեղեցւոյ 
մէջ: Հանդիսաւոր թափօրով եւ 
«Հրաշափառ»ի երգեցողութեամբ 

Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. 
Տ. Մասիս Սրբ. Եպս. Զօպուեան 
Ազգ. Առաջնորդարանէն ուղղուեցաւ 
դէպի Մայր եկեղեցի: Սուրբ եւ Անմահ 
Հանդիսաւոր Պատարագ մատուցեց 
եւ Ս. Յարութեան տօնի իր պատգամը 
տուաւ Առաջնորդ Սրբազան Հայրը, 
յայտարարելով հրեշտակին բերած 
աւետիսը մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի 
յարութեան մասին. «Ինչո՞ւ ողջը 
մեռելներուն մէջ կը փնտռէք: Հոս չէ՛ 
Ան. յարութի՛ւն առաւ» (Ղկ 24.5):
Սրբազան հայրը դիտել տուաւ, որ 
յարութեան առաւօտը սովորական 
առաւօտ մը չէ, այլ յաղթանակի 
առաւօտ է, ուրախութեան եւ 
ցնծութեան առաւօտ է, փառք եւ 
գոհութիւն յայտնելու առաւօտ է, 
հոգիներու յաղթանակի եւ փրկու-
թեան, բարոյական արժէքներու 
յաղթանակի, յոյսի, սիրոյ, կեանքի, 
աղօթքի եւ վերջապէս հաւատքի 
վերակենդանութեան առաւօտ է, 
որովհետեւ մեր Տէրը Յիսուս Քրիստոս 
յարեաւ ի մեռելոց:
Պատարագի աւարտին Սրբոց 
Քառասնից Մանկանց Մայր եկեղեցւոյ 
մատրան առջեւ Ս. Յարութեան 
բերկրալի շարականներով Առաջնորդ 
Սրբազան Հայրը, հոգեւորականաց 
դասը եւ սարկաւագները աւետեցին 
Քրիստոսի հրաշափառ յարութիւնը:
Յիշենք, որ Առաջնորդ Սրբազան 
Հայրը նախազգուշական պայմանները 
յարգելով Ս. Յարութեան տօնին 
շնորհաւորանք չընդունեց:
Մեռելոց յիշատակին Հոգեհանգստե-
ան Պատարագ տեղի չունեցաւ, 
սակայն Կրօնական ժողովի յատուկ 
կարգադրութեամբ, մէկ շաբթուան 
տեւողութեան, քահանայ հայրերու 
հերթական ներկայութեամբ այցե-
լութեան ժամեր ճշդուեցան, Ազգ. 
Գերեզմանատուն այցելող հաւա-
տացեալներուն բազմութիւնը 

թեթեւցնելու համար:
Ճեզիրէ
Գամիշլիի Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ մէջ, 
Ճեզիրէի Առաջնորդական Փոխա-
նորդ Հոգշ. Տ. Լեւոն Վրդ. Եղիայեան 
մատուցեց Ծաղկազարդի, Աւագ 
Շաբթուան, Սուրբ Յարութեան տօնին 
եւ Ազգ. Գերեզմանատան մէջ մեռելոց 
յիշատակին նուիրուած եկեղեցական 
հոգեպարար արարողութիւններ՝ 
դռնփակ եւ առցանց սփռումով:
Քեսապ
Ս. Յարութեան տօնի նախօրեակին 
Առաջնորդ Սրբազան Հօր յատուկ 
կարգադրութեամբ Քեսապ մեկնեցաւ 
Առաջնորդի Օգնական Հոգշ. Տ. 
Մանուկ Աբղ. Պարիխանեան, ընկե-
րակցութեամբ Արժ. Տ. Նարեկ Ա. Քհնյ. 
Զերէնցեանի: Ս. Յարութեան տօնին, 
Կիրակի, 12 Ապրիլ 2020-ին հայր 
սուրբը Քեսապի Ս. Աստուածածին 
եկեղեցւոյ մէջ մատուցեց Ս. եւ 
Անմահ Պատարագ՝ դռնփակ եւ ուղիղ 
սփռումով, իսկ Երկուշաբթի 13 Ապրիլ 
2020-ին՝ Հոգեհանգստեան պաշտօն:
Ծովափնեայ շրջան
Լաթաքիոյ Ս. Աստուածածին եկե-
ղեցւոյ մէջ եւս Ծաղկազարդի, Աւագ 
Շաբթուան եւ Սուրբ Յարութեան 
տօնին նուիրուած եկեղեցական 
արարողութիւններ տեղի ունեցան, 
Լաթաքիոյ հոգեւոր հովիւ Արժ. Տ. 
Վազգէն Քհնյ. Քէօշկէրեանին 
մատուցմամբ:
Ներկայիս տիրող յայտնի 
պատճառներով թեմի կարգ մը 
շրջաններուն մէջ պատարագներ 
չմատուցուեցան՝ ճամբորդութեան 
դժուարութեան պատճառով:
Թող որ Քրիստոսի յարութեամբ մեր 
կեանքէն վերանան բոլոր տեսակի 
ախտերը եւ հաւատքով զօրացած 
վերագտնենք մեր բնականոն կեանքը:

«Գանձասար» 

Հայաստանի Մարդասիրական Առաքելութեան Խումբը Ուտելիք 
Եւ Այլ Ապրանքներ Փոխանցեց Հալէպի Որբերուն Եւ Տարեցներուն

«Քորոնա» համաճարակին պատճա-
ռով ստեղծուած ընկերային ծանր 
իրավիճակը մեղմացնելու նպատա-
կով, Ապրիլ 20-ին Հալէպի մէջ 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
գլխաւոր հիւպատոսութեան, Սու-
րիահայ Օգնութեան Խաչին եւ 
Հայ ծերանոցի ղեկավար կազմին 
հետ համագործակցութեամբ եւ 
«Հումանիտար ականազերծման 
եւ փորձագիտական կենտրոն»  
կազմակերպութեան օժանդակու-
թեամբ՝ Հալէպի մէջ Հայաստանի 
մարդասիրական առաքելութիւն 

իրականացնող խումբը այցելեց 
որբանոցի սաներուն եւ միայնակ 
տարեցներուն՝ փոխանցելու ուտեստե-
ղէն եւ այլ անհրաժեշտ ապրանքներ, 
կը հաղորդէ Armenpress-ը:
«Հումանիտար ականազերծման 
եւփորձագիտական կենտրոն»ի յայտա-
րարութեան մէջ կ՛ըսուի, որ Հալէպի 
հայ ծերերը եւ որբերը Հայաստանի 
մարդասիրական խումբին մնայուն 
ուշադրութեան առարկան են: Անոնց 
մնայուն կերպով ուտելիք եւ բժշկական 
օգնութիւն կը տրամադրուի:

****

Սփիւռքահայ Կեանք
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Թուրքիոյ Մէջ Հայոց Ցեղասպանութեան Զոհերու 
Յիշատակին Նուիրուած Ձեռնարկները՝ Առցանց
  Թուրքիոյ մէջ, 2010էն ի վեր կը նշուի 
Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու 
յիշատակի օրը՝ Ապրիլ 24ին: Այս տարի, 
համաճարակին պատճառով, անիկա 
պիտի գործադրուի առցանց, կը գրէ 
«Ակօս» թերթը։
Թրքական «DurDe» («Ո՛չ ըսէ ազգայ-
նամոլութեան») հասարակական 
կազմակերպութիւնը յայտարարած 
է, թէ տեղական ժամով երեկոյեան 
ժամը 7ին սկսող ոգեկոչման կարե-
լի է հետեւիլ www.facebook.com/

events/554280388546271/ կամ www.
facebook.com/DurDe.Platformu/
posts/10158305270640775 կայք էջե-
րուն վրայ:

Սփիւռքի Յանձնակատարի Գրասենեակ
«ԻԳործ» Ծրագիրին Դիմած է 742 Մասնագէտ 
27 Երկիրներէ

Սփիւռքի յանձնակատարի գրա-
սենեակը կը տեղեկացնէ, որ Սփիւռքի 
մասնագէտներու «Իգործ» ծրագրի 
յայտադիմումներու վերջնաժամկէտը 
աւարտած է: Հայաստանի պետա-
կան համակարգին մէջ աշխատելու 
յայտ լրացուցած է 742 մասնա-
գէտ 27 երկիրներէ: Դիմողներու 
ցանկին մէջ քիչ չեն աշխարհի 
լաւագոյն համալսարաններու շրջա-
նաւարտները: Այժմ յայտերը կը 

դիտարկուին, արդիւնքներուն վերա-
բերեալ դիմորդները յետագային 
պիտի ստանան լրացուցիչ տեղե-
կատուութիւն: Ծրագրի յաջորդ փու-
լը պիտի ընթանայ հարցազրոյցի 
ձեւաչափով:
Գրասենեակը կը տեղեկացնէ նաեւ, 
որ պայմանաւորուած աշխարհի 
մէջ տիրող իրավիճակով` ծրագրի 
մեկնարկի ժամկէտները գուցէ փոփո-
խութիւններու ենթարկուին:

Սփիւռքահայ Կեանք

Ապրիլ 24-ին Նոյն Ժամուն Պիտի Հնչեն Բոլոր 
Եկեղեցիներու Զանգերը, Դռնփակ Պիտի Մատուցուի 
Սուրբ Պատարագ

Հայոց Ցեղասպանութեան 105-րդ Տարելիցի 
Ձեռնարկներու Ժամանակացոյցը

Իրավիճակը Կառավարելի Կը Մնայ, Եթէ Մարդիկ 
Հետեւին Խորհուրդներուն. ՀՀ Առողջապահութեան 
Նախարար

ԱՀ Իշխանութիւնները Պէտք է Լիիրաւ Հիմունքներով 
Մասնակցին Հակամարտութեան Կարգաւորման 
Ուղղուած Գործընթացի Բոլոր Փուլերուն. 
Արցախի Նորընտիր Նախագահ

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

«Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը կը 
հրաւիրէ մեր ժողովուրդի զաւակնե-
րը` համաճարակի այս դժուարին 
պայմաններուն մէջ, նուիրական այս 
օրը իրենց տուներուն մէջ աղօթակից 
ըլլան հոգեւոր դասին եւ միաբան 
ու միասիրտ հայցել մեր սուրբ 
նահատակներու բարեխօսութիւնը 
առ Աստուած` աշխարհասփիւռ մեր 
ժողովուրդին առողջ ու անվտանգ 
կեանքին եւ մեր հայրենիքին խաղա-
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ղութեան ու բարօրութեան համար»,- 
ըսած է Մայր Աթոռի տեղեկատուա-
կան համակարգի տարածած ծանու-
ցումին մէջ:

Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
Արտակարգ դրութեան պայմաններու 
մէջ Երեւանի մէջ Հայոց Ցեղասպա-
նութեան 105-րդ տարելիցի ձեռ-
նարկները տեղի պիտի ունենան այլ 
ձեւաչափով:
Այս անգամ Ապրիլ 24-ին բոլորս 
դէպի Ծիծեռնակաբերդ իւրայա-
տուկ հեռավար ուխտագնացութեան 
եզակի հնարաւորութիւն պիտի 
ունենանք: Այսպիսով, Ապրիլ 24-ին` 
հայաստանեան ժամանակով ժամը 
08:00-էն սկսած, սփիւռքի մեր 
հայրե-նակիցները արտերկրէն 
կրնան հաղորդագրութիւն ուղարկել 
0037433191500 հեռաձայնի թիւին: 
Նոյն օրը` 22:00-ին մեկնարկող 
գեղարուեստական ծրագրի ողջ 
ընդացքին հաղորդագրութիւն 
ուղարկած մարդոց անունները 
պիտի արտացոլուին յուշահամալի-
րի սիւներուն:  Յարգանքի տուրքի 
գեղարուեստական ծրագիրը պիտի 
ընդգրկէ տարբեր ժանրերու` դասա-
կան եւ ժողովրդական ստեղծա-
գործութիւններ, որոնք ուղիղ եթերով 
պիտի հեռարձակուին հայաստանեան 
ժամանակով մինչեւ լուսաբաց: 
Օրուան ընթացքին` ժամը 10:00-էն, 
Ծիծեռնակաբերդ պիտի այցելեն ՀՀ 
նախագահը, վարչապետը, Ազգային 
ժողովի նախագահը եւ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսը: Ամբողջ հայութեան 
անունով ՀՀ կառավարութիւնը 105 
հազար ծաղիկ պիտի խոնարհէ յուշա-

ՀՀ առողջապահութեան նախա-
րար Արսէն Թորոսեան այսօր կառա-
վարութեան նիստի ժամանակ ըսած 
է, որ «Քորոնա» ժահրի համաճարա-
կի համար յատկացուած հիւանդա-
նոցային մահճակալները այս պահուն 
ծանրաբեռնուած է կիսով չափ:
«Եթէ կարենանք այս ընթացքը 
պահել, այսինքն` հանրութիւնը 
բոլոր խորհուրդներուն հետեւի, 
գործատուները պահպանեն 
մաքրութեան եւ ախտահանման 
համաճարակային կանոնները, 
կրնանք յոյս ունենալ, որ այս իրա-
վիճակը կը մնայ կառավարելի 
դեռ երկար ժամանակ»,- ըսած է 
նախարարը:
«Այս ողջ ընթացքին 1 500-էն աւել 
քաղաքացի դուրս եկած է մեկու-
սացումէն: Մեկուսացման մէջ 
գտնուող մօտաւորապէս 300 հոգիի 
մօտ հաստատուած է դրական 
արդիւնք: Ասիկա կը խօսի այն մասին, 
որ մեկուսացման միջոցառումները 
շատ արդիւնաւէտ են»,- ըսած է ան:
Վարչապետ Փաշինեան իր հերթին 

Արցախի Հանրապետութեան նոր-
ընտիր նախագահ Արայիկ Յարու-
թիւնեան կը վերահաստատէ, 
որ առանց պաշտօնական Ստե-
փանակերտի լիարժէք ու լիիրաւ 
ընդգրկուածութեան, որեւէ արդիւնա-
ւէտ հանգրուանի հնարաւոր չէ 
հասնիլ ԼՂ հակամարտութեան 
խաղաղ կարգաւորման հարցին մէջ։ 
Այս մասին, Արայիկ Յարութիւնեան 
գրած է Facebook-ի իր էջին վրայ 
(Արեւմտահայերէնի թրգմ. ԵՌԱ-
ԳՈՅՆին):
«Խորապէս հասկնալով մեր 
հասարակութեան անհանգստու-
թիւնները՝ կապուած ատրպէյճանա-
արցախեան հիմնախնդրի շուրջ 
ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանա-
խագահներուն եւ Հայաստանի ու 
Ատրպէյճանի իշխանութիւններուն 
մասնակցութեամբ պարբերաբար 
տեղի ունեցող քննարկումներով՝ մէկ 
անգամ եւս կ՝ուզեմ վերահաստատել 
այդ հարցով մեր սկզբունքային 
դիրքորոշումը, որ առանց պաշտօ-
նական Ստեփանակերտի լիարժէք 

համալիրի անմար կրակին մօտ:
Ձեռնարկերու ուղիղ եթերներուն 
կրնաք հետեւիլ նաեւ մեր գրասենեակի 
ֆէյսպուքեան էջի միջոցով (https://
www.facebook.com/DiasporaHigh
CommissionerOfficeArmenia/):
Տեղեկացնենք նաեւ, որ Ապրիլ 
23-ին` երեկոյեան 21:00-ին, 
Հայաստանի մէջ 3 վայրկեան 
պիտի ղօղանջեն եկեղեցիներու 
զանգերն ու պիտի մարեն Երեւանի 
եւ մարզերու հրապարակներու, 
փողոցներու լոյսերը: Սփիւռքի 
մեր եկեղեցիներուն, համայնքա-
յին կազմակերպութիւններուն եւ 
կառոյցներուն կը յորդորենք միանալ 
նախաձեռնութեան` 3 վայրկեան 
ղօղանջելով եկեղեցական զանգերն 
ու տեղական իշխանութիւններու հետ 
համաձայնութեամբ մարել հայկական 
փողոցներու եւ հրապարակներու 
լոյսերը:
Այդ ընթացքին Հայաստանի մէջ 
պիտի հնչէ Ռ. Պատկանեանի «Արի 
իմ սոխակ» երգը, եւ բոլորին հայեացքը 
պիտի ուղղուի դէպի Ծիծեռնակա-
բերդի բարձունք:
Միջոցառումը պիտի հեռարձակուի 
նաեւ ուղիղ եթերով: Սփիւռքի մեր 
հայրենակիցները աշխարհի տարբեր 
կողմերէն կրնան միանալ այս 
նախաձեռնութեան` իրենց միտքն ու 
հայեացքը հոգեպէս ուղղելով դէպի 
հայրենիք:

աւելցուցած է, որ համաճարակի կորը 
հիմա կը գտնուի կառավարելիութեան 
տիրոյթին մէջ, սակայն չէ բացառած, 
որ մարդոց ոչ լուրջ վերաբերմունքի 
պատճառով իրավիճակը կրնայ 
վերահսկողութենէն դուրս գալ:
 Ան նաեւ յայտնած է, որ համավարակի 
տարածումը կանխելու նպատակով 
պարէտատունը որոշած է Արարատի 
մարզի Նորաշէն գիւղը ամբողջովին 
մեկուսացնել:

ու լիիրաւ ընդգրկուածութեան, որեւէ 
արդիւնաւէտ հանգրուանի հնարաւոր 
չէ հասնիլ: Մենք շահագրգռուած ենք 
հիմնախնդրի խաղաղ ու վերջնական 
կարգաւորմամբ եւ գերազանցապէս 
կը գիտակցինք, որ անիկա իր 
վճռական ազդեցութիւնը պիտի 
ունենայ տարածաշրջանին մէջ 
կայուն եւ երկարատեւ խաղաղու-
թիւն հաստատելու վրայ, սակայն 
կ՝ակնկալենք նոյն գիտակցումը ու 
պատասխանատւութիւնը նաեւ 
Ատրպէյճանի կողմէ: Ի հարկէ, 
մենք բարձր կը գնահատենք 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
իշխանութիւններու բացառիկ դերա-
կատարումը այս հարցով, բայց 
պէտք է ընդունիլ, որ բանակցային 
սեղանին ներկայացուած ցանկացած 
առաջարկի կամ փաստաթուղթի 
շուրջ Արցախի ժողովուրդին 
անունով բանակցելու համար 
առաջնային իրաւագիրը ստացած 
են Արցախի Հանրապետութեան 
իշխանութիւնները:
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Մելքոն Կիւրճեան՝
Մեծ Զոհերէն Հայոց Ցեղասպանութեան
(Բալու, Հաւաւ, Բալահովիտի գաւառ, 
Սեպտեմբեր 1859  –  Նահատակուած 1915-ին) 

Պանդուխտի Կեանքէն
(Հատուած)

ՅԱԿՈԲ ՏԻՒՆԵԱՅԵԱՆ

Գրեթէ չուսումնասիրուած՝ չըսելու 
համար մոռացութեան տրուած 
գրական դէմք մը, որ 19-րդ դարու 
վերջին քառորդին իջաւ հրապարակ՝ 
Իրապաշտ շարժումի տղոց փաղան-
գին մէջ, առանց տիրական ներկայու-
թիւն մ’ըլլալու անոնցմէ շատերուն հետ՝ 
Արուեստագէտ Սերունդ յորջորջումը 
կրող գրական անդաստանէն ներս:
Առաւելապէս Հրանդ ծածկանու-
նով (նաեւ Շահէն, Աւօ, Պոնտացի, 
Թղթակից ի Պոնտոս ծածկանուննե-
րով) ծանօթ Մելքոն Կիւրճեանի 
յիշեալ դարու 80-ական թուա-
կաններու հրապարակագրական 
յօդուածները, իր թարգմանական 
ճիգի արդիւնք հրապարակուած 
բանաստեղծութիւններն ալ, կը 
հաստատեն իր գրաբարամոլ կրքոտ 
կատաղանքը, ինչ որ կը վկայեն իր 
ժամանակի «Երկրագունդ» հանդէսի 
էջերը, որոնք այլ թերթերու առըն-
թեր գրկաբաց հիւրընկալեցին հակ-
ընդդէմ գրապայքարը գրաբարի եւ 
աշխարհաբարի կողմնակիցներու:
19 տարեկանին արդէն գրաբար 
լեզուի ուսուցիչ է Մելքոն Կիւրճեան, 
որ կը դասաւանդէ հայ հին մատե-
նագիտութիւն, գրականութիւն եւ 
հայոց պատմութիւն՝ տարբեր դպրոց-
ներու մէջ: Մանկավարժութիւնը՝ 
ուրկէ շեշտուածօրէն դուրս կու գայ 
իր գաւառական ծագումէն բուրող 

Բալուի անաղարտ հայկական կնի-
քը,Կիւրճեանի նկարագիրին ընդմէ-
ջէն կը դրսեւորուի արտակարգ 
բարեխղճութիւն ու համակ եռանդ 
ա՛յն աստիճան, որ աշակերտութիւնը 
ամբողջ սիրտով սիրած է զինք՝ ինչպէս 
կը վկայէին իր ժամանակակիցներէն 
շատերը:
Եթէ ուսումնասիրութեան արդար լոյսը 
սփռենք Կիւրճեան մանկավարժի 18 
տարիներու (1878-1896) վաստակին 
վրայ, յետագայ էջերով համակրական 
խոր արտայայտութիւններու կը 
հանդիպինք մեծանուն լեզուաբան 
Հրաչեայ Աճառեանի իսկ կողմէ, 
որ աշակերտելով Կիւրճեանին՝ 
Սամաթիոյ դպրոցի բարձրակարգ 
դասարաններուն մէջ, բարձր գնա-
հատանքով խնամուած ընտրութիւն 
մ’ըրած է յատո՛ւկ Մեծ Եղեռնի զոհ 
գրողին՝ իր մէջ մթերուած տպա-
ւորութիւններու հոյլով:
Տարիներ ետք,պատահական չէ որ 
Հրաչեայ Աճառեան՝ իր «Արմատա-
կան Բառարան»ի վերջին հատո-
րին սկիզբը, հայերէն լեզուի իր 
ուսուցիչներու նկարներու շարքին 
երկրորդ տեղը յատկացուցած է իր 
դաստիարակին, գրաբար եւ հայերէն 
լեզուի իր սիրելի ուսուցիչին՝ Մելքոն 
Կիւրճեանին:
Մելքոն Կիւրճեանի գրական-հրա-
պարակախօսական փորձերը, 
առաջին յօդուածներն ու ազգային-
դաստիարակութեան հարցերուն 
նուիրուած գրութիւնները կոփուեցան 
ու իրենց զարգացումը ապրեցան 
Պոլսոյ թաղային վարժարաններու 
մէջ՝ իր ուսուցչական տարիներուն, 
նախ դուռը բախելով «Հայրենիք» 
օրաթերթին՝ 1883-ին: Բայց իր 
տաղանդին հոգեբուխ անդրանիկ 
բոմբիւնները բարձրացուցին ու 
ներկայացուցին Պոլսոյ «Արեւելք» 
օրաթերթը, ապա «Մասիս» շաբա-
թաթերթը, երբ իրարու ետեւէ լոյսի 
բարիքին եկան Կիւրճեան գրողին 
շարք մը յօդուածները, ակնարկներն ու 
քրոնիկները՝ զինք արժանաւորապէս 
յարդարելու 80-ականներու Իրապաշտ 
շարժումի գրողներու փաղանգին 
մէջ: Այդ շարժումի ռահվիրաներէն 
Արփիար Արփիարեանն էր, որուն 
ոգեւորուած սիրտը ընկալեց գրական 
առաջին սարսուռները Կիւրճեանի 
«Պանդուխտի Կեանքէն» նամակա-
շարին (1888-1892), զայն խրախուսե-

լով որ շարունակէ գրական ուղին:
Արիւնայեղց ժամանակաշրջան մը 
ցաւագինօրէն անփարատելի ու 
հայոց սեւ տարեգրութենէն անջնջելի՝ 
Համիտեան ջարդերու արհաւիրքովը 
անհունացած, Կիւրճեանն եւս 1896-ի 
Օգոստոսին կը նետէ գիրկը Եւրոպայի, 
ուր օրդ. Արմէնուհի Մինասեանի 
հետ կը հիմնեն «Արծրունեան» 
վարժարանը՝ ուսում հայթայթելու 
կոտորածներէն փախուստ տուած 
գաղթականներու զաւակներուն: 
Արդ, Երուխանի «Շաւիղ» թերթը 
կ’ըլլայ գրական հանդիպումներու 
բեմը Կիւրճեանին համար, որ 
յիշեալ լրագիրին կ’աշխատակցի 
զանազան ծածկանուններով: Բայց 
այստեղ չընտելանալով միջավայրին 
ու խորհելով թուլցած ըլլալ օղակը 
Համիտեան սեղմումներուն, 1898- 
Օգոստոսին կը վերադառնայ Պոլիս, 
ուր անմիջապէս ան կը ձերբա-
կալուի եւ կը դրուի բանտ, ուրկէ 
կը ղրկուի նոր աքսորավայր մը – 
Գասթեմունի քաղաք, հոն մնալով 
տաս տարի, մինչեւ 1908-ի Օսմանեան 
սահմանադրութեան հռչակումը, որուն 
ստապատիր լոզունգները մեր միւս 
մտաւորականներուն հետ զինք նորէն 
կը կանչեն Պոլիս, ուր այս անգամ 
մանկավարժական գործունէութիւնը 
նոր աւիւն կու տայ Կիւրճեանին, 
որ կը դասաւանդէ նախ Ղալաթիոյ 
Կեդրոնական, ապա Սկիւտարի 
Կարապետեան եւ Պէրպէրեան 
վարժարաններուն մէջ՝ վայելելով 
համայն աշակերտութեան անհուն 
սէրն ու համակրանքը: Այնուհետեւ լոյս 
կ’ընծայէ իր պատմուածքները Պոլսոյ 
«Բիւզանդիոն», «Ազատամարտ» եւ 
«Երկունք» թերթերուն մէջ: 1910-
ին, կաթողիկոսական ընտրութեան 
մասնակցելու համար կ’ընտրուի 
պատգամաւոր: Էջմիածինէն վերա-
դարձին, «Արեւելք» օրաթերթին մէջ 
ան հրատարակութեան կը յանձնէ իր 
տպաւորութիւնները:
Ի՜նչ կանխատեսումով, այլեւ հաստատ 
գիտակցութեամբ է որ Կիւրճեան կը 
խօսէր Պէրպէրեան վարժարանի իր 
աշակերտներուն իր ձերբակալման 
շուրջ ծրագրուող դաւերու մասին 
ու կ’ըսէր անոնց. «...Բոլորիս ցանկը 
առնուած է մէկիկ-մէկիկ. իմ անունս 
ալ կայ մէջը. անձամբ կարդացի. 
տասնհինգերորդն եմ շարքին. 
դատապարտուած ենք. կրնանք 
ձերբակալուիլ մէկ օրէն միւսը. ի՞նչ 
կրնանք մտածել. ի՛նչ որ ըլլայ այս 
բազմութիւնը՝ մենք ալ անոր հետ...»:
Ու վերջապէս, Կիւրճեան իր անձը 
դէմ յանդիման գտաւ զինք կրծող 
այն իրականութեան, որ գեհենակուլ 
մահուան արհաւիրքովը իջաւ գլխուն 

արեւմտահայութեան եւ Այաշի բանտի 
դժոխային ճիրաններուն մէջ ան գտաւ 
Հայրենիքի կարօտով մեռնելու իր 
հուսկ բաղձանքը...:
Մելքոն Կիւրճեանի «Խոնարհ 
Խաւերու Մէջ» պատմուածքներու 
շարքը կը փնտռէ հոգին հասարակ 
ու խոնարհ մարդոց՝ անոնց կեանքի 
զանազան կողմերով: Ապա ան կը 
հակի վիպագրութեան, իր ուժերը կը 
փորձէ «Ճախճախուտին Մէջ՝ Երկու 
Առանցքի Վրայ» վէպին մէջ, որ նախ 
կը սկսի լոյս տեսնել «Սուրհանդակ» 
օրաթերթին մէջ՝ 1899-ի Սեպտեմբեր 
18-էն, անստորագիր: Վէպը՝ որ ունի 
«Վէպի Հերոսներուն» խորագիրը կրող 
ընծայագիր մը, կը նշէ թէ ընկերութեան 
արդի պայմաններու մէջ կնոջ կեանքն 
ու պատիւը դեռ անոր ձեռքերուն մէջ 
չեն:
Գիւղագիր, հրապարակագիր Մելքոն 
Կիւրճեանի գործերը կը պատկերեն 
հասարակ ու պարզ մարդոց վիշտն 
ու տառապանքը, պանդխտութեան, 
գաղթականութեան աղէտներն 
ու բարքերու այլասերումը, որոնց 
գողտր զգացողութիւնը կը թաւալի 
իր «Պոլսական Նամակներ» 
(1908-1909) եւ «Կէս-շինականի 
Նամականի»ի շարքերուն մէջ, ուր 
պարզորոշ ուրուագծուած են իրական 
կեանքի տիպական երեւոյթներ ու 
դէմքեր: Ու եթէ չանտեսենք իր լաւա-
գոյն պատմուածքներն ու վիպակները, 
անոնց շարքին պէտք է յիշատակենք 
«Չորս Անիւներու Վրայ», «Թաթիկը 
Զսպանակի Վրայ», «Սեւերուն Մէջ», 
«Արիւնոտ Փետուրը», «Մահուան 
Ութօրէքը», «Կլկլակը, Որ Չի Ծխար», 
«Առանց Փիլոնի Քահանան», «Բարի 
Ճանապարհ», «Խանին Վերին 
Յարկը», «Կեանքի Մը Քայքայումը», 
«Պատիժը», «Երկու Վերմակի Տակ» 
ստեղծագործութիւնները, որոնք 
մեզի կը պատմեն մեր դարաւոր 
զգացումներէն, խռովքներէն, 
պանդուխտի ողբերգութիւններէն, 
Հայրենիքէն ու գաւառի հողէն՝ մեր-
կացնելով մեղքերը ընկերութեան 
կառոյցներուն մէջ բոյն դրած անարդա-
րութիւններուն :
Հազիւ 56 տարեկանին, Մելքոն 
Կիւրճեան եւս, մեր բիւրաւոր մտա-
ւորականներուն՝ Թլկատինցիի, Զօհ-
րապի, Սիամանթոյի, Վարուժանի, 
Սեւակի, Երուխանի, Զարդարեանի 
եւ շատ շատերու հետ ձերբա-
կալուեցաւ երիտթուրք դահճա-
պետերու հրահանգով ու դաժա-
նօրէն սպաննուեցաւ 1915-ի Հայոց 
Ցեղասպանութեան դժոխային օրե-
րուն...:

*****

Պալըգլըի հո՜ղ... շաբաթ չ’անցնիր,  
չի մարիր շատ անգամ, ուր հողին 
մէջ փոս մը չբացուի եւ երիտասարդ 
մը չդնեն հոն. «պանդխտութեան 
մէջ հիւանդանալն ու մեռնիլը գաղտ 
կը լինի». ասոնք ո՛չ թերթ ունին եւ 
ո՛չ յայտարարութիւն: Իմացա՞ր մեր 
Գարեգինի մահը: Այս ամսոյ մէջ Ուրբաթ 
օր մըն էր, ըստ մեր Շաքարեանի՝ (1) 
արցունքի եւ մահու նախասահմա-
նեալ օր. Կէտիկ Փաշայի եկեղեցին 
(2) լցուած էին Վասպուրականցի 
երիտասարդներ. Գարեգին սեւ 
ծածկոյթին տակ կ’երկարէր. քսա-
նեւհինգ տարեկան հասակ եւ 
եռանդուն տիոց յոյսեր կը սառէին հոն: 

Ներս մտաւ յանկարծ պանդուխտներու 
Մեծը: Քուզկունճուքի (3) հեղձուցիկ 
օդին ճնշումն ու վշտի ծանրութիւն՝ 
թերեւս ոչ մէկ անգամ այնչափ զգալի 
եղած էր ծերունի Զատիկի (4) վրայ. 
պաղ քրտինքն ալ կ’ողողէր իր դէմքն: 
Եկած էր Գարեգինի ողջերթն ըսելու: 
Ո՛չ փիլոն ուզեց, ո՛չ վեղար. գաւազանն 
(5) ալ չշողաց իր ձեռքին մէջ: Իր 
իսկական ձեւովը դարձաւ մեզ: Ես 
միտքս դրեր էի չկաշկանդել ինքզինքս. 
ուստի աղաչեցի զՇաքարեան որ 
դամբանականին համառօտութիւնն 
ինքն ընէ որչափ կարելի է, եւ ահա 
նոյնը կը դնեմ հոս. «Մէկ ժամ առաջ 
լսեցի անբախտ Գարեգինի մահը. ա՜հ, 

պանդխտութեան մէջ, հիւանդութիւն 
ու մեռնել գաղտ կը լինի: Դեռ չորս օր 
էր որ Գարեգին հիւանդ էր ինկած. իսկ 
այժմ իր ցուրտ մարմինը կը տեսնեմ 
ահա. իր հայրը քսան տարի մաշուելով 
հազիւ ճողոպրեցաւ պանդխտութեան 
ճանկերէն, եւ հոս թողուց իր երկու 
նորատի զաւակներ: Գարեգինի տէր իր 
մերձաւոր ազգականներէն մին եղաւ. 
տասնեւհինգ տարի աշխատեցաւ եւ 
օր մըն ալ ցոյց չտուաւ. զարմանալի 
համբերող ոգի ունէր: Չյաջողեցաւ 
իրեն հայրենիք երթալ. տակաւին քանի 
մը շաբաթ առաջ նամակ ստացայ իր 
ծերունի հօրէն որ կ’աղաչէր թէ ինչո՞ւ 
նամակ կ’ուշացնեն, չըլլայ թէ բան մը 
պատահած է: Եւ ահա պատահեցաւ: 
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Պանդուխտի Կեանքէն
(Հատուած)

Նոր Գիրքեր
Նարեկայ Վանքը  Պատմութեան Քառուղիներուն
Պետրոս Մովսէսի Թովմասեան
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Կ’աղաչէր որ իր զաւկըներէն մին գէթ 
հայրենիք ղրկենք եւ իր ծերութիւնն 
անմխիթար չթողունք: Ա՜հ, ո՞վ 
պատասխան պիտի տայ. ո՞վ կը լինի 
անոր գուժկան: Ես կը գրեմ թէ ահա 
Վահանը քե՛զ ղրկեցի, իսկ Գարեգինը՝ 

երկի՜նք: Բայց ո՛չ, ես գուժկան չեմ 
կարող լինել. ես կը խնդրեմ որ 
հօրեղբայրն զՎահան ղրկէ. թող նա 
յանկարծ երթայ տուն մտնէ, եւ երբ 
հայրն հարցնէ թէ ո՞ւր է Գարեգին, 
Վահան թող ըսէ. ե՛ս եկայ, հա՛յր, 
Գարեգինը մի՛ հարցներ: Աղօթենք 
որ Աստուած յաջողութիւն տայ եւ 

մեր տուները դառնանք. թող անօթի 
մեռնինք, աղքատ մեռնինք, բայց մեր 
սիրելեաց գրկին մէջ մեռնինք»:
Եւ Հայրիկը (6) կու լար:

ՀՐԱՆԴ
(«Պանդուխտի Կեանքէն»)

1.Շաքարեան = Վանեցի գրող մը, 
որ Պոլիս ապրած շրջանին ստո-
րագրած է արժէքաւոր էջեր:
2.Կէտիկ Փաշա = Պոլսոյ հայաշատ 
թաղերէն մէկը:
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3. Քուզկունճուք = Պոլսոյ Վոսփո-
րեան նաւամատոյցներէն մէկը, 
Սկիւտարի մօտ:
4. Ծերունի Զատիկ = Հաւանաբար 
գրաքննութեան պատճառով Խրի-
մեան Հայրիկի անունը փոխուած է 
այս տարազին:
5.Գաւազան = Եպիսկոպոսները 
քարոզի ատեն գաւազան կը 
գործածեն:
6.Հայրիկ = Խրիմեանի տիտղոսը, 
Հայոց Հայրիկ:

ԽԱՉԻԿ ՃԱՆՈՅԵԱՆ

Այս ամիս մեծագոյն ուրախութեամբ 
ստացանք եւ հոգեկան մեծ բաւա-
րարութեամբ վայելեցինք վերոնշեալ 
հատորին ընթերցումը, որուն հեղի-
նակն է մեր շատ սիրելի հայրենակից՝ 
իրաքահայ պատմաբան՝ Պետրոս 
Մովսէսի Թովմասեան։
Հեղինակը մօտ 30 տարիէ աւելի 
մասնագիտութեամբ ճարտարա-
գէտ է, բայց հետաքրքրութեամբ 
միշտ ալ սիրած եւ պրպտած է հայոց 
պատմութիւնը։ Համալսարանա-
կան տարիքէն սկսեալ, ան հայոց 
պատմութեան դասընթացքներ 
կազմակերպած է Պաղտատի Հայp 
Երիտասարդաց Ակումբէն ներս, 
իսկ Ամերիկա տեղափոխուելով, հոս 
եւս նման դասընթացք մը կազմա-
կերպեց Կլենտէյլի Գալիֆորնիոյ Հայ 
Երիտասարդաց Միութեան Կեդրո-
նէն ներս, միշտ ալ արժանացած 
է ներկայ եղողներուն ամենաջերմ 
գնահատանքին։
223 էջնոց այս խիստ գիտական հատո-
րը, հրատարակուած է Հայաստանի 
Հանրապետութեան Գիտութիւննե-
րու Ազգային Ակադեմիայի պատմու-
թեան ինստիտուտի կողմէ, Երեւան 
Դեկտեմբեր 2019-ին։
Այսօր երբ հայ ժողովուրդը կը 
պատրաստուի Հայոց Ցեղասպա-
նութեան Սրբադասուած նահա-
տակներուն 105-րդ տարելիցը նշելու, 
մարդկային նահատակներու նման 
բազմահազար վանքերու, եկեղե-
ցիներու, դպրոցաշէնքերու, մշա-
կութային կոթողները, ամրոցները, 
բերդերը բոլորն ալ զոհ գացին 
ցեղասպան թուրքին ձեռքով։ Այո այս 
վանքերը, եկեղեցիները, ամրոցները 
բազմաթիւ տարբեր պատերազմնե-
րու զոհ եղան, թալանչիներ տեսան 
իրենց երկհազարամեայ պատմու-
թեան ընթացքին, բայց բոլոր 
անցեալի ներխուժողները թուրք 
չըլլալուն համար, այդ կոթողները 
կանգուն մնացին, կամ՝ մասամբ 
քանդումի ենթարկուեցան, բայց 
Օսմանեան ոհմակները ուր որ 
գացին, մէջը ըլլալով Հայաստանը, 
քարուքանդ ըրին այդ երկիրնե-
րու սրբատեղիները, մշակութային 
կոթողները եւ կրթարանները, ճիշդ 
ատոր համար է, որ երբ քարուքանդ 
տեսարան մը տեսնեն, մարդկութիւնը 
կ՚ըսէ. «Թուրքը հոսկէ անցած է»։
Պետրոս Թովմասեանի հինգերորդ 
հատորն է այս մէկը։ Անցեալին ունե-
ցած է նոյնքան արհեստավարժ 
բովանդակութեամբ եւ տպագրու-
թեամբ չորս պատմական հատորներ։
1. Հայկական Լեռնաշխարհը եւ 
Միջագետքը 
(հին ժամանակներէն մինչեւ 1 թ. Ք.Ե.) 

Երեւան Զանգակ, 2006
2. Արարատ-Ուրարտու Աստուածա-
շունչի ընդմէջէն 
Երեւան, Զանգակ, 2012
3. Աբասեան Խալիֆայութեան Վերջին 
Պատմաշրջան եւ Հայութիւնը
(Հայկական ծագումով հայ Խալի-
ֆաներ) Պատմութեան Ինստիտուտ, 
Երեւան 2016
4. Վարագայ Վանքը Պատմութեան 
Քառուղիներուն 
Պատմութեան Ինստիտուտ, Երեւան 
2018
Պետրոս Թովմասեանի հինգերորդ 
հատորը եւս նախորդներուն պէս 
շատ արհեստավարժ գիտական 
եւ տպագրական որակով հրատա-
րակութիւն մըն է, որ արժանի է եւ 
կարելի է նկատել, որպէս գիտական 
բարձրագոյն վկայականի աւարտա-
ճառ։
Գիրքը բաժնուած է վեց «գլուխներու», 
որոնք կը ներկայացնեն վանքի հազար 
տարիներու պատմական ժամա-
նակաշրջանները։
Իւրաքանչիւր գլուխ բաժնուած 
է «բաժիններու», իւրաքանչիւրը 
կը ներկայացնէ վանքի կարեւոր 
պատմական յատկանշական դէպք 
մը, կամ հանգրուան մը։ Գիրքը ունի 
75 բաժին եւ այդ բաժիները իրենց 
հերթին կ՚ընդգրկեն «ցուցակ»ներ, 
որոնք պատրաստուած են 
նոյնինքն հեղինակին կողմէ, 
տուած տեղեկութիւնները աւելի 
հետաքրքիր դարձնելու համար։ 
Գիրքի վերջաւորութեան տրուած են 
աղբիւրներու եւ անուններու ցանկերը։
Նարեկայ Վանքը կառուցուած է Փոքր 
Հայքէն Հայաստան ներգաղթած 
հայ կրօնաւորներուն կողմէ, որոնք 
Բիւզանդացիներու կողմէ հալածուած 
էին իրենց դաւանանքին պատճառաւ։ 
Բիւզանդիոնի կողմէ կ՚ուզէր հայերը 
միացնել Բիւզանդական եկեղեցիին 
հետ, իսկ ներգաղթող կրօնականնե-
րը եկան Հայաստան եւ հիմնեցին 
հայ առաքելական դաւանանքով  
եկեղեցիներ եւ վանքեր եւ Նարեկայ 
գիւղին մէջ ալ կը հիմնեն Նարեկայ 
Վանքը 946-950 թուականներուն։
Այսպէս,՛ Նարեկայ Վանքը կառուցուած 
է Բագրատունեաց Աբաս Ա. իշխանի 
եւ Արծրունեաց Դերենիկ Արծրունի 
իշխանի եւ Էջմիածնի Անանիա Մոկա-
ցի Կաթողիկոսի գահակալութեան 
տարիներուն։
Նարեկայ Վանքին մէջ գոյութիւն ունէր 
երկու եկեղեցի, Ս. Սանդուխտ եւ Ս. 
Աստուածածին եւ փոքր մատուռ մը 
Ս. Գրիգոր Մատուռ։ Իսկ Նարեկայ 
Վանքին ենթակայ բազմաթիւ եկե-
ղեցիները եւ հոգեւոր տուները 
գոյութիւն ունէին։
Ուխտանէս պատմիչի համաձայն, 
Նարեկայ Վանքը կոչուած է «Աստու-

ծաշունչ Դրախտ» եւ այդ դրախտին 
մէջ ծնաւ Նարեկայ Վանքի «անմահ 
մշտնջենական պտուղը» Ս. Նարեկ 
Գիրքը։ 
Նարեկայ Վանքը կը հանդիսանայ 
միջնադարեան Հայաստանի նշանա-
ւոր կրօնական եւ մշակութային 
կեդրոններէն մին, որ կը գտնուէր 
Վանայ լիճի հարաւը Նարեկ գիւղին 
մէջ։
Այս վանքը Հայաստանի եւ հայ ժողո-
վուրդի անուանի վանքերէն է։ Ան տասը 
երկար դարեր, բազմաթիւ դժուար եւ 
ծանր պայմաններ ունենալով հանդերձ 
կրցած է իր գոյութիւնը պահել եւ 
աշխոյժ գործունէութիւններ ծաւալել։
Այս վանքը դարեր շարունակ հանդի-
սացաւ հայ գրչութեան կեդրոն մը, 
ուր զարգացաւ գրչութիւնը, ման-
րանկարչութեան արուեստը, հայու 
ոգին միշտ վառ պահող կարեւոր բերդ 
մը, գիտութեան եւ մշակոյթի լուսաշող 
փարոս մը։
Գրիգոր Նարեկացին ծնած է 951-ին 
Նարեկայ գիւղին մէջ, հոգեւորական 
եւ մտաւորական ընտանիքի մը յարկին 
մէջ։
Ծնողքը բախտաւորուած էին երեք 
որդիներով, Սահակ, Յովհաննէս եւ 
կրտսերը՝ Գրիգոր, հայրը Խոսրով 
Անձրեւացի, որ յայտնի եկեղեցական 
դէմք մըն էր, իր կինը կորսնցնելով, 
մուտք գործեց եկեղեցական կեանքին 
մէջ եւ հասաւ մինչեւ Արքեպիսկոպոսի 
աստիճան։
Գրիգորին եղբայրը Յովհաննէս 
եւս կղերական եղաւ Նարեկայ 
Վանքին մէջ, իսկ միւս եղբայրը 
Սահակը մասնագիտացաւ իր հօր 
երկասիրութեան մէջ։
Նարեկայ Վանքը իր հազարամեայ 
պատմութեան մէջ, Բիւզանդական, 
պարսկական եւ արաբական բազմա-
թիւ ներխուժումներ տեսած է, այդ 
մեծ պետութեանց պատերազմի 
դաշտ եղած է հայոց Բագրատունեաց 
եւ Արծրունեաց հարստութեանց 
սահմանները, այնուհանդերձ այս 
վանքը քաղաքական պայմաններու 
բերումով միշտ կրցաւ իր գոյութիւնը 
պահել եւ հայ հոգեւոր ու մշակութային 
գործերը շարունակել մինչեւ որ 
1453-ին Օսմանցիները գրաւեցին Կ. 
Պոլիսը եւ վերջ տուին բիւզանդա-
կան երկարամեայ հարստութեան, 
այդ յաղթանակէն ետք Օսմանեան 
կայսրութիւնը ընդարձակուեցաւ եւ 
եղաւ մեծ կայսրութիւն մը։ 1508-ին 
Պարսկաստանի մէջ Սեֆեւեաննե-
րը կործանեցին Ակ-Կոյունլուներու 
պետութիւնը եւ ստեղծեցին Սեֆեւե-
ան կայսրութիւնը։ Այս անգամ մեծ 
պայքար մը սկսաւ երկու նոր հզօր 
կայսրութիւններու միջեւ թուրք-
Օսմանեան եւ պարսիկ-Սեֆեւե-
աններու միջեւ։

Հայաստանը եւ իր Նարեկայ Վանքի 
ռազմավարական կարեւոր դիրք 
ունենալով, երկու կայսրութիւններ 
կ՚ուզէին իրենց սահմաններէն ներս, 
ունենալ Հայաստանը։ Այդ պատերազմը 
տեւեց մօտ երկու տասնեակ տարի-
ներ, Հայաստանի Շիրակ, Արեւմտեան 
դաշտը, Սիւնիք եւ Նախիջեւանը 
Օսմանցիներու կողմէ ենթարկուեցան 
կողոպուտի, քանդումի, հայկական 
աշխարհը քարուքանդ ընելով, իսկ 
միւս կողմէ պարսիկները գրաւեցին 
բարձր Հայքը եւ Վասպուրականի 
շրջանը։
Մայիս 29, 1555-ին այս երկու տասնեակ 
տարիներ պատերազմող Օսմանեան 
եւ պարսկական կայսրութեանց 
պատերազմը վերջ գտաւ համա-
ձայնութեամբ մը, եւ Հայաստան 
առաջին անգամ ըլլալով բաժնուեցաւ 
Թուրքիոյ եւ Պարսկաստանի միջեւ։ 
Նարեկայ Վանքը եղաւ Օսմանեան 
կայսրութեան սահմաններէն ներս 
բացի անկէ այդ տարիներուն երկու 
մեծ երկրաշարժներ տեղի ունեցան 
Վասպուրականի շրջանի մէջ, ուր 
Նարեկայ Վանքը կը գտնուէր։
Պատմական, քաղաքական եւ 
մշա-կութային այս խոր ուսումնա-
սիրութեամբ, հեղինակի ներկայա-
ցուցած է Նարեկայ Վանքի պատ-
մաշրջանը իր բոլոր երեսներով հաճելի 
ընթերցումով կը ծանօթացնէ մեր 
հոգեւոր կեանքի այս գլուխ գործոց 
վանքի գործունէութեան մասին։
Ինչպէս յիշեցինք, Նարեկայ Վանքի 
մեծագոյն եւ անմահագոյն գլուխ 
գործոց եղաւ ու կը մնայ վանքի Անմահ 
մշտնջենական պտուղը՝ «Մատեան 
Ողբերգութեան» աղօթամատեանը։ 
Գրիգոր Նարեկացին այս մատեանը 
գրեց 1002 թուականին 55 տարեկան 
կեանքի փորձառութեամբ հասուն 
տարիքին մէջ։
Մատեանը կը բաղկանայ 95 
գլուխներէ եւ ընդհանուր 366 ստո-
րաբաժանումներէ, այնպէս որ այդ 
Մատեանը գրուած է որպէս տարուան 
իւրաքանչիւր օրուայ աղօթագիրք եւ 
աղաչանքագիրք մը։
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Հայերէնով Դասաւանդողներու Առցանց Ուսուցումի Մրցանակ
 
Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան Հայկական Բաժանմունքը կը յայտարարէ 
նոր մրցանակ մը հայերէնով դասաւանդող ուսուցիչներու համար
Աշխարհի տարբեր ծագերուն, 
պսակաձեւ ժահրին հետեւանքով, 
հայերէնի ուսուցիչները ստիպուած 
կ՚ապաւինին առցանց ուսուցումին։ 
Ճիշդ է որ առցանց ուսուցումը 
մանկավարժական, ինչպէս նաեւ 
հոգեբանական մեծ բեռ մըն է շատ 
մը ուսուցիչներու համար, սակայն 
նկատելի է որ այսօր Սփիւռքի 
դպրոցները հետզհետէ կը դիմեն 
դասաւանդումի նորարար ձեւերու։
Այս առումով, տարբեր հնարամի-
ջոցներ գործածող ուսուցիչներ 
իրենց առցանց դասարաններուն մէջ 
կ՚որդեգրեն ուսուցման նոր ձեւեր եւ 
կը դիմեն արհեստագիտական նոր 
միջոցներու։ Գնահատելու համար 
անոնց ջանքերը եւ նկատի առած 
մեր առաջնահերթութիւնները՝ յատ-

կապէս արեւմտահայերէնի կենսու-
նակութիւնը ապահովելու ուղղու-
թեամբ, Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմ-
նարկութեան Հայկական Բաժան-
մունքը կը փափաքի քաջալերել 
հայերէնով դասաւանդող Սփիւռքի 
ուսուցիչներու համացանցային 
նախաձեռնութիւնները, մրցանակներ 
շնորհելով մշակուող եւ կիրարկուող 
ամենէն նորարար, իւրայատուկ եւ 
արդիւնաւէտ ծրագիրներուն։
Այս ծրագիրներու շարքին կրնան ըլլալ 
տեսերիզները, դասերու նախագիծերը, 
թուային գիրքերը, համացանցային 
դասարաններու ձեւաւորումը, եւ 
մանկավարժական այլ նիւթեր՝ 
պատրաստուած ուսու-ցիչին կողմէ, 
որպէս առցանց ուսուցումի միջոց։ 
Նիւթերուն պարունակութիւնը պէտք 

է ըլլայ հայերէնով, բայց պարտադիր չէ 
որ անոնք վերաբերին միայն հայերէն 
լեզուի դասապահերուն, այլ ինչո՞ւ 
չէ թուաբանութեան, գիտութեան, 
աշխարհագրութեան, եւ հայերէն 
լեզուով դասաւանդուող որեւէ ուրիշ 
նիւթի։
Գնահատումը պիտի կատարուի երկու 
շաբաթը անգամ մը, մինչեւ մայիսի 
վերջ. մրցանակակիրները պիտի 
ստանան 500 ամերիկեան տոլար 
արժողութեամբ նպաստ մը (նոյն 
անհատը կամ խմբակը երկու անգա-
մէ աւելի չի կրնար մրցանակակիր 
դառնալ)։               
Դիմումները եւ հարցումները պէտք է 
ուղղուին՝ armonlineteachingprize@gul-
benkian.pt հասցէին, մինչեւ 31 մայիս 
2020։

Յաւելեալ տեղեկութիւններու 
համար այցելել՝ https://gulbenkian.
pt/armenian-communities/ կայքէջը։
 

Ս. Գիրքէն ետք հայ ժողովուրդի ամէ-
նէն շատ կարդացուած եւ սիրուած 
գիրքն է այս մատեանը, որ հազար 
տարիէ իվեր եղած է  հայ տուներուն 
պահապանը, ցաւերու եւ հիւանդներու 
բուժիչ, հոգիներու մխիթարիչ։ Այս 
գիրքը մեր ժողովուրդին համար  միայն 
«Նարեկ» բարով ծանօթ է։
Հայ եկեղեցիին մէջ Նարեկը Սուրբ 
Խորանին վրայ Ս. Աւետարանի 
կողքին, կը դրուի պատարագի ատեն։ 
Այս «Մատեան»ին մասին բազմաթիւ 
հայ եւ օտար դէմքեր գրած են, որոնցմէ 
մին Ամենայն հայոց բանաստեղծ 
Յովհաննէս Թումանեանը այսպէս 
գրած է այս գիրքին մասին։
«Լեզուն չէ որ խօսում է, բերանը չէ, 
որ պատմում է, կրակուած սիրտն 
է, որ այրւում է, տանջուած հոգին 
է, որ մռնչում է մինչեւ երկինք»։ Այս 
մատեանը թարգմանուած է 30-է աւե-

լի լեզուներու, գրական գլուխ գործոց 
մըն է, ուր կը համեմատուի Հոմերոս 
Կոմիտասի, Դանթէի, Շէյքսպիրի եւ 
Կոթէի գործերուն հետ, կ՚ըսէ հեղի-
նակը։
Գրիգոր Նարեկացիի բազմաբեղուն 
վաստակը, անոր հրաշագործու-
թիւնները, ժողովուրդի կողմէ անոր 
հանդէպ ունեցած սէրը շատ գեղեցիկ 
եւ հաճելի ձեւով ներկայացուած են 
այս հատորին մէջ, որոնք ցոյց կու 
տան հեղինակին՝ Պետրոս Մովսէսի 
Թովմասեանի ճաշակը եւ գրելու գնա-
հատելի ոճը։
Նարեկայ Վանքը, որ հայ ժողովուրդի 
ծոցէն ծնաւ եւ հազար տարի հայ հողին 
վրայ գործեց, եւ որպէս կենդանի վկայ 
տեսաւ մեր ժողովուրդին դաժան եւ 
լուսաւոր օրերը։
Դժբախտաբար 1895-ին Ապտուլ 
Համիտ հրէշ Սուլթանի կողմէ, հայ 
ժողովուրդը կ՚ենթարկուի մեծ ջարդի 
մը, զոր մանրամասնութեամբ կը 

Նոր Գիրքեր
Նարեկայ Վանքը  Պատմութեան Քառուղիներուն
Պետրոս Մովսէսի Թովմասեան

Սկիզբը Էջ 47 կարդանք այս գիրքին մէջ Նարեկայ 
Վանքի եւս թուրք ջարդարարներու 
կողմէ այրուեցաւ, հայութեան եւ 
մարդկութեան լուսաշող այս աստղին 
լոյսը մարեցաւ, բայց անոր «Նարեկ» 
գիրքով վերածնաւ եւ մարդկութեան եւ 
հայութեան պատմութեան մէջ անմահ 
մնաց։
Այսօր Գրիգոր Նարեկացին աշխարհի 
բոլոր քրիստոնեաներուն մօտ ծանօթ 
անուն մըն է, իսկ Վատիկանի մէջ 
Ապրիլ 5, 2018 Արհիապատիւ 
Ֆրանսիսքօ Պապի ներկայութեամբ 
Վատիկանի մէջ կանգնած է Գրիգոր 
Նարեկացիի արձանը, եւ Վատիկանի 
Հայրապետը հայ Սուրբին շնորհած է 
«Եկեղեցւոյ Ուսուցիչ» կոչումը։
Յիշենք, թէ այս տիտղոսը Վատիկանի 
կողմէ հաստատուած է 1298-ին, եւ 
այդ թուականէն մինչեւ օրս միայն 
36 «Եկեղեցւոյ Ուսուցիչ» ունեցած է 
Վատիկան, որուն վեր՚ջինն էր հայազգի 
Գրիգոր Նարեկացին։

Այսօր երբ հայ ժողովուրդը կը 
պատրաստուի Ապրիլ 24, 2020 ոգե-
կոչելու համար մեր սրբադասուած 
նահատակներուն անմահ յիշատակը 
որքան տեղին եւ շահեկան վկայու-
թիւն եւ գործ մըն է Նարեկայ Վանքին 
նուիրուած այս հատորը։ Այս վանքին 
նման բազմաթիւ վանքեր, եկեղեցիներ, 
կալուածներ եւ ինչքեր կողոպտուեցան, 
քանդուեցան եւ այրուեցան թուրք եւ 
անոնց գործիչ դարձած քիւրտերու 
կողմէ։ Բազմահազար հայեր կրօ-
նափոխ եղան եւ այժմ կ՚ապրին 
պատմական մեր հայրենի հողին վրայ։
Այո այս բոլորին հաշիւը անպայման 
պիտի պահանջուի թուրք իշխանու-
թիւններէն եւ բանաստեղծներու 
իշխան Վահան Թէքէեան ըսածին պէս.
Թուրքին
«Պիտի զարնեն քեզ անոնք
որ քեզ յաճախ փրկեցին»
Մինչ այդ ձեռքի ամուր սեղմումով 
կը շնորհաւորենք Պետրոս Մովսէսի 
Թովմասեանը հայրենսիրական այս 
խիստ շահեկան հատորին համար 
եւ մեզի տրուած անսպառ տեղեկու-
թիւններուն համար, մաղթելով իրեն 
նորանոր հրատարակութիւններ։

Գրական-Մշակութային

UNESCO-ն 6-12 տարեկանները կը 
հրաւիրէ մասնակցելու նկարչական 
մրցոյթի մը։ Այս մասին կը յայտնեն 
ՀՀ կրթութեան, գիտութեան, մշա-
կոյթի եւ մարմնակրթութեան նախա-
րարութենէն;
«Մինչեւ Մայիս 17, փոքրիկները կրնան 
նկարել UNESCO-ի Համաշխարհա-
յին ժառանգութեան ցանկին մէջ 
ընդգրկուած այն յուշարձանները, 
որոնք կարեւոր են իրենց համար: 
Նկարին մէջ կրնան պատկերուած ըլլալ 
Համաշխարհային ժառանգութեան 

ցանկին մէջ ընդգրկուած ինչպէս իրենց 
հայրենիքի մշակութային վայրերը, 
այնպէս ալ որեւէ այլ երկրի։ UNESCO-ի 
կայքին մէջ կարելի է ուսումնասիրել 
Համաշխարհային ժառանգութեան 
ցանկին մէջ ընդգրկուած մշակութային 
վայրերը։ (http://whc.unesco.org/en/list/)
Ընտրուած նկարները UNESCO-ն 
պիտի տեղադրէ իր կայքին մէջ։
Արձանագրութիւնները կը պահանջեն 
ծնողի համաձայնութիւնը եւ պէտք 
է տարածուին իրենց Instagram-ի 
էջին միջոցով՝ մասնակցող երեխայի 

անունով։ Հրապարակումը պէտք է 
ըլլայ «Հանրային», որպէսզի անոնք 
տեսանելի ըլլան UNESCO-ի համար:
Հայաստանէն ցանկին մէջ արձա-
նագրուած են հետեւեալ վայրերը՝ 
https://whc.unesco.org/en/statespar-
ties/am
• «Հաղպատի եւ Սանահինի վանքերը» 
(1996 թ., 2000 թ.),
• «Էջմիածնի Մայր տաճարը եւ 
եկեղեցիները (Սբ. Հռիփսիմէ, 
Սբ. Գայիանէ, Սբ.Շողակաթ) եւ 
Զուարթնոցի տաճարի հնաւայրը» 
(2000 թ.),
• «Գեղարդի վանքը եւ Ազատ գետի 
վերին հովիտը» (2000 թ.):
Ինչպէ՞ս մասնակցիլ.
1.Հետեւիլ/ Follow UNESCO-ի 
Instagram-եան էջին;
2. «Like» ընել UNESCO-ի Փոքրիկ 
նկարիչներու ցուցահանդէսին վերա-
բերեալ գրառումը:
3. Հրապարակել նկարը եւ կարճ 
նկարագիրը Instagram-ի վրայ՝ 
ներառելով նկարիչին անունը, 
տարիքը եւ երկիրը օգտագործելով 

#ShareOurHeritage hashtag-ը եւ նշելով 
@unesco էջը։
4. Instagram-ի պատմութիւն/ Instagram 
story հատուածին մէջ կիսուիլ/ Share
UNESCO-ի Փոքրիկ նկարիչներու 
ցուցահանդէսին վերաբերեալ գրա-
ռումով՝ #ShareOurHerading hashtag-
ով եւ նշել @unesco էջը։
Յոյսով ենք, որ այս նախաձեռնութեան 
շնորհիւ երեխաները պիտի կարենան 
արտայայտել իրենց ստեղծագործ 
միտքը այս դժուար պահուն, ինչպէս 
նաեւ աւելի խոր գիտելիքներ ձեռք 
պիտի բերեն աշխարհի մշակութային 
ժառանգութեան վայրերու մասին:
Տեղեկացնենք նաեւ, որ UNESCO-ի 
կայքին մէջ ստեղծուած է «Փաթրիմո-
նիթոյի համաշխարհային ժառանգու-
թեան արկածները» (https://whc.une-
sco.org/en/patrimonito/) վերնագիրով 
երիտասարդ հանդիսատեսի համար 
շարժանկար՝ Համաշխարհային 
ժառանգութեան վայրերու մասին»,- 
ըսուած է ՀՀ ԿԳՄՄ նախարարութեան 
տարածած հաղորդագրութեան մէջ:

UNESCO-ն Նկարչական Մրցոյթ Կ՝իրականացնէ 6-12 Տարեկաններու Համար
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Աւելի Քան 40 Հայ Երգիչ-Երգչուհիներներ Պիտի 
Մասնակցին Առցանց Համերգի, Որուն Հասոյթը Պիտի 
Տրամադրուի «Քորոնա» Ժահրի Դէմ Պայքարին

«Ցաւի Գոյնը». Հայոց Ցեղասպանութեան Նուիրուած 
Նկարաշար

Հայուհիի Լուսանկարը Ճանչցուած է Տարուան 
Լաւագոյն Լուսանկարներէն Մէկը. Euronews

Կոմիտասի Նուիրուած «Նուագ»ի Ալպոմը Պիտի 
Հրապարակուի Ապրիլ 24-ին

Թուրքիոյ Այտըն Նահանգին Մէջ 17-րդ Դարի 
Հայկական Գերեզմաններ Գտած Են

Թուրքիոյ Մէջ Ժամանակին Քննարկուած է 
Հայկական Այբուբենէն Օգտուելու Հարցը

Աշխարհի տարբեր երկիրներու 
մէջ ապրող եւ ստեղծագործող 
աւելի քան քառասուն հայ երգիչ-
երգչուհիներ Մայիս 2-ին պիտի 
մասնակցին միջազգային interac-
tive առցանց համերգի: Համերգին 
հասոյթը պիտի ուղղուի Հայաստանի 
մէջ Covid19-ի դէմ իրականացուող 
պայքարի ծրագիրերուն` աջակցելու 
առողջապահական համակարգին` 
ձեռք բերելու անհրաժեշտ շնչառա-
կան սարքաւորումներ եւ համապա-
տասխան դեղորայք:
«Արմենփրես»-ի հաղորդմամբ` 
առցանց համերգին ելոյթ պիտի ունե-
նան Յարութ Փամպուքչեանը, Իւետա 
Մուկուչեանը, Արա Մարտիրոսեանը, 
Հայկոն, Արամ MP3-ը, Թաթան, Շու-
շան Պետրոսեանը, Արամէն, Անտին, 
Արմէնչիկը, Արման Յովհաննիսեանը, 
Գարիկը եւ Սոնան, Մարտին 

Պատանի եւ երիտասարդ երաժիշտ-
ներ քաջալերող եւ անոնց նեցուկ 

Թուրքիոյ արեւմտեան Այտըն նահան-
գի Նազիլլի շրջանին մէջ քաղաքային 
այգիի կառուցման աշխատանքներու 
ընթացքին 2 հայկական գերեզման 
յայտնաբերուած է:
Կը նշուի, որ բանուորները տապա-
նաքարերը յայտնաբերած են հողը 

Թուրքիոյ Հանրապետութեան հիմնա-
դիր եւ առաջին նախագահ Մուսթա-
ֆա Քեմալ Աթաթուրքի նախաձեռնու-
թեամբ իրականացուած շարք մը 
բարեփոխումներու ծիրէն ներս՝ 
Թուրքիոյ մէջ, մինչ այդ օգտագործուող 
արաբատառ այբուբենը փոխարինուե-
ցաւ լատինականով։
Ատիկա տեղի ունեցաւ 1928-ին, իսկ 
անկէ առաջ բազմաթիւ քննարկումներ 
ծաւալած են առ այն, թէ ո՞ր այբուբենը 
առաւել յարմար է արաբականի 
փոխարէն։ Այդ քննարկումներուն 
ժամանակ հնչած են նաեւ Մեսրոպեան 
այբուբենը գործածելու առաջարկներ։ 
Այս մասին Եկը տեղեկանանք bolso-
hays.com-էն։
Մասնաւորապէս թուրք բանաստեղծ, 
փիլիսոփայ Ռըզա Թաուֆիք, որ 
օսմանեան շրջանին նաեւ եղած է 
խորհրդարանի պատգամաւոր, առա-
ջարկած է արաբական այբուբենը 

Հայոց Ցեղասպանութեան 105-րդ 
տարելիցին նուիրուած ձեռնարկներուն 
ընդառաջ՝ Հայաստանի ազգային 
պատկերասրահը սկսած է «Ցաւի 
գոյնը» խորագիրը կրող առցանց 
նախագիծ, որուն ծիրէն ներս 
հրապարակած է Հայաստանի Ազգային 
պատկերասրահի հաւաքածուին 
պատկանող հայ նկարիչներու շարք 
մը աշխատանքներ` նուիրուած 
մարդկութեան դէմ իրականացուած 
մեծագոյն աղէտներէն մէկուն՝ Հայոց 
Ցեղասպանութեան: Այս մասին կը 
տեղեկանանք Հայաստանի Ազգային 
Պատկերասրահի Facebook-ի էջէն։ 
Այս ստեղծագործութիւններուն մէկ 
մասը զետեղուած է արուեստաբան 

World Press Photo միջազգային 
հեղինակաւոր մրցոյթի կազմա-
կերպիչները յայտարարած են 2019-
ի լաւագոյն լուսանկարներու հեղի-

Մկրտչեանը, Գրիշա Աղախանեանը, 
Նորոն, Սոնան, Թաթուլը, Էրիկ Կարա-
պետեանը եւ այլք:
Հայկոն, անդրադառնալով սպասուող 
համերգային ծրագիրին, տեսանիւթ 
հրապարակած էի ֆէյսպուքի իր 
պաշտօնական էջին վրայ` նշելով, որ 
յատկապէս այս դժուար օրերուն մենք 
բոլորս պէտք է կողք կողքի ըլլանք: 
«Միասին մենք կրնաք»,-շեշտած է 
երգիչը:
Համերգի տոմսեր ձեռք բերելու, 
երգիչներուն ամբողջական ցանկի, 
ինչպէս նաեւ իւրօրինակ ֆլեշմոպի 
մասին մանրամասնութիւններ կրնաք 
ստանալ այս հղումով` https://all.me/
tovmasyanfoundation
Առցանց համերգը նախաձեռնած 
է «Թովմասեան» բարեգործական 
հիմնադրամը։

կանգնող բարեսիրական «Նուագ» 
հիմնարկի նորագոյն արտադրութիւնը 
նուիրուած է Կոմիտաս վարդապետի 
ստեղծագործութիւններուն։ «Ասպա-
րէզ»-ի տեղեկութիւններով՝ «Չեմ 
Կրնայ Խաղալ» խորագրուած եւ հինգ 
երգեր ընդգրկող ալպոմը պիտի հրա-
պարակուի Ապրիլ 24-ին։
«Նուագ» հիմնարկը 2016-ին հիմնուած 
է Թամար Գաբրիէլեանի կողմէ եւ 
ցարդ Հայաստանի եւ այլ երկիրներու 
մէջ աջակցութեան ձեռք երկարած 
է առաւել քան 1000 երիտասարդ 
երաժիշտներու։
Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար 
այցելել www.nvak.org կայքը։

փորելու ժամանակ: Անոնք այդ 
մասին տեղեկացուցած են Այտընի 
թանգարանի ղեկավարութեան ու 
Նազիլլիի քաղաքային իշխանու-
թիւններուն, կը փոխանցէ ermeni-
haber-ը:
Կը հաղորդուի, որ Այտընի թանգա-
րանի տնօրէնն ու տեղակալը 
տեղւոյն վրայ ուսումնասիրած են 
գերեզմանաքարերը, որոնց վրայ առկայ 
է հայերէն գրութիւններ: Ենթադրուած 
է, որ անոնք կը թուագրուին 17-րդ 
դարով եւ կը պատկանին Նազիլլի մէջ 
ապրած հայերու:
Աւելի ուշ տապանաքարերը տեղա-
փոխուած եւ տեղադրուած են շրջանի 
Սիւմեր կոչուող զբօսայգիին մէջ:

փոխարինել հայկականով։ 1926-ին 
թուրք երեւելիներէն մէկուն՝ Սապիհ 
Շեւքեթին գրած նամակին մէջ Թաու-
ֆիք գրած է, որ թուրքերէն բանաւոր 
խօսքը գրաւորի փոխակերպելու 
համար ամենայարմարը հայկական 
այբուբենն է։ 
Ան պնդած է, որ լատինականի փոխա-
րէն նախընտրելի է ընդունիլ հայկա-
կան այբուբենը, քանի որ թրքերէ-
նի հնչողութեան անիկա շատ աւելի 
յարմար է։
Նշենք, որ այն ժամանակ արաբական 
այբուբենը փոխարինելու գլխաւոր 
պատճառներէն մէկը այն էր, որ ատի-
կա ամբողջովին չէր ընդգրկեր թրքերէ-
նի հնչողութիւնը, սակայն ոչ պակաս 
կարեւոր պատճառ էր ժողովուրդի 
համատարած անգրագիտութիւնը.
մարդիկ կը դժուարանային արաբա-
կան այբուբենը սերտելու։

Շահէն Խաչատրեանի «Ցաւի գոյնը» 
պատկերագիրքին մէջ։ Արուեստը 
իբրեւ արտայայտչամիջոց ընտրելով եւ 
ոգեկոչելով անմեղ զոհերու յիշատակը՝ 
կ՝առաջարկուի նկարաշարէն ընտրել 
ցանկացած ստեղծագործութիւն եւ 
համապատասխան նիւթով եւ hashtag-
ով տեղադրել անձնական էջին վրայ:

նակներու անունները:
«Դիմանկարներ» անուան տակ 
տարուան լաւագոյնը համարուած 
է լեհ լուսանկարիչ Տոմէք Քաչորի 
«Զարթօնքը», որուն մէջ պատկերուած 
է երիտասարդ հայուհի մը:
Լուսանկարի հերոսուհին 15-ամեայ 
Եւան է` լեհական քաղաքներէն մէկուն 
մէջ գտնուող փախստականներու 
ընդունման կեդրոնէն ներս հաշման-
դամի սայլակին նստած:
Euronews-ը կը գրէ, որ հայ աղջնակը 
հարկադիր տեղահանման համախտա-
նիշէն տառապած է, երբ անոր 
ընտանիքը ապաստանած է Շուէտի 
մէջ: Եւան սկսած է վերականգնիլ 
Լեհաստան երթալէն ութ ամիս ետք:
Տեղահանման համախտանիշը մար-
դուն անշարժ կը դարձնէ, կը զրկէ 
խօսելու, ուտելու եւ խմելու կարո-
ղութենէն: Ան կը տրուի հոգեբանական 
տագնապ ապրած երեխաներուն` 
ապաստան ստանալու երկարատեւ 
գործընթացի ատեն:

Գրական-Մշակութային
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Հայաստանի Մէջ Հայոց Ցեղասպանութիւնը 
Վերապրած Երեք Մարդ Կ՝ապրի

Հայոց ցեղասպանութեան Թանգարանը Ապրիլ 24-ին Ընդառաջ Կը Ներկայացնէ Նոր 
Առցանց Ցուցադրութիւն

Հայոց Ցեղասպանութեան 105-րդ 
տարելիցին ընդառաջ՝ Հայաստանի 
գրողներու միութիւնը հրատարակած 
է «Հողը կը խօսի» ժողովածուն, որուն 
մէջ ընդգրկուած են եղեռնազոհ 
գրողներու ստեղծագործութիւնները:
Armenpress.am-ի տեղեկութիւններով՝ 
գիրքին մէջ ներառուած են Դանիէլ 
Վարուժանի, Սիամանթոյի, Ռուբէն 
Սեւակի, Արտաշէս Յարութիւնեա-
նի, Գրիգոր Զոհրապի, Երուխանի, 
Թլկատենցիի, Գեղամ Բարսեղեանի, 
Տիգրան Չէօքուրեանի եւ Ռուբէն 
Զարդարեանի գործերը:
Հայաստանի գրողներու միութեան 
նախագահ Էդուարդ Միլիտոնեանի 
խօսքով՝ գիրքը 2015-ին հրատա-
րակուած է չորս լեզուով՝ անգլերէն, 
ռուսերէն, ֆրանսերէն, գերմաներէն:
Գերմաներէն գիրքը լոյս տեսած 

ՀՀ աշխատանքի եւ հասարակական 
հարցերու նախարարութեան հասա-
րակական ապահովութեան պետա-
կան ծառայութեան կողմէ կենսաթո-
շակ կը ստանայ Ցեղասպանութիւնը 
վերապրած 3 քաղաքացի: Այս մասին՝ 
Armenpress.am-ին յայտնած են Աշխա-
տանքի եւ հասարակական հարցերու 
նախարարութենէն:
Նշեալ քաղաքացիներն են՝ Ովսաննա 
Միրխանեան (1915 թուականի 
ծնունդ), Մարի Կիրակոսեան (1908-ի 
ծնունդ) եւ Եփրաքսի Գէորգեան (1914-
ի ծնունդ):

Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան հետ 
համատեղ կը նախատեսէր հրա-
ւիրել միջազգային գիտաժողով 
եւ կազմակերպել ժամանակաւոր 
ցուցադրութիւն: Սակայն հաշուի 
առնելով համաճարակով պայմանա-
ւորուած իրավիճակը, գիտաժողովը 
անորոշ ժամանակով յետաձգուեցաւ, 
իսկ ցուցադրութիւնը հանրութեան կը 
ներկայացուի առցանց ձեւաչափով` 
ՀՑԹԻ պաշտօնական կայքէջին եւ 
վերջինիս ֆէյսպուքեան էջին միջոցով:
«Ինքնապաշտպանական մարտերը 
Կիլիկիոյ մէջ Հայոց Ցեղասպանութեան 
տարիներուն» խորագրով ժամա-
նակաւոր ցուցադրութիւնը երկլեզու 
է (հայերէն, անգլերէն), կը ներառէ 
տասնմէկ ենթախորագիր: Կը ներ-
կայացուին կիլիկիահայութեան 
ցեղասպանութեան պատմութեան 
տարբեր դրուագներ` սկսած մինչեւ 
ցեղասպանութիւնը Օսմանեան 
կայսրութեան մէջ անոնց կարգա-
վիճակի, ունեցած ներդրումին, 
զբաղմունքի հետ կապուած հարցեր, 

է նաեւ Գերմանիոյ մէջ: Գիրքին 
շնորհանդէսը իրականացած է 
Մակտեպուրկ քաղաքի Սուրբ Յով-
հաննէս եկեղեցւոյ մէջ, այնուհետեւ 
անիկա ներկայացուած է Հալլէի 
քաղաքապետարանին մէջ: Հայոց 
Ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին 
չորս լեզուով հրատարակուած գիրքը 
ցուցադրուած է Մոսկուայի, Վիեննայի, 
Մայնի Ֆրանքֆուրտի, Սալոնիկի, 

Նախկին Օսմանեան կայսրութեան 
տարածքին մինչեւ 1915 Դեկտեմբեր 
31 ծնածները, բացի իրենց կենսա-
թոշակէն, պետութեան կողմէն կը 
ստանան նաեւ յաւելավճար իրենց 
կենսաթոշակի 50 տոկոսի չափով 
եւ հարիւր հազար դրամ իբրեւ 
Ցեղասպանութիւնը վերապրած:
Երբ 2013-ին՝ Ցեղասպանութեան 
100-րդ տարելիցին ընդառաջ, նշեալ 
լրատուամիջոցը սկսած էր «Ակա-
նատեսը» յատուկ նախագիծը, Հայաս-
տանի մէջ կը բնակէր Ցեղասպա-
նութիւն վերապրած 40 անձ:

ընդհուպ մինչեւ տեղահանութիւն, 
կոտորածներ, միջազգային դիւա-
նագիտութիւն, Կիլիկիոյ հայաթափում: 
Յատուկ շեշտադրմամբ կը ներկա-
յացուին կիլիկիահայութեան մղած 
ինքնապաշտպանական մարտերը` 
ուղղուած նախ երիտթուրքական 
վարչակարգի ցեղասպան քաղա-
քականութեան (1915 թ.` Ֆընտը-
ճագի, Մուսա Լերան ինքնա-
պաշտպանութիւնները, Ամանոսի 
գոյամարտը), ապա` այն շարունա-
կող քեմալականներու դէմ (1920 թ. 
Մարաշի, Հաճընի, Այնթապի ինքնա-
պաշտպանութիւնները):
Ցուցադրութեան մէջ առանձնակի 
շեշտադրութեամբ է ներկայացուած 
հայ կնոջ ունեցած բացառիկ դերն 
այդ պայքարին մէջ: Վիճակագրական 
աղիւսակի միջոցով կը ներկայացուի 
կիլիկիահայութեան թուաքանակը 
Հայոց ցեղասպանութեան նախօ-
րեակին եւ 1921-ի Ապրիլ 1-ի դրու-
թեամբ:

Ժընեւի, Փարիզի եւ այլ քաղաքներու 
մէջ:
«Հայոց լեզուով գիրքը նոր հրա-
տարակած ենք: Կ՝աշխատէինք զայն 
օտար լեզուներով  ներկայացնել՝ 
միջազգային հանրութեան ծանօ-
թացնելով եղեռնազոհ գրողներու 
ստեղծագործութիւնները: Այժմ կը 
մտածենք զայն թարգմանել նաեւ այլ 
օտար լեզուներով»,- նշած է Միլի-
տոնեան:
Գիրքը կազմած է Հայաստանի գրողնե-
րու միութիւնը, լոյս ընծայած է «Վան 
Արեան» հրատարակչութիւնը՝ Լէոնիտ 
Գոգորեանի աջակցութեամբ։
Ծրագրի ղեկավարն ու խմբագիրն է 
Էդուարդ Միլիտոնեան,
կազմողները ՝ Հերմինէ Նաւասարդե-
ան եւ Տիգրան Գաբոյեան։

Գրական-Մշակութային

Հայոց Ցեղասպանութեան թանգա-
րան-հիմնարկը կը ներկայացնէ նոր 
առցանց ցուցադրութիւն` «Ինքնա-
պաշտպանական մարտերը Կիլիկիոյ 
մէջ Հայոց Ցեղասպանութեան տարի-
ներուն» նիւթով:
Ինչպէս կը տեղեկանանք Հայոց 
Ցեղասպանութեան թանգարան-
հիմնարկէն, ցուցադրութիւնը կը 

նուիրուի Մարաշի, Հաճընի, Այնթապի 
ինքնապաշտպանութիւններու 100-
ամեայ տարելիցին:
«2020-ին կը լրանայ Մարաշի, 
Հաճընի, Այնթապի ինքնապաշտպա-
նութիւններու 100-ամեայ տարելիցը։ 
Այդ առիթով այս տարուան Ապրիլ 
16-17-ին Հայոց ցեղասպանութեան 
թանգարան-հիմնարկը Մեծի Տանն 

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 Խումբերու Մարզումները Պիտի 
Վերսկսին
Ըստ Հայաստանի առողջապահութեան նախարարութեան եւ ֆութպոլի ֆետե-
րասիոնի միջեւ ձեռք բերուած համաձայնութեան, Հայաստանի առաջին եւ երկ-
րորդ դասակարգի խումբերը պիտի վերսկսին իրենց մարզումները 23 Ապրիլէն 
սկսեալ: Մարզումներէն առաջ բոլոր խկումբները պէտք է Գորոնա ժահրի 
քննութիւն կատարեն իրենց մարզիկներուն ու մարզչական անձնակազմին: 
Իւրաքանչիւր մարզումի ընթացքին առաւելագոյնը քսան մարզիկ եւ անձնակազմի 
անդամներ կրնան ներկայ գտնուիլ նոյն վայրին մէջ:

Արտերկրի Մէջ Մարզիկներով Հայաստան 98-րդ
Ըստ «CIES Football Observatory» հետազօտական կեդրոնին, Հայաստան 
արտերկրի մէջ իր ֆութպոլիստներու թիւով կը գրաւէ 98-101-րդ դիրքը: 15 հայ 
ֆութպոլիստներ կը մրցին արտերկրի մէջ: Առաջին դիրքը կը գրաւէ Պրազիլը 
1600 մարզիկներով: Առաջին տասնեակին մաս կը կազմեն ֆրանսա, Արժանթին, 
Անգլիա, Սպանիա, Սերպիա, Գերմանիա, Գոլոմպիա եւ Խրուաթիա:

Ժոան Լափորթա Դրաւ Իր Թեկնածութիւնը
Սպանիոյ «Պարսելոնա» ակումբի 2003-էն 2010 ժամանակաշրջանի նախագահ 
Ժոան Լափորթա պիտի դնէ իր թեկնածութիւնը ակումբի նախագահութեան 
համար: Ան յոյս յայտնեց, թէ պիտի կարենայ ակումբին ելեւմտական խնդիրները 
լուծել եւ ներքին անհասկացողութիւնները հարթել: Անոր նախագահութեան 
տարիներուն խումբը շատ լաւ արդիւնքներ արձանագրած է:

Մալակա Կրնայ Սնանկանալ
Ըստ սպանական լրատուական միջոցներու, Սպանիոյ երկրորդ դասակարգի 
«Մալակա» ակումբը հասած է սնանկութեան եզրին: Ակումբի սեփականա-
տէր քաթարցի Ապտալլա Ալ Թանի սխալ ձեւով օտգատործած է ակումբին 
եկամուտները ու Գորոնա ժահրի համաճարակը աւելցուցած է ակումբին 
ելեւմտական դժուարութիւնները ու զայպ հասցուցած է սնանկացումի եզրին: 
Խումբը ախոյեանութեան դասաւորման մէջ կը գրաւէր 15-րդ դիրքը: Ակումբը 
հիմնուած է 1904 թուականին: Խումբին մրցումները տեղի կ'ունենան «Լա 
Ռոսալեթա» մարզադաշտին վրայ, որ կրնայ ընդունիլ 30 հազար մարզասէր:

Անգլիոյ Ախոյեանութիւն
Խումբերը Պիտի Վերսկսին Մարզուիլ
Ըստ անգլիական Daily Mail օրաթերթին, Անգլիոյ ախոյեանութեան մաս կազմող 
մարզիկներ ելեկտրոնային նամակ ստացած են, որու մէջ նշուած է, թէ խումբերու 
մարզումները պիտի վերսկսին Մայիս ամսուան վերջաւորութեան: Նամակին մէջ 
յիշուած է նաեւ, թէ ամառուան ընթացքին ճամբորդութիւնը արգիլուած է: Ըստ 
կարգ մը տեղեկութիւններու, բոլոր մրցումները կրնան տեղի ունենալ Լոնտոնի 
«Ուեմպլի» մարզադաշտին վրայ:

Քլոզէ Պայըրնի Մարզիչներու Խումբին Միացաւ
Ըստ գերմանական «Պիլտ» օրաթեր-
թին, Գերմանիոյ հաւաքականի նախկին 
յարձակող Միրոսլավ Քլոզէ պիտի միա-
նայ «Պայըրն Միւնիխ»ի մարզիչներու 
խումբին, ըլլալով Ֆլիքի օգնական: Քլոզէ 
կը մարզէր ակումբի մինչեւ 17 տարեկան 
խումբը: Ան մաս կազմած է «Պայըրն 
Միւնիխ»ին 2007-ի եւ 2011-ի միջեւ: 
2014-ին հաւաքականին հետ շահեցաւ 
Աշխարհի բաժակը:

Տիպալա Պիտի Երկարաձգէ Իր Համաձայնագիրը
Իտալիոյ «Եուվենթիւս» ակումբի տնօ-
րէնութիւնը եւ խումբի արժանթինցի 
յարձակող Փաուլօ Տիպալա համա-
ձայնած են երկարաձգելու մարզիկին 
համաձայնագիրը ակումբին հետ: 
Նախկին համաձայնագիրը պիտի 
աւարտէր 2022 թուականի Յունիսին: 
Նոր համաձայնագիրին համաձայն, 
մարզիկը պիտի մնայ ակումբին մէջ 
մինչեւ Յունիս 2025: Աշխատավարձի 

յաւելում տեղի չէ ունեցած: Մարզիկը այս տարեշրջանին մասնակցած է 34 
մրցումի ու արձանագրած է 13 կոլ:

Միլան Հետաքրքրուած է Պալեկեանով
Իտալիոյ «Միլան» ակումբը շուէտացի յարձակող Զլաթան Իպրահիմովիչի 
խումբը ձգելու պատճառով, սկսած է հետաքրքրուիլ քանի մը ֆութպոլիստներով: 

Պելառուսիոյ Ախոյեանութիւն
Քատիմեանի Նիոմանը Զիջեցաւ Տինամօ 
Մինսքին
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան 
Պելառուսիոյ ֆութպոլի ախոյեա-
նութեան 5-րդ հանգրուանի 
մրցումները: Այս հանգրուանի ամե-
նահետաքրքրական մրցումին, 
Հայաստանի հաւաքականի յարձա-
կող Կարէն Քատիմեանի մաս կազ-
մած 11-րդ դիրքը գրաւող Կրատնո-
յի «Նիոման»ը իր դաշտէն դուրս 
մրցեցաւ 13-րդ դիրքը գրաւող Մինսքի «Տինամօ»ին դէմ եւ կրեց իր երկրորդ 
պարտութիւնը ու նահանջեց 14-րդ դիրք:  «Տինամօ»ի կոլերը նշանակեցին սլովեն 
Կարափեվշէք 72-րդ եւ պելառուս Շիքավքա 90+4-րդ վայրկեաններուն: Կարէն 
Քատիմեան մասնակցեցաւ ամբողջ մրցումին: 2-րդ դիրքը գրաւող «Էներկեթիք»ը 
իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 8-րդ դիրքը գրաւող «Կարատեյա»ի դէմ, կրեց իր 
երկրորդ անընդմէջ պարտութիւնը եւ նահանջեց 5-րդ դիրք: «Էներկեթիք»ի 
կազմէն մրցումին մասնակցեցաւ Պելառուսիոյ քաղաքացիութիւն ունեցող 
հայազգի յարձակող Հայկ Մուսահակեանը: Ան խումբի հիմնական կազմին մէջն էր 
եւ փոխարինուեցաւ 60-րդ վայրկեանին: 7-րդ դիրքը գրաւող Պորիսովի «ՊԱԹԷ»ն 
իր դաշտին վրայ մրցեցաւ առաջատար Ժոտինոյի «Թորփետօ ՊելԱԶ»ին դէմ եւ 
մրցումը աւարտեցաւ առանց կոլերու: 4-րդ դիրքը գրաւող «Սլուցք»ը իր դաշտէն 
դուրս յաղթանակ տանելով գրաւեց առաջատարի դիրքը: Այս հանգրուանին 
արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
-Էներկեթիք Մինսք – Կարատեյա 0-1
-Տինամօ Մինսք – Նիոման Կրատնօ 2-0
- Շախտիոր Սալիկորսք – Սլուցք 1-2
- Իսլոշ Մինսք – Սլավիա Մազիր 2-1
- Վիթեպսք – Տինամօ Պրեսթ 1-0
- ՊԱԹԷ Պորիսով – Թորփետօ ՊելԱԶ Ժոտինօ  0-0
Դասաւորում.1)Սլուցք 10 կէտ  9-6, 2)Վիթեպսք 10 կէտ 4-3, 3) Թորփետօ ՊելԱԶ 
10 կէտ  4-2, 5)Էներկեթիք 9 կէտ 6-4, 8)ՊԱԹԷ 7 կէտ 6-5, 14)Նիոման 5 կէտ 3-4:
Ռմբարկուներ.1)Ե.Եախշիպոյեւ-Էներկեթիք 3 կոլ, 2)Ա.Չուխլէյ-Սլավիա 2 կոլ, 3)
Ս.Տրակուն-ՊԱԹԷ 2 կոլ, 5)Կ.Քատիմեան-Նիոման 2 կոլ:

ՖԻՖԱ-ի Աշխարհի Ակումբներու Մրցաշարքը 
Յետաձգուեցաւ
Ըստ մարզական AS պարբերաթերթին, ՖԻՖԱ-ի կազմակերպած Աշխարհի 
ակումբներու ախոյեանութիւնը տեղի կրնայ ունենալ 2022-ի Յունիսին: Մրցա-
շարքը իր նոր ձեւով տեղի պիտի ունենայ չորս տարին անգամ մը, 24 խումբերու 
մասնակցութեամբ: Ան տեղի պիտի ունենար 2021-ի Յունիսին, Չինաստանի մէջ: 
Եւրոպայի ախոյեանութեան յետաձգումը 2021 թուականի Յունիս յետաձգումի 
հիմնական պատճառն է:

Եւրոպայի Ախոյեանութիւն
Հինգ Քաղաքներ Պատրաստ Են
Եւրոպայի 2021 տարուան ֆութպոլի ախոյեանութիւնը կազմակերպող 12 
քաղաքներէն հինգը՝ Սենթ Փեթերպուրկը, Լոնտոնը, Քոփենհակէնը, Պուխարես-
թը եւ Տապլինը, յայտարարած են, որ պատրաստ են ընդունելու ցամաքամասի 
ֆութպոլի ախոյեանութեան մրցումները: Եւրոպայի ֆութպոլի ֆետերասիոնը 
վախ ունի, թէ Գորոնա ժահրի համաճարակին պատճառով Հռոմը եւ Պիլպաօն 
պատրաստ կրնան չըլլալ ախոյեանութեան: Հարկ է նշել, թէ ախոյեանութեան 
60-ամեակը նշելու համար, Եւրոպայի ֆութպոլի ֆետերասիոնը որոշած էր 
մրցաշարքը կայացնել 12 քաղաքներու մէջ: Այս նշուած եօթ քաղաքներու կողքին, 
Միւնիխ, Պաքու, Կլասկօ, Պուտափեշթ եւ Ամսթերտամ պիտի հիւրընկալեն 
մրցաշարքի մրցումները:

Փիւնիկ Խզեց Համաձայնագիրը Մանուչարեանի 
Հետ

Հայաստանի ֆութպոլի «Փիւնի-
կօ ակումբը միակողմանիօրէն 
խզած է իր համաձայնագիրը 
խումբի եւ Հայաստանի հաւա-
քականի կիսապաշտպան 
Էտկար Մանուչարեանի հետ: 
Մարզիկը բողոք ներկայացուցած 
է Հայաստանի ֆութպոլի Ֆետե-
րասիոնի վէճերու լուծման մար-
մինին եւ ստացած է վնասուց 
հատուցում ստանալու վճիռ: 
Մարզիկը յոյս յայտնած է, թէ 
Հայաստանի ֆութպոլի ակումբ-
ները կը վարեն արհեստավարժ, 

Հայաստանի ֆութպոլի զարգացումով մտահոգ մարդիկ եւ ոչ թէ սեփական 
շահեր ունեցող գործարարներ:

ՄԱՐԶԱԿԱՆ 
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Անոնցմէ մէկն է Հայաստանի հաւաքականի եւ 
Արժանթինի «Հուրաքան» ակումբի յարձակող 
Նորպերթօ Պրիասքէ-Պալեկեանը: Հայ մարզիկը 
2018-ին միացած է հաւաքականին: Արժանթինի 
ախոյեանութեան մրցումներուն, ան երկու կոլ 
նշանակած է: Ակումբը նաեւ հետաքրքրուած 
է Սպանիոյ «Ռէալ Պեթիս»ի յարձակող Լորէն 
Մորոնով:

Եուվենթիւս Պիտի Փոխարինէ Հիկուայինը
Իտալիոյ «Եուվենթիւս» ակում-
բի տնօրէնութիւնը որոշած է 
փոխարինել արժանթինցի յար-
ձակող Կոնզալօ Հիկուայինը: 
Ըստ «Լա Կազեթթա Տելլօ 
Սփորթ» պարբերականին, 
տնօրէնութիւնը իր բարձր 
ամխատավարձին պատճա-
ռով կը մտածէ արժանթինցի 
մարզիկը փոխարինել «Ինթէր 
Միլան»ի Մաուրօ Իքարտիով: 
32-ամեայ Հիկուայինի տարեկան 
աշխատավարձը 7,5 միլիոն եուրօ է: Հիկուային մաս կազմած է «Ռէալ Մատրիտ», 
«Նափոլի», «Միլան» եւ «Չելսի» ակումբներուն: Մարզիկը սպանական ակումբին 
հետ երեք անգամ շահած է ախոյեանութեան տիտղոսը, «Նափոլի»ի հետ շահած 
է Իտալիոյ բաժակը եւ սիւփըր բաժակը, իսկ «Եուվենթիւս»ի հետ երկու անգամ 
շահած է ախոյեանութեան տիտղոսը եւ երկու անգամ շահած է Իտալիոյ բաժակը:

Նեյմար Պիտի Մնայ Փարի Սէն Ժերմէնի Մէջ
Սպանիոյ «Պարսելոնա» ակումբը Գորոնա 
համաճարակի հետեւանքով մրցումներու 
դադրեցումով ելեւմտական մեծ վնաս ունի: 
Այդ է պատճառը որ խումբի նախկին 
մարզիկ պրազիլցի Նեյմար ամառուան 
փոխանցումներու ժամանակաշրջանին 
պիտի չկարենայ փոխադրուիլ սպանական 
ակումբ: «Փարի Սէն Ժերմէն» մարզիկին 
պիտի առաջարկէ հինգ տարուան համա-
ձայնագիր, տարեկան 38 միլիոն տոլար 
աշխատավարձով:

Արմաւիր Դադրեցուց Պայքարը
Քրասնատարի մարզի Ռուսիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան երկրորդ դասակար-
գին մաս կազմող «Արմաւիր» խումբը, որ անցեալ տարեշրջանին բարձրացած 
էր երրորդ դասակարգէն, պիտի դադրեցնէ պայքարը: Ակումբի սեփականատէր 
Զեւան Զելոեանց որոշած է դադրեցնել անոր գործունէութիւնը, Գորոնա 
համաճարակին պատճառած ախոյեանութեան մրցումներու դադրեցումին 
պատճառով: Մրցումներու վերսկսելու ժամկէտն ալ յայտնի չէ: Խումբը կը գրաւէր 
աղիւսակի 12-րդ դիրքը եւ մարզիչն է Արսէն Պապիկեանը:

Չիւրիւքեանի Փափաքը
Ըստ «Արմսփորթ» կայքէջին, 
արժանթինահայ Էսթեփան Պեքեր 
Չիւրիւքեան ծանօթ անուն մըն 
է ափրիկեան ֆութպոլի մէջ: 
Արժանթին ծնած Չիւրիւքեա-
նի հայրը գերմանացի է, իսկ 
մայրը՝ հայ: Մօրը ընտանիքը 
Կիլիկիոյ Մարաշ քաղաքէն են: 
Ջարդի պատճառով գաղթած 
են Արժանթին: Փոքր տարիքէն 
ազդուած է հայկական մշակոյ-
թէն: Ֆութպոլի առաջին քայլերը 
առած է Արժանթինի նշանաւոր 
«Ինտիփենտիենթէ» ակումբի 
ակադեմիային մէջ: Արժանթինի «Քիլմաս» ակումբին մաս կազմած է: 23 
տարեկանին փոխադրուած է Սպանիա եւ մաս կազմած է առաջին դասակարգի 
խումբերու: Մարզական ասպարէզի աւարտէն ետք անցած է մարզիչութեան եւ 
մարզած է սպանական հինգ խումբեր:
Սկսած է հաւաքականներ մարզել եւ 2012 թուականին, իր մարզած Հասա-
րակածային Կինէայի կիներու հաւաքականը շահած է Ափրիկէի բաժակը: 
Նոյն երկրի տղոց հաւաքականը հասցուցած է մինչեւ Ափրիկէի բաժակի 
կիսաւարտական, ուր պարտուած են Կանայի հաւաքականէն: Երրորդ դիրքի 
մրցումին, տուգանային հարուածներով զիջած են Դեմոկրատական Քոնկոյի 
հաւաքականին:
Ներկայիս կը կազմակերպէ սեմինարներ: Գրած է երեք գիրք ֆութպոլի մասին: 

ՄԱՐԶԱԿԱՆ 
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Չիւրիւքեան մեծ համարում ունի Հայաստանի ֆետերասիոնի թեքնիք տնօրէն 
սպանացի Խինէս Մելենտեսին եւ զայն կը համարէ Սպանիոյ ամենամեծ 
մասնագէտներէն մէկը: Ներկայիս կը փափաքի Հայաստան հաստատուիլ եւ 
մարզել խումբերէն մէկը, այսպիսով օգտակար հանդիսանալու համար հայկական 
ֆութպոլին: 

 Ճատրակ
Արսէն Եղիազարեան Ոչ Եւս Է

49 տարեկանին կեանքէն հեռացած է Հայաստանի ճատրակի մեծ վարպետ եւ 
վաստակաւոր մարզիչ Արսէն Եղիազարեանը: Հայաստանի թիւ մէկ ճատրակի կին 
վարպետ Էլինա Դանիէլեան կը յիշէ Եղիազարեանի դերը իր եւ կիներու ճատրակի 
զարգացման հոլովոյթին մէջ: Ան մարզած է Հայաստանի կիներու հաւաքականը 
2000-էն 2010-ի միջեւ: Հայաստանի հաւաքականը 2003 թուականին շահած է 
Եւրոպայի կիներու խմբային ախոյեանութեան տիտղոսը, իսկ 2007 թուականին 
շահած է Եւրոպայի խմբային պրոնզէ մետալը: 1995 թուականին, «Երեւան» 
ակումբին հետ շահած է Եւրոպայի ճատրակի ակումբներու ախոյեանութեան 
տիտղոսը:

 Ճատրակ
Քարլսըն Զիջեցաւ Աւարտականին

Ճատրակի Աշխարհի ախոյեան 
նորվեկիացի Մակնուս Քարլսըն 
Banter Blitz Cup առցանց կամ 
օնլայն մրցաշարքի աւարտա-
կան մրցումին, 16 պլից կամ շատ 
արագ մրցումներ խաղաց իրանցի 
պատանի 16 տարեկան Ալիրեզա 
Ֆիրուճային դէմ եւ պարտուեցաւ 
7,5-8,5 հաշիւով: Պատանին 
շահեցաւ 14 հազար տոլար: 
Իսկ առցանց տեղի ունեցող 
երկրորդ արագ ճատրակի մրցա-

շարքի առաջին հանգրուանին, որ կը բաղկանար 4 արագ ճատրակի մրցումներէ, 
արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
Մակնուս Քարլսըն – Հիքարու Նաքամուրա 3-2 
Ալիրեզա Ֆիրուճա – Տինկ Լիրէն 1,5-2,5
Ֆապիանօ Քարուանա – Եան Նեփոմնիաշչի 2,5-1,5
Մաքսիմ Վաշիէ-Լակրաւ – Անիշ Կիրի 3-1

 Ճատրակ
Եւրոպայի Անհատական Ախոյեանութիւնը՝ 
Դեկտեմբերին
Ճատրակի Եւրոպայի անհատական ախոյեանութիւնը տեղի պիտի ունենայ 
Սլովենիայի մէջ, 8-էն 21 Դեկտեմբերի միջեւ: Մրցաշարքը տեղի պիտի 
ունենար 15-էն 30 Մայիսին, նոյն վայրին մէջ եւ յետաձգուեցաւ Գորոնա 
ժահրի համաճարակին պատճառով: Այս մրցաշարքի 1-էն 22-րդ դիրքերը 
գրաւող մարզիկները կ'ապահովեն Աշխարհի բաժակի մրցումներուն իրենց 
մասնակցութիւնը:

 Ծանրամարտ
Եւրոպայի Ախոյեանութիւնը՝ Տարուան 
Վերջաւորութեան
Ըստ TASS լրատու գործակալութեան, ծանրամարտի Եւրոպայի ախոյեանու-
թիւնը, որ տեղի պիտի ունենար Մոսկուայի մէջ 4-էն 12 Ապրիլի միջեւ, ծրագրուած 
է կայացնել տարուան վերջին ամիսներուն: Ծանրամարտի միջազգային 
ֆետերասիոնը պիտի որոշէ թուականը իր յաջորդ ժողովի ընթացքին: Այս 
մրցաշարքը վարկանիշային է Թոքիոյի Ողիմպիական Խաղերուն համար:
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ՄԱՐԶԱԿԱՆ 
Խաղերուն մէջ ընդգրկուեցաւ 
1904 թուականէն սկսեալ:
Քրոս-քանթրիի մրցումները 
կը համարուին աթլեթիզմի 
ամենագեղեցիկ մրցումնե-
րէն: Այս մարզաձեւի մրցումին 
գետինը կրնայ ըլլալ խոտ, հող, 
կամ խճաքար: Մրցումը տեղի 
կ'ունենայ խոտածածկ, կամ 
անտառային շրջանի մը մէջ: 
Խճաքար կ'օգտագործուի մար-
զիկներուն դիմացկունութիւնը 
փորձելու համար: Մրցումներու հեռաւորութիւնը կը սկսի մէկ շրջանէն կամ 1750-
2000 մեթրէն եւ կ'երկարի տարիքային խումբերու համեմատ հասնելով մինչեւ 
8-10 քիլոմեթրի: Մրցումները տեղի կ'ունենան գարնան սկիզբը, աթլեթիզմի 
տարեշրջանի սկիզբէն առաջ: Տեղի կ'ունենան անհատական եւ խմբային 
մրցումներ: Խմբային մրցումին, նկատի կ'առնուին իւրաքանչիւր խումբի առաջին  
երեք աւարտողները: Անոնց դիրքերը կը գումարուին եւ ամենաքիչ կէտ շահող 
խումբը կը յաղթէ:
Լեռնային վազքի մրցումները կ'ընդգրկեն մրցումներ լեռնային շրջաններու 
մէջ, որոշուած ճամբու մը վրայ: Կան արագավազքի կամ սփրինթի մրցումներ 
15 վայրկեան տեւողութեամբ ու երկար հեռաւորութեան մրցումներ: Բոլոր 
մրցումները տեղի կ'ունենան ըստ աթլեթիզմի միջազգային ֆետերասիոնի 
օրէնքներուն:  The World Mountain Running Association կամ WMRA այս 
մարզաձեւին կազմակերպիչ մարմինն է, որ ճանչցուած է աթլեթիզմի միջազգային 
ֆետերասիոնին կողմէ:
Իւլթրա վազքի մրցումներ սկսած են ժողովրդականութիւն շահիլ: Այս մրցումնե-
րուն բաւական դիմացկուն մարզիկներ կրնան մասնակցիլ միայն: Մրցումնե-
րուն հեռաւորութիւնը 50 քիլոմեթր կամ 100 քիլոմեթր կրնայ ըլլալ, նաեւ կան 
6 ժամուան, 24 ժամուան ու քանի մը օրերու վրայ տարածուող մրցումներ: 
Անառներ, լեռներ, ճամբայ կամ այս երեքին միացումը կրնան օգտագործուիլ այս 
մրցումներու ընթացքին: International Association of Ultrarunners կամ IAU այս 
մարզաձեւին կազմակերպիչ մարմինն է, որ ճանչցուած է աթլեթիզմի միջազգային 
ֆետերասիոնին կողմէ:

 Ծանրամարտ
Ֆետերասիոնի Նախագահը Հրաժարեցաւ
Ծամրամարտի միջազգային ֆետերասիոնի International Weightlifting Federation-ի 
նախագահ Տամաշ Այան ներկայացուցած է իր հրաժարականը: Ֆետերասիոնի 
գործադիր մարմինը ընդունած է 81 տարեկան նախագահին հրաժարականը: 
Նախագահը այդ պաշտօնը կը վարէր 2000 թուականէն ի վեր: Գերմանացի 
լրագրող մը Ալանը ամբաստանած էր աշխուժացուցիչ օգտագործող մարզիկներու 
քննութեան արդիւնքները կեղծելու մէջ:

 Ճիւտօ
Եւրոպայի Ախոյեանութիւնը Վարկանիշային 
Պիտի Ըլլայ
Ճիւտոյի միջազգային ֆետերասիոնը յայտարարած է, թէ մարզաձեւի Եւրոպայի 
2021 տարուան ախոյեանութիւնը վարկանիշային պիտի ըլլայ մարզիկներուն 
համար: Այսինքն Ողիմպիական Խաղերու պիտի մասնակցի իւրաքանչիւր 
դասակարգի աղիւսակին մէջ առաջին 25 դիրքերը գրաւած մարզիկները: Ուրեմն, 
մարզիկները պիտի փորձեն բարելաւել իրենց դիրքը աղիւսակին մէջ:

 Հեծելարշաւ
Ֆրանսայի Շրջավազքը Յետաձգուեցաւ

Հեծելարշաւի նշանաւոր Ֆրանսայի 
շրջավազքը յետաձգուած է եւ ան 
տեղի պիտի ունենայ 29 Օգոստո-
սի եւ 20 Սեպտեմբերի միջեւ: Ան 
տեղի պիտի ունենար 27 Յունիսի 
եւ 19 Յուլիսի միջեւ: Շրջավազքը 
տեղի կ'ունենայ 1906 թուակա-
նէն ի վեր ու ան կը բաղկանայ 21 
հանգրուաններէ եւ 3000-էն 4000 
քիլոմեթր հեռաւորութեամբ:

 Մարզաձեւ
Աթլեթիզմ (Track and Field Athletics) Գ.Մաս

Աթլեթիզմը կը համարուի Ողիմպիական Խաղերու ամենահին մարզաձեւերէն 
մէկը: Վազքի, ցատկի եւ նետումի մրցումներ տեղի ունեցած են հին Եգիպտոսի 
մէջ 2250 թուականին Ք.Ա., Իրլանտայի  մէջ 1800 թուականին Ք.Ա. եւ վերջապէս 
Յունաստանի մէջ 776 թուականին Ք.Ա., որոնք հիմը դրին Ողիմպիական 
Խաղերուն: 
Աթլեթիզմը կը բաղկանայ փակ եւ բաց մարզադաշտերու մրցումներէ, ճամբու 
մրցումներէ, քրոս-քանթրի մրցումներէ եւ լեռնային մրցումներէ:
Ճամբու մրցումները կը բաղկանան շատ երկար վազքի՝ մարաթոնի եւ կէս 
մարաթոնի մրցումներէ ու քալելու մրցումներէ:
Մարաթոնի մրցումին հեռաւորութիւնը 42,195 քիլոմեթր է կիներու եւ տղոց 
համար: Այս մրցումը կը համարուի աթլեթիզմի վազքի ամենադժուար մրցումներէն 
մէկը:  Կէս մարաթոնի մրցումին հեռաւորութիւնը 21,0975 քիլոմեթր է: Այսինքն, 
մարաթոնի մրցումին ճիշդ կէսը: Ընդհանրապէս մրցումները կը սկսին ճամբու 
վրայ եւ կ'աւարտին մարզադաշտի մը մէջ: 1950-ականներուն ճամբու վազքի 
մրցումները քաջալերելու համար ստեղծուեցաւ կէս մարաթոնի մրցումը: Քենիա, 
Եթովպիա, Ուկանտա եւ շատ մը այլ կեդրոնական ափրիկեան երկիրներ այս 
մարզաձեւի մեծ մասնագէտներ ունին: Եւրոպան եւ Հիւսիսային Ամերիկան ալ 
կրնան մրցիլ անոնց դէմ:
Քալելու մրցումները կը բաղկա-
նան 20 քիլոմեթր եւ 50 քիլոմե-
թր հեռաւորութեան մրցումներէ 
կիներու եւ տղոց համար: Մարզի-
կը ոտքերէն մէկը միշտ պէտք 
է պահէ գետնին վրայ մրցումը 
վազք չհամարուելու համար: 
Այս մրցումը Ողիմպիական 

VIRTUAL SCREENING 
ANYTIME STARTING  
APRIL 23 | 10 AM  

THROUGH 
APRIL 25 | 11:59 PM 

NY TIMES  

ZOOM DISCUSSION  
WITH TEHRAN-BASED FILMMAKER 

ANAHID ABAD  
SAT., APRIL 25 |2 PM 

NY TIME 

DONATION:  
$12 PER HOUSEHOLD 

PURCHASE TICKETS ONLINE AT 
https://yeva.bpt.me/ 

 

YEVA tells the story of a young woman who escapes her influential in-laws with her 
daughter after her husband's tragic death and takes refuge in a village in Artsakh. 

Yeva is a complete stranger in this village and is obliged to live her daily life in dis-
guise until one day.... 

The film stars Artsakh-born actress Narineh Grigoryan. It has premiered at more than 
40 festivals worldwide and won over 20 awards, including the Golden Apricot Inter-
national Film Festival and the Montréal World Film Festival. 

It was also Armenia's 2018 entry to the Academy Awards and winner of the Narrative 
Feature category at the 2019 SR Socially Relevant Film Festival. 

YEVA has a running time of 94 minutes and is not rated. It is in Armenian with Eng-
lish subtitles. Prior to the initial screening, a private link will be emailed. The private 
link will remain valid between 10 AM on Thursday, April 23 and 11:59 PM on Satur-
day, April 25 to provide flexibility for your viewing pleasure 

Proceeds will be donated to HALO TRUST to continue its demining work in Artsakh. 

For information, email ara@edrcorp.net or call 917 837 1297. 

This screening is jointly sponsored by 
Armenian Democratic Liberal Party-Ramgavars  
Armenian Network of America- Greater NY, Justice Armenia 
Knights of Vartan-Bakradouny Lodge and Daughters of Vartan-Sahaganoush Otyag 
National Association for Armenian Studies and Research (NAASR) 
SR Socially Relevant Film Festival 
St. Leon Armenian Church 
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Կարեւոր համարելով ԵԱՀԿ Մինսկի 
խումբի գործադրած ջանքերը հակա-
մարտութեան խաղաղ կարգա-
ւորման գործին մէջ եւ ուշադիր 
հետեւելով Ապրիլ 20-ին եւ 21-ին 
համանախագահներու եւ արտաքին 
գործոց նախարարներու հետ 
առանձին, ապա՝ բոլոր կողմերուն 
մասնակցութեամբ տեղի ունեցած 
տեսաժողովներուն՝ ցաւօք, հերթա-
կան անգամ կ՝արձանագրենք, որ 
Ատրպէյճանի իշխանութիւնները 
կը շարունակեն խուսափիլ հակա-
մարտութեան իրական կողմին 
հետ ուղիղ բանակցութիւններու 
վարումէն: Ատիկա, առաջնագիծին 
վրայ պարբերաբար կրկնուող սադ-
րանքներու եւ հայատեաց քաղա-
քականութեան հետ համատեղ, մեծա-
պէս կը նուազեցնէ պաշտօնական 
Պաքուի ցուցադրած ձգտումներուն 
ազնւութեան ու վստահելիութեան 
մակարդակը:
Իբրեւ Արցախի Հանրապետութեան 
ընտրուած նախագահ՝ ես կը յայտա-
րարեմ՝
Արցախի Հանրապետութեան իշխա-
նութիւնները պէտք է լիիրաւ ու 
լիարժէք հիմունքներով մասնակցին 
հակամարտութեան խաղաղ եւ 
վերջնական կարգաւորման ուղղուած 
գործընթացի բոլոր փուլերուն.
Արցախի ժողովուրդի անվտանգու-
թիւնը որեւէ պարագայի չի 
կրնար վտանգի տակ դրուիլ կամ 
սակարկութեան ենթարկուիլ.
Առանց Արցախի ժողովուրդի ինքնո-
րոշման իրաւունքի առաջնահերթ 
ճանաչման հակամարտութեան 
կարգաւորման որեւէ տարբերակ չի 
կրնար կողմերուն միջեւ բովանդա-
կային քննարկման առարկայ դառնալ.
Պէտք է յստակ երաշխիքներով 
բացառուին հակամարտութեան 
կարգաւորման գործընթացին 
մէջ ուժի ու անոր սպառնալիքի 
կիրառման փորձերը, քանի որ հայ 
եւ ատրպէյճանցի ժողովուրդները 
արժանի են խաղաղութեան մէջ 
ապրելու. այլապէս Արցախի Հանրա-
պետութիւնը պատրաստ է անհա-
մաչափ հակահարուած տալու 
նախայարձակ Ատրպէյճանին՝ 

ռազմական գործողութիւնները նաեւ 
տեղափոխելով անոր տարածք.
Հակամարտութեան կարգաւորման 
ցանկացած տարբերակի մէջ կը 
բացառուին Արցախի իշխանու-
թիւններուն կողմէ միակողմանի 
զիջումներ կամ անհամաչափ ու 
անհամարժէք փոխզիջումներ.
Հակամարտութեան կարգաւորման 
եւ անոր յարակից գործընթացնե-
րուն մէջ հայ փախստականներն 
ու ներքին տեղահանուած անձերը 
պէտք է իրաւահաւասար ներգրա-
ւուածութիւն ունենան ատրպէյճանցի 
փախստականներու եւ ներքին տեղա-
հանուած անձանց հետ միասին, իսկ 
անոնց հիմնախնդիրները՝ միանման 
ու միաժամանակեայ լուծումներ 
ստանան.
Միջազգային հանրութիւնը (առաջնա-
հերթօրէն՝ ԵԱՀԿ-ը եւ համա-
նախագահ երկիրները) պէտք է բացա-
ռեն Արցախի բնակիչներուն իրա-
ւունքներուն՝ հակամարտութեամբ 
ու ԱՀ միջազգային կարգավիճակով 
պայմանաւորուած խախտումներն ու 
սահմանափակումները, ներառեալ՝ 
մարդու իրաւունքներուն առնչուող 
ու մարդասիրական միջազգային 
ծրագիրներէն փաստացի մեկու-
սացումը, որոնք Ատրպէյճանը 
կը փորձէ կիրառել առնուազն 
իբրեւ ճնշման միջոց՝ ի հեճուկս 
միջազգային իրաւունքի հանրայայտ 
սկզբունքներուն:
Արցախի իշխանութիւնները ինչպէս 
նախապէս, այնպէս ալ ապագային 
պատրաստակամ են գործադրելու 
առաւելագոյն ջանքեր փոխադարձ 
յարգանքի մթնոլորտի մէջ կողմերուն 
միջեւ վստահութեան ամրապնդման 
եւ հակամարտութեան խաղաղ ու 
վերջնական կարգաւորման հարցով 
անհրաժեշտ կամք դրսեւորելու 
եւ յառաջընթաց արձանագրելու 
համար»,- գրած է Յարութիւնեան:

ԱՀ Իշխանութիւնները Պէտք է Լիիրաւ Հիմունքներով 
Մասնակցին Հակամարտութեան Կարգաւորման 
Ուղղուած Գործընթացի Բոլոր Փուլերուն. 
Արցախի Նորընտիր Նախագահ

Որեւէ Հայկական Կողմ Չի Կրնար Ենթադրել, Որ 
Հնարաւոր Է Վերանայիլ Տարածքները՝ Վտանգի Տակ 
Դնելով Արցախի Բնակչութիւնը. Մնացականեանը՝ 
Լաւրովին 

Մնացականեանի, Մամետիարովի Եւ ԵԱՀԿ Մինսկի 
Խումբի Միացեալ Յայտարարութիւնը

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
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Հայաստանի Հանրապետութեան 
արտաքին գործոց նախարար Զոհրապ 
Մնացականեան, Ատրպէյճանի 
արտաքին գործոց նախարար Էլմար 
Մամետիարով եւ ԵԱՀԿ Մինսկի 
խումբի համանախագահները հրա-
պարակեցին միացեալ յայտարա-
րութիւն մը։ Այս մասին կը տեղե-
կանանք Հայաստանի  արտաքին 

գործոց նախարարութեան տարածած 
հաղորդագրութենէն։
21 Ապրիլին տեղի ունեցաւ 
Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի 
արտաքին գործոց նախարարներ 
Զոհրապ Մնացականեանի եւ Էլմար 
Մամետիարովի առցանց հանդի-
պումը, որ իրականացաւ ԵԱՀԿ 
Մինսկի խումբի համանախագահներ 
Իկոր Փոփովի (Ռուսիա), Սթեֆան 
Վիսքոնթիի (Ֆրանսա), Էնտրիւ Շոֆըրի 
(Միացեալ Նահանգներ), ինչպէս 
նաեւ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի 
անձնական ներկայացուցիչ Անճէյ 
Քասփըրչիքի միջնորդութեամբ եւ 
մասնակցութեամբ։
Մասնակցողները քննարկեցին 
շրջանին մէջ «Քորոնա» ժահրի 

տարածման պատճառով ստեղծուած 
իրավիճակը՝ ընդգծելով, որ այս նոր 
մարտահրաւէրին դիմաց կը գտնուին 
շրջանի բոլոր ժողովուրդները՝ անկախ 
անոնց քաղաքական սահմաններէն: 
Անդրադարձ կատարուեցաւ շրջա-
նին մէջ տեղի ունեցած վերջին 
զարգացումներուն:
«Քորոնա» ժահրին դէմ մղուող 
համաշխարհային պայքարի ծիրին 
մէջ, յատկապէս ընդգծուեցաւ զինա-
դադարի դրութեան անվերապահ 
պահպանման եւ ամրապնդման 
ուղղութեամբ քայլերու ձեռնարկելու 

անհրաժեշտութիւնը: Այս տեսա-
կէտէն՝ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համա-
նախագահները կարեւոր նկա-
տեցին իրենց յայտարարութիւնը եւ 
ՄԱԿ-ի Ընդհանուր քարտուղարին 
համաշխարհային զինադադարին 
վերաբերեալ կոչը:
21 Ապրիլին տեղի ունեցած նշեալ 
խորհրդակցութիւններէն ետք 
ընդունուեցաւ Հայաստանի եւ 
Ատրպէյճանի արտաքին գործոց  
նախարարներուն եւ ԵԱՀԿ Մինսկի 
խումբի համանախագահներուն միա-
ցեալ յայտարարութիւնը:

2014-ին առաջարկուած տարբերակը 
այսօր բանակցային սեղանի փաստա-
թուղթ չէ։ Այս մասին, ըստ Yerkir.
am-ի, ըսած է ՀՀ արտաքին գործոց 
նախարար Զոհրապ Մնացականեան, 
այսօրուան մամուլի ասուլիսին 
ընթացքին՝ մեկնաբանելով ՌԴ 
արտաքին գործոց նախարար Սերգէյ 
Լաւրովի յայտարարութիւնը, որ 
այժմ աշխոյժ կերպով կը քննարկուի 
ղարաբաղեան հարցի փուլային 
կարգաւորման տարբերակը։
«Այո՛, այդ մեկնաբանութեան մէջ 
եղած են յղումներ բազմաթիւ փաստա-
թուղթերու՝ սկսեաք Քի Ուեսթէն մինչեւ 
վերջերս, խօսք եղած է նաեւ, թէ ինչ 
փաստաթուղթի մասին է խօսքը. նման 
մօտեցումներ ի յայտ եկած են 2014, 
2016 թուականներուն եւ ընդունելի չեն 
եղած հայկական կողմերուն համար։ 
2014-ին առաջարկուած տարբե-
րակը այսօր բանակցային սեղանի 
փաստաթուղթ չէ»,- ըսած է Զոհրապ 
Մնացականեան։
Ան վստահեցուցած է, որ հայկա-
կան կողմերուն համար ընդգծուած 
առաջնահերթութիւն է անվտան-
գութեան բաղադրիչը. «Այն, ինչ կը 
վերաբերի տարածքներուն, ամէնէն 
բացի՝ ատիկա անվտանգութեան 
գօտի է եւ պաշտպանական գիծեր, 
որեւէ հայկական կողմ չի կրնար 
ենթադրել, որ հնարաւոր է վերանայիլ 
զայն՝ վտանգի տակ դնելով Արցախի 
բնակչութեան անվտանգութիւնը, 
որեւէ կերպ կարելի չէ ենթադրել, 
որ հայկական կողմերը կ՝երթան 
զիջումներու, որոնք վտանգի տակ 
կրնան դնել Արցախի ժողովուրդը»։
Զոհրապ Մնացականեան ընգծած 
է, որ հիմնական սկզբունքներուն 
մէջ գոյութիւն ունի ինքնորոշման 
սկզբունքը, որ գերակայ տարր է 
հայկական կողմերուն համար։
«Ինքնորոշման իրաւունքի արտա-
յայտումը կը նշանակէ իրավիճակի 
յստակեցում, ազատ կամարտա-
յայտութեան իրաւունք առանց 
սահմանակումներու։ Խաղաղ 
կարգաւորումը հնարաւոր է փոխզի-
ջումներու միջոցով. զիջումներ չեն 
եղած եւ չեն ըլլար։ Հայկական կողմերը 
պիտի չենթադրեն որեւէ մօտեցում, 
որ ենթադրէ ԼՂ բնակչութեան 
սպառնալիք ստեղծելուն, առաւել 
եւս այն պայմաններուն մէջ, երբ 
այդ սպառնալիքը իրական է եւ 
գոյութենական։ Հայկական կողմին 
համար առաւել քան առաջնային է 
ինքնորոշման սկզբունքի արտա-
յայտումը այս բանակցային գործ-

ընթացին մէջ»,- ըսած է Զոհրապ 
Մնացականեան։
Ան նշած է, որ փոխզիջումները պէտք է 
ըլլան համաչափ, որուն մէջ հայկական 
կողմերը կը տեսնեն լիարժէք 
արտայայտութիւն անվտանգութեան 
եւ իրավիճակի տարրի. «Ասիկա եղած 
է եւ մնացած է հայկական կողմերուն 
մօտեցումը այս 2 տարուան ընթացքին։ 
Ասոր մասին մենք կը խօսինք 
բանակցութիւններու ժամանակ»։
Խնդրի յաջորդ կողմը, ըստ 
Մնացականեանի այն է, որ 
հայաստանեան կողմը մշտապէս նշած 
է, որ իր պատասխանատւութիւնը 
կը կրէ եւ ամբողջովին ներգրաւուած 
է բանակցային գործընթացին մէջ 
իր մասով, միեւնոյն ժամանակ՝ ՀՀ 
իշխանութիւնները չունին իրաւագիր 
Արցախի ժողովուրդէն ստացած։
«Արցախի մէջ վերջերս աւարտեցան 
ընտրութիւնները, Արցախի իշխա-
նութիւնները ստացան համա-
պատասխան իրաւագիրը ընտրու-
թիւններու միջոցով եւ այս 2 
տարիներուն հայաստանեան կողմը 
սերտօրէն աշխատած է արցախեան 
կողմին հետ»,- ըսած է ՀՀ արտաքին 
գործոց նախարարը։
Ան վստահեցուցած է, որ Արցախի 
ժողովուրդին վերաբերող որեւէ որո-
շում չի կրնար ընդունուիլ առանց 
Արցախի ժողովուրդին։
«Իմ գործընկերը ներկայացուցած 
է ի՛ր մօտեցումը, ես ներկայացուցի 
մե՛ր մօտոցումը։ Այս գործընթացը 
չունի այլընտրանք, քան խաղաղ 
կարգաւորումը, որովհետեւ հայկա-
կան կողմերը վճռականօրէն պիտի 
պաշտպանեն իրենց անվտանգու-
թիւնը»,- ըսած է ան։
Զոհրապ Մնացականեան նաեւ 
տեղեկացուցած է, որ համանա-
խագահներուն հետ երեկուան 
տեսաժողովէն ետք, այսօր բոլոր 
կողմերուն ներգարվմամբ պիտի 
իրականանայ տեսաժողով. «Այսօ-
րուան մեր գերակայ խնդիրը կը 
վերաբերի մէկ բանի՝ երբ աշխարհը 
կեդրոնացած է «քորոնա» ժահրի 
դէմ պայքարին վրայ, զինադադարի 
պահպանումը առաւել քան գերակայ 
խնդիր է եւ մենք աշխատած ենք եւ 
պիտի աշխատինք այս ուղղութեամբ, 
մնացեալ հարցերը յետոյ»։
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Արցախի համար անընդունելի 
տարբերակ է ԼՂ հիմնախնդիրի 
լուծման փուլային փաթեթը, անիկա 
չ՝արտայայտեր այն իրավիճակը, որ 
այսօր գոյութիւն ունի, եւ կը հակասէ 
հայութեան շահերուն: 
Այս մասին, ըստ Tert.am-ի, յայտնած 
է Արցախի Հանրապետութէան 
Ազգային Ժողովի փոխնախագահ 
Վահրամ Բալայեան՝ զրոյցի 
ընթացքին անդրադառնալով ՌԴ 
արտաքին գործոց նախարար Սերգէյ 
Լաւրովի այն յայտարարութեան, թէ 
«Ղարաբաղեան հակամարտութեան 
հարցով բանակցութիւններու սեղանին 
դրուած է փուլային տարբերակը»:
«Մենք անհրաժեշտ չենք համարեր 
մտնել բանի մը մէջ, որուն մասին 
շատ տեղեկացուած չենք: Արցախեան 
կողմը բանակցային գործընթացի 
նրբութիւններուն տեղեակ չէ: Մենք 
աւելի շատ տեղեկութիւն կը ստանանք 
զանգուածային լրատուամիջոցնե-
րէն, եւ շատ դժուար է որեւէ կարծիք 
յայտնել, թէ ինչ կը քննարկեն կամ ինչ 
չեն քննարկեր: Առանց արցախեան 
կողմի մասնակցութեան՝ թէ որ երկրի 
արտաքին գործոց նախարարը ինչ 
կը յայտարարէ, ինչ կ՝ըսէ, իր գործն 
է, մենք փաստերուն մէջ չկանք: 
Երբ Արցախի ժողովուրդին կողմէ 
ընտրուած իշխանութիւնները 
մասնակցին այդ գործընթացներուն, 
այն ժամանակ մենք կրնանք այս կամ 
այն հարցին վերաբերէալ տեսակէտ 
ներկայացնել»,- ըսած է Բալայեան:
Անդրադառնալով այն հարցին, 
թէ հայկական կողմը Արցախը չի՞ 
տեղեկացներ քննարկումներու 
ընթացքին վերաբերեալ, Բալայեան 

Եւրոպական խորհրդարանի 
պատգամաւոր, արտաքին յարա-
բերութիւններու մշտական յանձնա-
ժողովի եւ անվտանգութեան ու 
պաշտպանութեան ենթայանձնա-
ժողովի մշտական անդամ Լարս 
Փաթրիք Պերկ շնորհաւորական 
ուղերձ յղած է Արցախի Հանրապետու-
թեան նորընտիր նախագահ Արայիկ 
Յարութիւնեանին: Այս մասին կը 
հաղորդէ Artsakhpress.am-ը։
Շնորհաւորական ուղերձին մէջ 
նշուած է.

Արցախի Համար Անընդունելի Տարբերակ է ԼՂ 
Խնդիրի Լուծման Փուլային Փաթեթը, Անիկա 
Կը Հակասէ Հայութեան Շահերուն. Արցախի ԱԺ 
Փոխնախագահը՝ Լաւրովի Յայտարարութեան Մասին

Մէկ Շաբթուան Ընթացքին Հակառակորդը 
Հրադադարի Ռեժիմը Խախտած Է Շուրջ 190 Անգամ

Հայաստանի Երրորդ Նախագահ Սերժ Սարգսեան Կը 
Մասնակցի Ապրիլեանի Յանձնաժողովի Նիստին

«Աւրորա»-ն Հայոց Ցեղասպանութեան Յիշատակի 
Օրը՝ Ապրիլ 24-ին, Առցանց Քննարկում Պիտի 
Իրականացնէ

Ժողովրդավարութեան Նման Յաջող Դրսեւորումը 
Կրնայ Միայն Աւելցնել Արցախի Միջազգային 
Հեղինակութիւնը. ԵԽ Պատգամաւորի 
Շնորհաւորական Ուղերձը

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

ըսած է, թէ ինքը՝ իբրեւ ԱՀ ԱԺ 
փոխնախագահ, նման տեղեկութիւն 
չունի: «Ես տեղակացուած չեմ՝ 
ընդհանուր առմամբ կը քննարկուի, թէ՞ 
չի քննարկուիր: Նման պայմաններու 
մէջ կարծիք ըսելը աւելի շատ 
ենթադրութիւններու դաշտին մէջ 
պիտի ըլլայ»,- ըսած է ան:
Թէ ինչպէս կը գնահատէ այն 
հանգամանքը, որ ԼՂ հիմնախնդրի 
փուլային լուծման մասին յայտա-
րարութիւն կ՝ընէ ՀՀ ռազմավարական 
դաշնակից ու ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի 
համանախագահ երկրի՝ ՌԴ-ի արտա-
քին գործոց նախարարը, Բալայեան 
ըսած է.
«Դիւանագիտութեան մէջ այսպիսի 
բան կայ՝ կրնայ բան մը ըսուիլ, 
հակառակը՝ իրականացուիլ: Ես 
վստահ չեմ կրնար ըսել՝ ՌԴ արտաքին 
գործոց նախարարը ինչ նպատակ 
հետապնդած է այդ յայտարարու-
թեամբ, կամ անիկա որո՞ւն ուղղուած 
է: Եթէ բանակցային գործընթացի 
նրբութիւններուն տեղեակ չես, դժուար 
է ըսել՝ այս կամ այն պաշտօնեան, 
որ անմիջականօրէն մասնակից է 
այս գործընթացին, ինչ նպատակ կը 
հետապնդէ: Յամենայն դէպս, մենք 
նման յայտարարութիւնները մերժած 
ենք, հիմա ալ կը մերժենք, ի՞նչ փուլային 
տարբերակի մասին կրնայ խօսք ըլլալ: 
Ես կը կարծեմ՝ ատիկա տարիներ 
առաջուայ զրոյցն է, որ անընդհատ կը 
խօսուի, եւ որ անընդունելի է»,- ըսած 
է Վահրամ Բալայեան:
Անոր կարծիքով՝ արցախահայու-
թիւնը, հայ ժողովուրդի օժանդակու-
թեամբ իրեն հիմնական յուզող 
հարցը լուծած է: «Մեր հիմնական 
խնդիրը լուծուած է, մեզի կը մնայ 
ամրապնդել պետականութիւնը եւ այդ 
ճանապարհով վերջիվերջոյ հասնիլ 
հանգրուանի մը, երբ երկու հայկական 
պետութիւնները կրնան հանգիստ 
պայմաններու մէջ քննարկել միացեալ 
երկրի գաղափարը»,- նշած է ԱՀ ԱԺ 
փոխնախագահը:

«Ձերդ գերազանցութիւն
Արցախի Հանրապետութեան նախա-
գահ Արայիկ Յարութիւնեան
Կը խնդրեմ ընդունիք իմ ջերմագոյն 
շնորհաւորանքները Արցախի 
Հանրապետութեան Նախագահ 
ընտրուելուն առիթով, ինչպէս նաեւ 
իմ շնորհաւորանքները բուն ընտրու-
թեան կապակցութեամբ, որ անցաւ 
առանձնապէս ծանր պայմաններու 
մէջ:
Ժողովրդավարութեան նման 
յաջող դրսեւորումը կրնայ միայն 
աւելցնել Արցախի միջազգային 
հեղինակութիւնը, եւ ես յոյս 
ունիմ, որ այժմ պիտի ստեղծուի 
հնարաւորութիւն, որ Արցախը իր տեղը 
զբաղցնէ ազգերու համայնքին մէջ եւ, 
տարածաշրջանին մէջ խաղաղութիւն 
ու կայունութիւն ապահովելու նպա-
տակով պիտի համագործակցի 

հարեւաններու հետ:
Ես հիասթափութեամբ կարդացի 
ընտրութիւններուն ընթացքին 
վերաբերեալ Եւրոպական յանձնա-
ժողովի արտաքին գործերու ծառա-
յութեան յայտարարութիւնը: Իբրեւ 
Եւրոպական խորհրդարանի Արտաքին 
յարաբերութիւններու յանձնաժողո-
վի անդամ՝ ես պիտի փորձեմ այս 
հարցը բարձրացնել փոխնախագահ 
Ճոսէփ Պորելի մօտ, ինչպէս նաեւ 

խորհրդարանական հարցադրման 
ձեւաչափով հարց պիտի ուղղեմ, թէ 
արդեօք կրնա՞նք համոզել Եւրոպական 
յանձնաժողովը՝ աւելի կառուցողական 
ուղղութիւն ունենալու:
Կը խնդրեմ, մի երկմտիք կապուելու 
ինծի հետ այն պարագաներուն, երբ 
ես կրնամ օգտակար ըլլալ, եւ եւս մէկ 
անգամ ընդունեցէք իմ ջերմ շնորհա-
ւորանքները»:

Ապրիլ 12-էն 18-ն ինկած ժամա-
նակահատուածին արցախա-
ատրպէյճանական հակամարտ 
զօրքերու շփման գօտիին վրայ 
հակառակորդը խախտած է հրա-
դադարի պահպանման ռեժիմը 
աւելի քան 190 անգամ` տարբեր 
տրամաչափի հրաձգային զինատե-
սակներէ հայ դիրքապահներու 
ուղղութեամբ արձակելով  շուրջ 1800 
կրակոց:
ՊԲ առաջապահ զօրամասերը 

Հայաստանի Հանրապետութեան 
երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսեանը 
կը մասնակցի Ազգային ժողովի Ապրի-
լեան պատերազմի հանգամանքները 
քննող յանձնաժողովի նիստին։ 
«Արմէնբրես»-ի փոխանցմամբ՝ նիստը 
կ’ընթանայ դռնփակ ռեժիմով, իսկ 
յանձնաժողովը Սարգսեանին պիտի 
տրամադրէ նիստի տեսագրութիւնը։
7 Ապրիլին Սերժ Սարգսեանի գրա-
սենեակը պաշտօնական գրու-
թեամբ պատասխանած էր ՀՀ 
Ազգային ժողովի պաշտպանութեան 

լիակատար վերահսկողութիւն կը 
պահպանեն առաջնագիծին եւ կը 
շարունակէ վստահօրէն իրականացնել 
մարտական հերթապահութիւն:
 

եւ անվտանգութեան հարցերու 
մշտական յանձնաժողովի նախագահ 
Անդրանիկ Քոչարեանի գրութեան՝ 
նշելով, որ ՀՀ կառավարութեան կողմէ 
արտակարգ դրութեան ժամկէտի 
երկարաձգման որոշում կայացնելու 
պարագային Սարգսեանը պատրաստ 
է 16 ապրիլին՝ ժամը 14:00-ին, այցելել 
քննիչ յանձնաժողով։
Գրասենեակը խնդրած էր պարզա-
բանել` արդեօք յանձնաժողովի 
փակ նիստը կը ձայնագրուի, թէ 
ոչ եւ տեղեկացուցած, որ Սերժ 
Սարգսեանը նպատակայարմար կը 
գտնէ քննիչ յանձնաժողով այցելել` 
պայմանով, որ ձայնագրութեան մէկ 
օրինակը նիստէն ետք տրամադրուի 
ՀՀ երրորդ նախագահին, եթէ նիստի 
ընթացակարգով ձայնագրութիւն 
նախատեսուած է, հակառակ պարա-
գային` տալ ձայնագրման հնա-
րաւորութիւն: 

«Աւրորա» մարդասիրական նախա-
ձեռնութիւնը Հայոց Ցեղասպանութեան 
յիշատակի օրը պիտի իրականացնէ 
առցանց քննարկում, որ տեղի 
պիտի ունենայ Ապրիլ 24-ին, ժամը 
19:30-ին՝ յարգելու մէկ դար առաջ 
նահատակուածներու յիշատակը 
եւ մեծարելու մերօրեայ հերոսները, 
ինչպէս նաեւ անոնք, որոնք այսօր 
աշխարհի մէջ կը պայքարին «քորոնա» 
ժահր համավարակին դէմ: Քննարկման 
ընթացքին պիտի յայտարարուին նաեւ 
2020-ի «Աւրորա»-ի հերոսներուն 
անունները: Այս մասին ԵՌԱԳՈՅՆ-
ին կը յայտնեն IDeA հիմնադրամի 
Հանրային կապերու բաժինէն:
Առցանց քննարկման բանախօսներն 
են Նախաձեռնութեան համահիմնա-
դիրներ Նուպար Աֆէյեանը, Վարդան 
Գրեգորեանը եւ Ռուբէն Վարդանեանը, 
«Աւրորա» մրցանակի Ընտրող 
յանձնաժողովի նախագահ Լորտ 

Արա Տարզին, «Խաղաղութեան 
տան» (Maison Shalom) հիմնադիր եւ 
«Աւրորա» մրցանակի առաջին` 2016-ի 
դափնեկիր Մարգարիտ Պարանգիցէն: 
Քննարկումը տեղի պիտի ունենայ 
Futures Studio քննարկումներու 
հարթակէն, որ պիտի վարէ «Աւրորա» 
մարդասիրական նախաձեռնութեան 
գործադիր տնօրէն Նիկոլայ Սդանիշը:
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«Ապրիլ 24-ը միշտ ալ առանձնայատուկ 
եղած է բոլոր հայերուն համար, 
բայց այս տարի անիկա յատկապէս 
ուշագրաւ է, քանի որ կը լրանան 
Հայոց Ցեղասպանութեան 105-
րդ տարելիցը եւ Հոլոքոսթի 75-րդ 
տարելիցը, ինչպէս նաեւ «Աւրորա»-ի 
5-ամեակը: Ստեղծման օրէն ի վեր 
«Աւրորա»-ն հաւատարիմ մնացած է 
իր աւանդոյթներուն. այդ օրը ծաղիկ 
խոնարհած է Ծիծեռնակաբերդի մէջ՝ 
յարգելով Հայոց Ցեղասպանութեան 
նահատակներուն յիշատակը, եւ 
մեծարած է մերօրեայ հերոսներն ու 
Մատենադարանի մէջ յայտարարած է 
«Աւրորա»-ի հերոսներուն անունները՝ 

զանոնք արձանագրելով «Մատեան 
մարդասիրաց» տարեգիրքին մէջ:
Այժմ, երբ «քորոնա» ժահր նոր 
հիւանդութեան հետեւանքով 
փոխուած է համաշխարհային օրա-
կարգը, մենք չենք կրնար սովո-
րականին պէս հաւաքուիլ Մատե-
նադարանի մէջ եւ ստիպուած ենք 
փոփոխելու մեր ծրագիրներն ու 
համապատասխանեցնելու ներկայ 
իրավիճակին: Այդուհանդերձ, 
մենք միասին ենք, եւ այս առցանց 
ձեռնարկը մեզի հնարաւորութիւն 
պիտի ընձեռէ մեծարելու 2020-
ի «Աւրորա»-ի հերոսները, ինչպէս 
նաեւ անդրադառնալու «Աւրորա»-ի 
հիմնական գաղափարներուն՝ մեր 
ամուր հաւատամքին, որ իւրա-

«Աւրորա»-ն Հայոց Ցեղասպանութեան Յիշատակի Օրը՝ Ապրիլ 24-ին, Առցանց Քննարկում Պիտի Իրականացնէ

Հայ-Հնդկական Խօսակցութիւններ

Մարկարիթա Գրիգորեան Հրաժարած

Մարթին Գալստեան՝ Հայաստանի Կեդրոնական 
Դրամատան Նոր Նախագահ

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Սկիզբը Էջ 55 քանչիւր ոք արժանի է երկրորդ հնա-
րաւորութեան, եւ մեր նախնիները 
փրկողներուն հանդէպ ունեցած 
երախտագիտութիւնը գործի վերա-
ծելու մեր յանձնառութեան:
Իբրեւ Հայոց Ցեղասպանութիւնը 
վերապրածներու ժառանգներ՝ մենք 
շատերէն աւելի լաւ կը գիտակցինք, թէ 
մարդիկ այսօր ինչ դժուարութիւններու 
մէջէ կ՝անցնին: Մենք կը փայփայենք 
անձնական փորձով ձեռք բերուած այն 
իմացութիւնը, որ գոյապահպանման 
կը յաջորդէ վերածնունդ, եւ կը ձգտինք 
մարդկութեան մէջ սերմանել այդ յոյսը։ 
Այդպէս վարուած ենք անցեալին եւ 
պիտի կարենանք այդպէս վարուիլ 
կրկին՝ միասին։
2020 Ապրիլ 24-ի առցանց քննարկումը 

բաց է բոլորին համար: Քննարկումը 
տեղի պիտի ունենայ անգլերէն՝ հայե-
րէն եւ ռուսերէն թարգմանութիւններու 
ապահովումով: Zoom հարթակի յղում 
ստանալու համար մասնակիցները 
պէտք է արձանագրուին կամ կրնան 
քննարկումը դիտել Facebook-ի 
ուղիղ հեռարձակումով: Կը խնդրենք 
նկատի ունենալ, որ հայերէն կամ 
ռուսերէն համաժամանակեայ 
թարգմանութիւնը հասանելի պիտի 
ըլլայ միայն այն մասնակիցներուն, 
որոնք արձանագրուած են Zoom-ի 
միջոցով: Միացէք առցանց քննարկ-
ման եւ օգնեցէք մեզի սփռելու 
երախտագիտութեան ուղերձը»,- 
նշուած է հաղորդագրութեան մէջ:         

Հայաստանի Արտաքին գործոց 
նախարար Զօհրապ Մնացականեան 
նախընթաց օր հեռախօսազրոյց մը 
ունեցաւ Հնդկաստանի Արտաքին 
գործոց նախարար Սուպրահմա-
նեամ Ժայշանքարի հետ։ Այս 
մասին կը հաղորդէ »ժամանակ» 
յայտնելով, որ զրոյցի ընթացքին 
նախարարները անդրադարձան 
քորոնաժահրի համաճարակի 
տարածմամբ պայմանաւորուած 
մարտահրաւէրներուն եւ անոր 
հետեւանքով յառաջացած ընկերա-
տնտեսական հետեւանքներու յաղթա-
հարման ուղղութեամբ ազգային 
մակարդակի վրայ ձեռնարկուած 
քայլերուն։ Զօհրապ Մնացականեան 
զօրակցութիւն յայտնեց Հնդկաստանի 
բարեկամ ժողովուրդին՝ համաճարա-
կի եւ անոր հետեւանքներու շուտա-
փոյթ յաղթահարման ուղղութեամբ։
Պաշտօնական աղբիւրներու 

հաղորդումներով, կողմերը կարեւո-
րեցին համաճարակի դէմ պայքարի մէջ 
միջազգային համագործակցութիւնը՝ 
ներառեալ փոխադարձ օգնու-
թիւնը, փորձառութեան փոխանա-
կումը։ Նախարարները նոյնպէս 
կարեւորեցին քաղաքացիներու եւ 
յատկապէս ուսանողներու՝ իրենց 
երկիրները անարգել եւ ապահով 
տեղափոխումը։ Յանուն Հայաստանի 
կառավարութեան, Զօհրապ Մնա-
ցականեան Հնդկաստանի իշխանու-
թիւններուն շնորհակալութիւն 
յայտնեց՝ առողջապահական եւ այլ 
բնագաւառներէն ներս ցուցաբերուած 
աջակցութեան համար։
Հեռախօսազրոյցի տեւողութեան 
նախարարները անդրադարձան 
նաեւ երկկողմանի օրակարգի 
հարցերու լայն շրջանակի։ Կողմե-
րը վերահաստատեցին իրենց 
պատրաստակամութիւնը՝ շարունա-
կելու համար արդիւնաւէտ համա-
գործակցութիւնը փոխադարձ 
հետաքրքրութեան առարկայ թիրա-
խային ոլորտներու մէջ ապագայ 
աշխուժացման համար։ Հայաստան 
եւ Հնդկաստան գործնական քայլերու 
պիտի ձեռնարկեն այս ուղղութեամբ։
Մնացականեան եւ Ժայշանքար 
կարծիքներ փոխանակեցին նաեւ 
տարածքաշրջանային եւ միջազգային 
բնոյթով հրատապ հարցերու շուրջ։  

Հայաստանի Ազգային ժողովէն 
ներս տեղի ունեցաւ քուէարկութիւն՝ 
երկրի Կեդրոնական դրամատան նոր 
նախագահի ընտրութեան համար։ 
«Արմէնփրէս»ի հաղորդումներով, 
քուէարկութեան մասնակից 
երեսփոխաններու քուէներու 
ջախջախիչ մեծամասնութեամբ 
Հայաստանի Կեդրոնական 
դրամատան նախագահ 
ընտրուեցաւ Մարթին Գալստեան։ 
Այս պաշտօնին համար միայն իր 
թեկնածութիւնը առաջադրուած էր 
եւ համապատասխան առաջարկը 
ներկայացուած՝ «Իմ քայլը» 
իշխանական խմբակցութեան կողմէ։ 
Այսպէսով, Մարթին Գալստեան պիտի 
փոխարինէ Արթուր Ճաւատեանը, որ 
երկար տարիներէ ի վեր կը գլխաւորէր 
Հայաստանի Ազգային դրամատունը։
Մասնագիտութեամբ տնտեսագէտ 

Մարթին Գալստեան ծնած է 1978 
թուականին եւ իր սերունդի ամե-
նափայլուն ներկայացուցիչներէն 
մին է։ Ան կը դասուի Հայաստանի 
ամենալաւ պատրաստութեան տէր 
դիւանակալներէն մին։ Մարթին 
Գալստեան 2002 թուականին աւարտած 
է Երեւանի Պետական համալսարանի 
Տնտեսագիտութեան ֆաքիւլթէն։ 
2009-2010 թուականներուն բարձրա-
գոյն ուսումը կատարելագործած է 
Հարուըրտի համալսարանէն ներս, ուր 
«Քենետի» կառավարման դպրոցին մէջ 
ստացած է հանրային կառավարման 
մագիստրոսի որակաւորում։ 1998 
թուականէն ի վեր շարք մը պաշտօններ 
ստացած է Հայաստանի Կեդրոնական 
դրամատունէն ներս՝ աստիճանաբար 
դառնալով զանազան բաժիններու 

պետը։ Ընթացքին ղեկավարած է 
նոյն դրամատան Դիլիջանի ուսումնա-
հետազօտական կեդրոնը։ 2008 թուա-
կանէն ի վեր Հայաստանի Կեդրո-
նական դրամատան խորհուրդին 
կ՚անդամակցէր։
Ի դէմս Մարթին Գալստեանի յառա-
ջիկայ շրջանին Հայաստանի Կեդրո-
նական դրամատան գլուխը պիտի 
գտնուի շատ բարձր մակարդակի 
արհեստավարժ մը, որ հեղինակութիւն 
կը համարուի իր բնագաւառին մէջ։
Երէկուան քուէարկութեան նախօ-
րէին Մարթին Գալստեան ելոյթով մը 
հանդէս եկաւ Հայաստանի Ազգային 
ժողովին մէջ, ուր պատասխանեց 
պատգամաւորներու հարցումներուն 
եւ բացատրութիւններ տուաւ իր 
տեսլականին շուրջ։

Հայաստանի Հանրային հեռուստա-
ընկերութեան գործադիր տնօրէն 
Մարկարիթա Գրիգորեան հրաժա-
րեցաւ իր պաշտօնէն։ «Արմէն-
փրէս»ի հաղորդումներով, Հայաս-
տանի Հանրային հեռուստառա-
տիօընկերութեան խորհուրդը արդէն 
վաւերացուցած է Մարկարիթա 
Գրիգորեանի հրաժարականը։ Միեւնոյն 
ժամանակ Հանրային հեռուստա-
ընկերութեան գործադիր տնօրէնի 
ժամանակաւոր պաշտօնակատար 
նշանակուած է Արմէն Սարգսեան, որ 
կայանի ստեղծագործական հարցերով 
փոխ-տնօրէնն է։
Մարկարիթա Գրիգորեանին առընթեր, 
հրաժարական տուին նաեւ Հանրա-
յին հեռուստակայանի լրատուական 
բաժնի տնօրէն Պետրոս Ղազարեան 
եւ հեռուստաընկերութեան ընդհանուր 
արտադրող Վարդան Յակոբեան։ 
Լրատուական բաժնի տնօրէնի 
ժամանակաւոր պաշտօնակատար 
նշանակուած է Ռուբէն Շահինեան, որ 
մինչ այդ նոյն բաժնի փոխ-տնօրէնն էր։
Յառաջիկային Հանրային հեռուստա-
ռատիօընկերութեան խորհուրդը պիտի 
կազմէ մրցութային յանձնաժողով մը 
եւ մրցոյթ մը պիտի կազմակերպէ՝ 
Հանրային հեռուստաընկերութեան 
նոր գործադիր տնօրէնը պաշտօնի 
կոչելու նպատակով։
Վերջին օրերուն Հայաստանի 
Հանրային հեռուստաընկերութեան 
շուրջ ստեղծուած էր լուրջ 
աղմուկ մը՝ վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեանի 17 ապրիլին տեղի 
ունեցած հեռուստաեթերի ուղիղ 
եթերով սփռումի կազմակերպման 

ժամանակ։ Այսպէս, վարչապետի 
ելոյթին նախորդած փորձնական 
պահերը, շուրջ 15 վայրկեան, 
յայտնուած էին համացանցի վրայ։ 
Ուղիղ եթերը կազմակերպած 
Հանրային հեռուստաընկերութիւնը 
տեղեկացուցած է, որ վարչապետի 
ելոյթի հեռարձակման համար բաց 
կապուղի տրամադրած էր քանի 
մը լրատուամիջոցներու։ Կառա-
վարութեան աղբիւրները բուռն 
բողոք յայտնած էին վարչապետի 
գիտակցութենէն դուրս այդքան երկար 
ժամանակ թեքնիկ տեսակէտէ ուղիղ 
եթերին հնարաւորութիւն տրուելուն 
դէմ։ Բաց կապուղին պէտք էր 
տրամադրուեր վարչապետի ելոյթէն 
հազիւ քանի մը երկվայրկեան առաջ։ 
Այս ապրուածը համարուած էր 
արհեստավարժական տեսակէտէ 
թերացում։ Կառավարութենէն 
բարձրացած բողոքով պայմանաւո-
րուած մթնոլորտին մէջ Մարկարի-
թա Գրիգորեան հրաժարեցաւ իր 
պաշտօնէն։ 
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1.5 Միլիոն Կարիքաւորներ Կերակրելու Արշաւ՝ Ի Յիշատակ Ցեղասպանութեան Զոհերուն

Թրամփ Նպատակ Ունի Խօսիլ Հիւսիսային Քորէայի 
Առաջնորդին Հետ

Տեղական Լուրեր

ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ.- Հայոց Ցեղասպա-
նութեան 105-րդ տարելիցը ոգե-
կոչելու նպատակով ի մի եկած 
գաղութային կազմակերպութիւննե-

րը՝ Միացեալ հայերու Լոս Անճելըսի 
խորհուրդը (UACLA), Միացեալ հայ 
երիտասարդները (UYA) եւ Հայոց 
Ցեղասպանութեան յանձնախումբը 
(AGC), նկատի ունենալով «Քորո-
նա» ժահրին պարտադրած սահմա-
նափակումները, որոշած են մինչեւ 
Ապրիլ 24 իրականացնել դրամահաւք 
մը, օժանդակութեան ձեռք երկարելու 
համար 1.5 միլիոն կարքաւորներու։
Արդարեւ, Ապրիլ 24-ին տեղի պիտի 
չունենան Հայոց Ցեղասպանութեան 
105-րդ տարելիցը ոգեկոչելու համար 
ծրագրուած միջոցառումները՝ 
դէպի Մոնթեպելլոյի Հայոց 
Ցեղասպանութեան զոհերու յիշա-
տակին նուիրուած յուշարձանը 
ուխտագնացութիւնը եւ հոգե-
հանգստեան պաշտօնը, Արդա-

ԱՄՆ նախագահ Տանըլտ Թրամփ չի 
բացառեր, որ կը փորձէ հաղորդսկցիլ 
հիւսիսային Քորէայի առաջնորդ Քիմ 
Չեն Ընի հետ՝ կապուած վերջինիս 
առողջական վիճակի վատթարացման 
մասին տեղեկութիւններուն: Այս 
մասին կը յայտնէ ТАСС-ը՝ յղում տալով 
Սպիտակ տան լրագրողներու հետ 

Հայոց Ցեղասպանութիւնը Տեղի Ունեցաւ Այս 
Հողերուն Վրայ եւ Պէտք է Քննարկուի Թուրքիոյ 
Խորհրդարանին Մէջ
Թուրքիոյ խորհրդարանի հայ 
պատգամաւոր Կարօ Փայլան 
համոզուած է, որ անցեալի իրողու-
թիւններու հետ առերեսուելու միակ 
վայրը այդ երկրի խորհրդարանն է:
Ըստ անոր`  Հայոց Ցեղասպանութեան 
105-րդ տարելիցին նման թեմայով 
քննարկումներ պէտք է տեղի ունենան 
100-րդ տարուան կենսագրութիւնը 
բոլորող Թուրքիոյ խորհրդարանին 
մէջ, «Եռագոյն»-ի փոխանցմամբ՝ կը 
հաղորդէ ermenihaber-ը:
«Ժողովուրդներու ժողովրդավարա-
կան կուսակցութեան”  (ԺԺԿ-HDP) 
ընդդիմադիր պատգամաւորը այս 
մասին յայտնած է թրքական «Evrensel» 
թերթին հետ զրոյցի ժամանակ:
«Հայոց Ցեղասպանութիւնը տեղի 
ունեցած է այս հողերուն վրայ: Հայ 
ժողովուրդը եւ անոր մշակութային 
արժէքները ոչնչացուած են: Աւաղ, 
105 տարի շարունակ անցեալի հետ 
առերեսում չէ եղած, դեռ մէկ բան ալ 
ժխտողական քաղաքականութիւնը 
շարունակուած է»,- շեշտած է Փայլան:
Ան յիշեցուցած է, որ Հայոց 
Ցեղասպանութեան համար պատաս-
խանատու երիտթուրք ղեկավարներէն 
Թալէաթի եւ Էնվէրի անուններով դեռ 

պողոտաներ ու զբօսայգիներ կան 
Թուրքիոյ մէջ: Կործանարար նոյն 
քաղաքականութիւնը, ըստ Փայլանի, 
այսօր ալ կը շարունակուի կիրառուիլ 
քիւրտ ժողովուրդի նկատմամբ: Ատե-
լութեան յանցագործութիւններուն վերջ 
դնելու համար հարկաւոր է առերեսուիլ 
անցեալի հետ: Հայ պատգամաւորի 
կարծիքով, եթէ ատիկա տեղի չունե-
նայ, ապա յանցագործութիւններու 
կրկնուելու վտանգը աւելի հաւանա-
կան կը դառնայ:
Փայլան նաեւ յիշեցուցած է, որ 
անցած տարիներուն` սկսած 2013-էն, 
Թուրքիոյ ներկայ նախագահ Ռեճեփ 
Թայիփ Էրտողան ցաւակցական 
ուղերձ յղած է Ապրիլ 24-ին, բայց ոչ մէկ 
անգամ խօսած Ցեղասպանութեան 
յանցագործներու մասին:
«Ցաւակցելով հանդերձ 105 տարի 
անց ալ ինք հալածանքները կըշա-
րունակէ: Բանտերու մէջ պէտք չէ 
ըլլան քաղաքական գործիչներ, 
լրագրողներ»:
Անդրադառնալով այլ երկիրներու 
խորհրդարաններու կողմէ Հայոց 
Ցեղասպասպանութեան մասին բանա-
ձեւերու ընդունման` Կարօ Փայլան 
նշած է. «Այդ ամէնը մեր վէրքերը 
չեն ապաքիներ: Անհրաժեշտ է, որ 
մեր երկրի խորհրդարանին մէջ այդ 
հարցը քննարկուի: Աշխարհասփիւռ 
հայութիւնը արդարութիւնը պիտի 
կարենայ գտնել նոյն Թուրքիոյ 
խորհրդարանին մէջ:  Վաղը ես 
խորհրդարանին պիտի առաջարկեմ 
առերեսուիլ Հայոց Ցեղասպանութեան 
հետ եւ արդարացի անուանում տալ 
կատարուածին»:

Ռուսական Պատկերասփիւռի Կայանը Ցուցադրած 
Է Արեւմտեան Հայաստանի Քարտեսը. Թրքական 
Կողմը Արձագանգած Է

Պատմութեան Մէջ Առաջին Անգամ Ըլլալով Քարիւղին 
Գինը Զերոյէն Վար Է
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Թուրքիոյ մէջ աղմուկ բարձրացած 
է ռուսական «ՆԹՎ Միր» պատկե-
րասփիւռի կայանին կողմէ Սեւրի 
դաշնագիրով նախատեսուած Հայաս-
տանի քարտէսի եւ Արեւմտեան 
Հայաստանի վտարանդի կառա-
վարութեան ընդունած դրօշի ցու-
ցադրութիւնը:
Այս մասին կը հաղորդէ թրքական 
«Հապեր61» կայքը` նշելով, որ դէպքին 
անդրադարձած է «Հայկական անհիմն 
պնդումներու դէմ պայքարի միու-
թեան»` ԱՍԻՄՏԷՐ¬ի ղեկավար 
Կէօքսել Կիւլպէյը:
Վերջինս մեղադրանքներու տարափ 
հնչեցուցած է Ռուսիոյ եւ Ֆրանսայի 
հասցէին` նշելով. «Այս երկու պետու-
թիւնները ուշադրութիւն կը գրաւեն 
հայերուն աջակցելով` Թուրքիոյ 

Վերջին ամիսներուն քարիւղին գինը 
իր նուազագոյն աստիճանին հասաւ 
տնարգելութեան եւ արտակարգ դրու-
թիւններուն պատճառով, որովհե-
տեւ քարիւղի պահանջքը մեծապէս 
նահանջեց:

հողերուն վրայ պետութիւն ստեղծելու 
անոնց երազանքներուն»:
Անդրադառնալով Ռուսիոյ` Կիւլպէյ 
նշած է.«Ռուսերը միշտ թուրքերու 
արիւն թափած են եւ ատոր համար 
օգտագործած են հայերը»:
Խօսելով պատկերասփիւռով ցու-
ցադրուած քարտէսի մասին` թուրք 
գործիչը նշած է. «Թրքական քսան 
քաղաքներ, որոնց շարքին են 
Տրապիզոնը, Ռիզեն եւ Արտուինը 
ներկայացուած քարտէսով ներառուած 
են Արեւմտեան Հայաստանի կազմին 
մէջ»:
Կիւլպէյ չէ մոռցած նաեւ շեշտել. 
«Ռուսիոյ բազմաթիւ պետական 
գործիչներ, ներառեալ արտաքին 
գործոց նախարարը, հայկական 
ծագում ունին»:
Կիւլպէյ Ֆրանսան մեղադրած է 
Արեւմտեան Հայաստանի հանրա-
պետութեան կառավարութեան ձեւա-
ւորումը հովանաւորելուն համար 
եւ նշած է, որ այս պետութիւնը 
ներկայիս ալ աչք կը փակէ Արեւմտե-
ան Հայաստանի հանրապետութեան 
կողմէ քաղաքացիութիւն շնորհելու 
հոլովոյթին:

Բայց եւ այնպէս, վերջին տուեալներուն 
համաձայն, պատմութեան մէջ առա-
ջին անգամն ըլլալով ամերիկեան 
քարիւղի տակառին գինը մեծապէս 
նուազեցաւ եւ հասաւ զերոյէն նուազի:

րութեան քայլարշաւը՝ Փոքրիկ 
Հայաստանի մէջ եւ Լոս Անճելըսի 
մօտ Թուրքիոյ հիւպատոսութեան 
առջեւ բողոքի ցոյցը, որոնց փոխարէն, 
առաւօտեան ժամը 10-էն սկեալ պիտի 
իրականացուի ոգեկոչման  առցանց 
յայտագիր մը, որուն ընթացքին 
ելոյթներ պիտի ունենան պետական 
պաշտօնատարներ եւ համայքային 
ու կրօնական առաջնորդներ։ Պիտի 
սփռուի նաեւ Ցեղասպանութեան 
ճանաչման, արդարութիւն եւ վնասուց 
հատուցում պահանջելուն նուիրուած 
քննարկումներ եւ այլ ներկայացումներ։
Նշեալներուն կողքին, արդէն իսկ 
ընթացքի մէջ է Ցեղասպանութեան 1.5 
միլիոն զոհերուն յիշատակին կազմա-
կերպուած դրամահաւաքը, նոյն 
թիւով կարիքաւորներու ուտեստեղէն 

ապահովելու նպատակով։ Գիտակցելով 
«Քորոնա» ժահրին հետեւանքով նման 
կարիքաւորներու թիւին հսկայական 
աճը եւ Ցեղասպանութեան օրերուն 
Միացեալ Նահանգներու ժողովուր-
դին կողմէ հայութեան հասցուած 
նպաստները, այս արշաւը շատ 
լաւ առիթ մըն է շնորհակալութիւն 
յայտնելու Միացեալ Նահանգներուն։
Ուտեստեղէնը կարիքաւորներուն 
պիտի հասնի «Feeding America» 
կազմակերպութեան միջոցաւ։
Արշաւին մասնակցելու hամար 
այցելելwww.1915neveragain.org/
donate կամ www.facebook.com/
donae/2535657589979667/25357268
33306076/ կայքէջ

ճեպազրոյցի ժամանակ Թրամփի 
ելոյթին:
ԱՄՆ նախագահին յիշեցուցած են, որ 
ան ոչ վաղ անցեալին «պարբերաբար 
հաղորդակցած է» Քիմ Չեն Ընի 
հետ: Այս առնչութեամբ Թրամփէն 
հետաքրքրուած են, թէ մտադի՞ր 
է արդեօք ան կապ հաստատել 
Հիւսիսային Քորէայի առաջնորդին 
հետ: 
«Հնարաւոր է… Ես յոյս ունիմ, որ իր 

հետ ամէն ինչ լաւ է: Քիմ Չեն Ընի հետ 
ես շատ լաւ յարաբերութիւններ ունիմ: 
Եւ այդ մէկը երկրին յօգուտ է: Այդ մէկը 
լաւ է, եւ ոչ թէ վատ: Եւ ես կ’ուզէի, որ 
իր հետ ամէն ինչ լաւ ըլլայ»,- ըսած է 
Թրամփ:
Միեւնոյն ժամանակ ան կրկնած է, թէ 
չի գիտեր՝ արդեօք Ընի առողջական 
վիճակի վատթարացման վերաբերեալ 
տեղեկութիւններն իրականութեան կը 
համապատասխանեն, թէ ոչ:
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Քահանայ Մը Տուգանուած Է Արմէն Սարգսեան Անգամ Մը Եւս Շնորհաւորեց 
Արայիկ Յարութիւնեանը Արցախի Նախագահ 
Ընտրուելուն Առիթով

Չինաստանի Օժանդակութեան Երկրորդ 
Խմբաքանակը Հասաւ Հայաստան

Եռակողմանի Ժողով

Իտալիոյ մէջ քահանայ մը տուգանքի 
ենթարկուած է պատարագ մատու-
ցանելուն համար։ Սոյն պատարագը 
քահանան մատուցած է ի յիշատակ 
քորոնաժահրէ մահացողներուն։
Տոն Լինօ Քահանայ Վիոլա 
Ս. Պատարագը մատուցած է 
տասներեք հաւատացեալներու 
մասնակցութեամբ։ Պատարագի 
մասին տեղեկութիւնը տարածուած 
է եւ ոստիկանները զայն համարելով 
զանգուածային միջոցառում, որու 
տեղի ունենալը մեկուսացման 
շրջանին արգիլուած է, տուգանած 
են քահանան։
Լրատուամիջոցներով տարածուած 
տեսագրութեան համաձայն, ոստի-

Հայաստանի Հանրապետութեան 
նախագահ Արմէն Սարգսեան երէկ 
Երեւանի մէջ հիւրընկալեց Լեռնա-
յին Ղարաբաղի նորընտիր նախա-
գահ Արայիկ Յարութիւնեանը։ Այս 
անպաշտօն հանդիպում մըն էր, 
որու ընթացքին Արմէն Սարգսեան 
անգամ մը եւս շնորհաւորեց Արայիկ 
Յարութիւնեանը Արցախի նախա-
գահ ընտրուելուն կապակցութեամբ։ 
Յղելով յաջողութեան մաղթանքներ՝ 
Արմէն Սարգսեան վստահութիւն 
յայտնեց, թէ Արայիկ Յարութիւնեան 
պիտի շարունակէ իր ամբողջ ուժն 
ու եռանդը ծառայեցնել Արցախի 
անվտանգութեան ու զարգացման 

կանը մօտեցած է եւ փորձած է 
դադրեցնել արարողութիւնը, սակայն 
քահանան շարունակած է զայն։ 
Քահանան տուգանուած է 280 
եւրոյով։ Ան առաժմ չի պատրաստուիր 
զայն վճարելու։ Քահանան կը 
բացատրէ, որ պետութեան կողմէ 
սահմանափակումները կը վերաբերին 
զանգուածային միջոցառումներու, այլ 
ոչ թէ եկեղեցական ծառայութեան։ 
Ան ընդգծած է, որ պատարագին 
ներկայ գտնուողները պահած են 
հեռաւորութեան օրէնքը ու կանգնած՝ 
իրարմէ հեռու։ Անոնք կրած են 
դիմակներ ու ձեռնոցներ։ Քահանան 
կը պատրաստուի բողոքարկել ոստի-
կաններու որոշումին։

ապահովման։
Տեսակցութեան ընթացքին անդրա-
դարձ կատարուեցաւ նաեւ Լեռնային 
Ղարաբաղի զարգացման ուղղեալ 
ծրագրերու։

Համաշխարհային օրակարգի թիւ մէկ 
խնդիրը թէեւ քորոնաժահրի համա-
ճարակի դէմ պայքարն է, սակայն 
դիւանագիտական աշխատանքները 
հարիւր տոկոս կանգ չեն առած՝ 
միջազգային միւս հարցերուն 
կապակցութեամբ։ Համաճարակէն 
առաջ միջազգային օրակարգի վրայ 
բաւական հրատապ հարց մը դարձած 
էր Իտլիպի կացութիւնը՝ այնտեղ 
ստեղծուած մարդասիրական աղէտով 
հանդերձ։ Այս մասին կը հաղորդէ 
«ժամանակ» յայտնելով, որ Թուրքիոյ 
եւ Ռուսաստանի համաձայնութեամբ 
հրադադարի պայմանաւորուածութիւն 
մը գոյացած էր։ Առաջին իսկ 
պահէն գործադրութիւնը թէեւ 
կ՚ընթանար կաղացումներով, 
սակայն գոնէ այդ փուլին կարելի 
եղած էր կանխել մարդասիրական 
աննկարագրելի աղէտը։ Նման 
իրավիճակ մը կը տիրէր, երբ վրայ 
հասաւ համաճարակը։ Անգարա 
ընթացքին հետեւողականօրէն 
Իտլիպի իրադարձութիւնները 
առարկայ դարձուց անմիջական 
ուշադրութեան՝ մինչ թրքական 
զօրքերը կը շարունակեն մնալ Սուրիոյ 
հիւսիսին։ Կառավարութեան վերջին 
ժողովի ընթացքին ալ արծարծուած էր 
Սուրիոյ տագնապը։ Ռեճեփ Թայյիպ 
Էրտողան նիստի ընթացքին խիստ 
արտայայտութիւններով թիրախա-
ւորած էր Սուրիոյ ղեկավար Պաշար 
Ասատի վարչախումբը։ «Աշխարհի 
եւ մեր երկրի ուշադրութիւնը 
կեդրոնացած է համաճարակի 
դէմ պայքարի վրայ։ Կը նկատենք, 
որ այս պարագան չարաշահելով 
Սուրիոյ վարչախումբը Իտլիպի մէջ 
թափ տուած է իր նախայարձակ 
քայլերուն։ Թուրքիա հաւատարիմ կը 
մնայ մարտի 5-ին Ռուսաստանի հետ 

հասած համաձայնութեան, սակայն 
տեղի պիտի չտայ վարչախումբի 
նախայարձակ ընթացքին։ Վարչա-
խումբը կ՚ոտնահարէ հրադադարն ու 
համաձայնութեան միւս պայմանները։ 
Եթէ այսպէս շարունակուի, ան շատ 
ծանր կորուստներով փոխարժէք 
մը պիտի վճարէ։ Նոյն ձեւով, պիտի 
չհանդուրժենք նաեւ այն մութ 
կազմակերպութիւններուն, որոնք 
կը ջանան խափանարարել Իտլիպի 
հրադադարի կլիման», ըսած էր 
Էրտողան ժողովի ընթացքին։
Անգարայի կողմէ հնչեցուած այս 
պայմաններուն ներքեւ Իտլիպի 
կացութեան շուրջ տեղի ունեցած է 
բարձր մակարդակի վրայ կարեւոր 
քննարկում մը։ Արդարեւ,  Աստանայի 
ձեւաչափին մէջ տեղի ունեցաւ 
Թուրքիոյ, Ռուսաստանի եւ Իրանի 
արտաքին գործոց նախարարներու 
տեսաքոնֆերանսը։ Եռակողմանի 
քննարկման ժամանակ Թուրքիոյ 
Արտաքին գործոց նախարար 
Մեւլիւտ Չավուշօղլու Թուրքիոյ 
ակնկալութիւնները յանձնեց 
Ռուսաստանի Արտաքին գործոց 
նախարար Սերկէյ Լաւրովի եւ  Իրանի 
Արտաքին գործոց նախարար Ճեւատ 
Զարիֆի նկատառման։ Սուրիոյ 
տագնապի եւ Իտլիպի կացութեան 
շուրջ ծաւալուած քննարկումներուն 
առընթեր, նախարարները կարծի-
քի փոխանակումներ ունեցան նաեւ 
քորոնաժահրի համաճարակին դէմ 
ձեռնարկուած պայքարի մասին։
Այս շրջանին Սուրիոյ նոր սահմա-
նադրութեան սահմանման ուղղեալ 
աշխատանքներն ալ կը շարունակուին 
եւ այս նիւթն ալ քննարկման առար-
կայ դարձած է տեսաքոնֆերանսին 
ընթացքին։

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Քորոնաժահրի համաճարակի 
դէմ պայքարի մթնոլորտին մէջ, 
Հայաստան կը շարունակէ ստանալ 
արտասահմանեան օժանդակու-
թիւններ։ Այս ամբողջին մէջ 
կարեւոր տեղ մը ունին Չինաստա-
նի կողմէ Հայաստան ուղարկուած 
օժանդակութիւնները։ Այսպէս, վերջին 
օրերուն Չինաստանի օժանդակու-
թիւններու երկրորդ խմբաքանակը 
հասած է Հայաստան։ Սա կարեւոր 
նշանակութիւն ունի համաճարակի 
դէմ ձեռնարկուած պայքարը ազդու եւ 
արդիւնաւէտ ձեւով տեւականացնելու 
տեսակէտէ։
Հայաստանի փոխ-վարչապետ Տիգրան 
Աւինեան տեղեկացուց, որ 15 ապրի-
լին, պարետատան կազմակերպած 
արդէն երկրորդ յատուկ թռիչքով 
Չինաստանէն Հայաստան հասան 
քորոնաժահրի դէմ պայքարի համար 
անհրաժեշտ բժշկական պարագաներ 
եւ սարքաւորումներ:
Այսպէս, Հայաստան տարուեցան 
աւելի քան 87 հազար պաշտպանիչ 
բժշկական զգեստներ, 24 հազար 
բժշկական դիմակներ, 20 հազար KN95 
պաշտպանիչ դիմակներ, 101 հեռահար 
ջերմաչափներ, բժշկական գործիքներ 
եւ քիմիական հումք՝ քորոնաժահրի 
ախտորոշման քննութեան սարքեր 
պատրաստելու համար:
Այս օժանդակութեան խմբաքանակի 
մեծ մասը ապահովուած է ՄԱԿ-ի 
Պարէնի համաշխարհային ծրագրին 
(WFP), Էտուարտօ Էօրնէքեանի 
ընկերութիւններուն, «Իմ քայլը» հիմ-
նադրամին, «Իզմիրլեան» հիմնա-
դրամին, «Գալուստ Կիւլպէնկեան» 
հիմնարկութեան, Սուրբ Սարգիս 
մարդասիրական հիմնադրամին, 
Հայկական բարեգործական ընդ-
հանուր միութեան (ՀԲԸՄ) եւ այլ 
նուիրատուներու կողմէ տրամադրուած 
ելմտական միջոցներով:
Նոյն օդանաւով փոխադրուեցան նաեւ 
Հայաստանի պետական միջոցնե-
րով ձեռքբերուած կամ չինացի 
բարերարներու կողմէ նուիրուած 
բժշկական պարագաներ եւ սարքեր:
Միւս կողմէ, «Արմէնփրէս» գործա-
կալութիւնը տեղեկացուց, որ Հայաս-
տանի մէջ պիտի արտադրուին 
արհեստական շնչառութեան սար-
քեր։ Երկրի կառավարութիւնը 2020-
ի պիւտճէին մէջ վերաբաշխում 
մը կատարեց եւ որոշեց առանց 
մրցոյթի` դրամաշնորհ յատկացնել 

Բարձր փորձագիտութիւններու 
եւ արդիւնաբերութեան նախարա-
րութեան։
Այս որոշումով նախարարութիւնը 
հնարաւորութիւն պիտի ունենայ 
նախատեսուած գումարէն արհեստա-
կան շնչառական սարքերու ստեղծման 
համար՝ գաղափարի, նախագծման 
եւ նմոյշի նախատիպի մշակման 
աշխատանքներ իրականացնելու 
ներկայ տարուան առաջին կէսին։ 
Նոյն ծիրին մէջ «Արդիւնաբերութեան 
միութիւն» կազմակերպութեան ալ 
առանց մրցոյթի՝ որպէս դրամաշնորհ 
պիտի տրամադրուի 90 միլիոն 
հայկական դրամ:
Բարձր փորձագիտութիւններու 
արդիւնաբերութեան նախարար 
Յակոբ Արշակեան նշեց, որ քորո-
նաժահրի դէմ պայքարի ծիրին 
մէջ, նախարարութիւնը սկիզբ 
տուած էր արհեստական շնչառա-
կան սարքերու ստեղծման գաղա-
փարներու մասնագիտական 
ուսումնասիրութեան, նախագծման 
աշխատանքներու գործընթացի 
եւ ցարդ ստացած՝ 3 հարիւր 
դիմումներ եւ առաջարկներ: Ըստ 
իրեն՝ այս որոշումով կարելիութիւն 
պիտի ստեղծուի արհեստական 
շնչառութեան սարքերու ներքին 
պահանջը բաւարարելու, աջակցելու 
առողջապահական համակարգին։ 
Ան աւելցուց, որ 4-6 ամիսներու 
ընթացքին կարելի կրնայ ըլլալ հասնիլ 
արտադրական վիճակի եւ ունենալ 
աշխատող սարքեր: Այդ պարագային 
սարքերը շուկայական գինէն կրկնակի 
աժան պիտի ըլլան: Կը նախատեսուի 
արտադրել ամսական 40-50 սարք:
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեանն ալ խօսեցաւ, համա-
ճարակի ընթացքին շուրջ։ Վարչա-
պետի խօսքով՝ թէեւ կայ տեսակէտ, 
ըստ որու, եղանակը երբ սկսի տաքնալ, 
քորոնաժահրի համաճարակը 
անկում կրնայ ունենալ։ Բայց կրնայ 
ըլլալ, որ աշնան, ապա նաեւ ձմրան 
արձանագրուի վարակի ծաւալման աճ: 
Ուստի, Փաշինեան կարեւոր համարեց 
այս նախագիծը:
Հայաստանի Առողջապահութեան 
նախարար Արսէն Թորոսեանն ալ նոյն 
կապակցութեամբ դիտել տուաւ, որ 
եթէ նոյնիսկ համաճարակը անցնի, 
ապա այդ սարքերը պիտանի պիտի 
ըլլան, որովհետեւ անոնք ընթացքին 
շարքէ դուրս կու գան:
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ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ
Գնահատելով «Նոր Օր»ի բովանդակութիւնն ու անոր անխափան 
հրատարակութիւնը Տիար Վարուժան Պօղոսեան $250 կը նուիրէ 
«Նոր Օր»ին:

ԳՈՅԺ
Ոչ Եւս Է Ասօ Դաւիթեան

Սփիւռքահայ յայտնի գիտնական, գործա-
րար եւ ազգային բարերար Ասօ Դաւիթեան 
անակնկալօրէն կնքեց իր մահկանացուն։ 
Ան ամերիկահայութեան ամենակարկա-
ռուն դէմքերէն մին էր եւ հայկական 
սփիւռքի ամենաազդեցիկ գործիչներէն մին։ 
Համայն հայութիւնը խոր ցաւով ընկա-
լած է Ասօ Դաւիթեանի կորուստի բօթը՝ 
նկատի ունենալով անոր կողմէ ծաւալուած 
երախտաշատ գործունէութիւնը ազգային-
եկեղեցական կեանքէ ներս։
Ասօ Դաւիթեանի մահուան առթիւ ցաւակցա-
կաններ հրապարակեցին Ամենայն Հայոց 
Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը, Հայաստա-
նի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն 
Սարգսեան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան, Արցախի նախագահ Բակօ 
Սահակեան եւ այլք։ Վեհափառ Հայրապետի տնօրինութեամբ այս 
կիրակի Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ յաւարտ Ս. Պատարագի ի 
յարգանս Ասօ Դաւիթեանի հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի՝ 
հանգուցեալի յաւիտենական նենջի անդորրութեան համար։
Վեհափառ Հայրապետի Գրառումը
Ասօ Դաւիթեանի անակնկալ մահէն վերջ Վեհափառ Հայրապետը 
Դիմագիրքի պաշտօնական իր էջին վրայ հանդէս եկաւ հետեւեալ 
գրառումով.
«Խոր ցաւով տեղեկացանք Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի եւ հայ ազգի 
մեծ բարերար ու բարեգործ, մարդասէր եւ հայրենասէր, մեր սիրելի 
բարեկամ Ասօ Դաւիթեանի անակնկալ մահուան։ Իր վախճանը ծանր 
կորուստ մըն է մեր Սուրբ Եկեղեցւոյ եւ ամբողջ ազգին համար։ Իր 
բազմակողմանի գործունէութեան մէջ կարեւոր տեղ կը զբաղեցնէր 
Հայոց Եկեղեցին, որուն զօրակցելով բարեյիշատակ տիար Ասօ Դաւի-
թեան իւրօրինակ իր տուրքը կը մատուցէր ազգային ինքնութեան եւ 
ոգիի ամրապնդման ձեռնարկներուն։ Իր ազնիւ յանձնառութեամբ եւ 
ամենայն նախանձախնդրութեամբ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ 
սկսաւ իրականացուիլ «Հայոց Եկեղեցին 21-րդ դարուն» ծրագիրը՝ նոր 
դարու իրողութիւններուն ներդաշնակ կառավարուող Հայոց Եկեղեցի 
ունենալու տեսլականով։ Այս կապակցութեամբ բազում առիթներ 
ունեցած ենք վայելելու մեծանուն հայորդիի ներկայութիւնը Սուրբ 
Էջմիածնի մէջ։
«Աւելի ուժեղ Հայաստան ունենալու մղումով մեր սիրելի Ասոն կ՚աջակցէր 
նաեւ նոր սերունդի կրթութեան ու դաստիարակութեան։ «Դաւիթեան» 
հիմնադրամի միջոցաւ Հայաստանէն շուրջ 350 երիտասարդներ 
շարունակած են իրենց բարձրագոյն կրթութիւնը Ամերիկայի Միացեալ 
Նահանգներու Թաֆթս համալսարանի Ֆլեթչերի իրաւունքի եւ դիւա-
նագիտութեան դպրոցին մէջ եւ այսօր զանազան ոլորտներու մէջ իրենց 
ծառայութիւնը կը բերեն ի պայծառութիւն մեր հայրենիքի։
«Մեր աղօթքը կը բարձրացնենք առ Ամենողորմ Աստուած, որպէսզի Իր 
երանական օթեւաններու մէջ քաղցրութեամբ ընդունի մեր ժողովուրդի 
նուիրեալ զաւակի հոգին եւ Իր անբաւ ողորմութեամբ հատուցէ այն 
բազում բարեսիրական գործերու համար, որոնցմով իբրեւ խոնարհ 
հաւատաւոր անձ կ՚ապրէր լուսահոգի Ասօ Դաւիթեան եւ պիտի 
շարունակէ մնալ Մեր յիշողութեան եւ ազգի պատմութեան մէջ։ Սիրելի՛ 
Ասօ, հանգչէ՛ խաղաղութեամբ։
«Յառաջիկայ կիրակի Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ հոգեհանգստեան 

պաշտօն պիտի կատարենք տիար Ասօ Դաւիթեանի հոգւոյ հանգստու-
թեան համար։ Յիշատակն արդարոյն օրհնութեամբ եղիցի»։

Նախագահ Արմէն Սարգսեանի Ցաւակցականը
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեանն ալ Ասօ 
Դաւիթեանի մահուան տխուր առթիւ հրապարակած ցաւակցականին 
մէջ նշեց հետեւեալը.
«Խոր ցաւ կ՚ապրիմ «Դաւիթեան» հիմնադրամի նախագահ, բարերար, 
իմ բարեկամ Ասօ Դաւիթեանի մահուան կապակցութեամբ։ Ասօ 
Դաւիթեան հայրենիք-սփիւռք կապերու իւրատեսակ կամուրջ մըն էր։ 
Ան չէր ծնած Հայաստանի մէջ, չէր բնակեր Հայաստանի մէջ, սակայն 
մշտապէս կ՚ապրէր Հայաստանով, բազմիցս այցելելով եւ ամէն կերպ 
սատար ըլլալով հայրենիքին։ Դաւիթեան բարերարի համար առաջնային 
էր յառաջադէմ ու զարգացած Հայաստանի տեսլականը, զոր ան կեանքի 
կը կոչէր զանազան նախագծերու, յատկապէս կրթական ծրագրերու 
գանձատրումով. «Դաւիթեան» հիմնադրամի միջոցաւ բազմաթիւ հայ 
երիտասարդներ ուսանած կամ վերապատրաստուած են ամերիկեան 
հեղինակաւոր համալսարաններէ ներս, մասնաւորապէս Թաֆթս 
համալսարանի Ֆլեթչերի իրաւունքի եւ դիւանագիտութեան դպրոցին մէջ։
«Մեր բազմաթիւ հանդիպումներու ժամանակ՝ ներառեալ միջազգային 
զանազան կարեւոր հարթակները, Ասօ Դաւիթեան մշտապէս կը 
խօսէր հայրենիքին ու իր ժողովուրդին ամէն կերպ աջակցելու 
անհրաժեշտութեան մասին, համարելով, որ հայրենիքն ու սփիւռքը 
մէկ մարմին ու մէկ հոգի են։
«Ցաւակցութեան ու մխիթարութեան խօսքերս կը յղեմ Ասօ Դաւիթեանի 
ընտանիքին, հարազատներուն ու մերձաւորներուն»։

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի Ցաւակցականը
Իր կարգին, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանն ալ ցաւակցա-
կանին մէջ նշեց հետեւեալը.
«Մեծ ցաւով եւ ափսոսանքով ընդունեցի Ասօ Դաւիթեանի մահուան բօթը։ 
Ի սրտէ կը ցաւակցիմ իր բոլոր հարազատներուն ու մտերիմներուն։ Ասօ 
Դաւիթեանի մահը մեծ կորուստ մըն է բոլորիս համար։ Ան ժամանակա-
կից հայկական սփիւռքի եւ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու 
հայկական համայնքի ամենանշանաւոր եւ կարկառուն դէմքերէն էր, 
որ յայտնի էր ո՛չ միայն որպէս տաղանդաւոր գիտնական ու գործարար, 
այլ նաեւ՝ մեկենաս եւ առատաձեռն բարերար։
«Մեծ դրուատիքի եւ երախտագիտութեան արժանի է յատկապէս 
Հայաստանի համար ցուցաբերած իր բազմամեայ օժանդակութիւնը։ 
Հայաստանի անկախութեան տարիներուն իր միջոցներով եւ ջանքերով 
շուրջ 3 հարիւր պետական ծառայող եւ քաղաքացիական հասարակու-
թեան ներկայացուցիչ կրթութիւն ստացած եւ վերապատրաստուած են 
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու Մասաչուսեց նահանգի Թաֆթս 
համալսարանի Ֆլեթչերի իրաւունքի եւ դիւանագիտութեան դպրոցին մէջ։
«Ասօ Դաւիթեան բովանդակալից եւ յագեցած կեանք ապրած է։ Իր 
անցած ուղին եւ դաւանած բարձր արժէքները օրինակելի են մեր 
հասարակութեան եւ յատկապէս երիտասարդ սերունդին համար։ 
Աստուած հոգին լուսաւորէ»։

Բակօ Սահակեանի Ցաւակցականը
Արցախի նախագահ Բակօ Սահակեանն ալ շեշտեց, որ Ասօ Դաւիթեանի 
հայրենանուէր գործունէութիւնը արժանի է բարձր գնահատանքի եւ 
ընդօրինակման։ «Ասօ Դաւիթեան իր կեանքի եւ գործունէութեան ամբողջ 
ընթացքին ապրած է հայրենիքի հոգսերով, մեծ աշխատանք տարած 
է հայրենիք-սփիւռք կապերու ամրապնդման, սփիւռքի մէջ հայկական 
ազգային ինքնութեան պահպանման, զանազան երկիրներէ ներս 
հայութեան շահերը պաշտպանելու ուղղութեամբ», նշեց Սահակեան։

«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: 



ՉորեքշաբÃÇ, 22 ԱպրÇլ 2020 60
Armenian Community Launches Fundraiser to Feed 

1.5 Million Americans in Need

To honor the 1.5 million lives lost during the Armenian Genocide and express our gratitude to Near East Relief and the 
American People whose generosity saved the Armenian people, the Armenian Genocide Committee, Unified Young 
Armenians, and the United Armenian Council for the Commemoration of the Armenian Genocide are raising funds to 
provide 1.5 million meals to Americans in need.
In times of crisis, it is important we remind ourselves how great acts of human generosity can carry our communities 
through tremendous adversity. The Armenian people witnessed that first hand during the darkest days of our history 
when the American people banded together to form the Near East Relief; the first large-scale humanitarian operation 
of its kind anywhere in the world which saw the outpouring of unprecedented humanitarian assistance by Americans 
across the country to save a nation half a world away from near extinction.
As the descendants of those survivors, to express our collective gratitude to the American people for their generosity as 
well as honor the courage and selflessness of the humanitarians and frontline workers who have come to our aid both 
then and today, the Armenian-American community has come together to assist fellow citizens affected by COVID-19.

We encourage everyone to donate today through the Facebook fundraiser by visiting 1915neveragain.org/donate.

For more information on Feeding America, visit https://www.feedingamerica.org/

The United Armenian Council, Unified Young Armenians and the  Armenian Genocide Committee (AGC) represent a broad cross-section of Armenian community orga-
nizations including representatives of the Western Diocese of the Armenian Church of North America, Western Prelacy of the Armenian Apostolic Church, Armenian 
Catholic Church of North America, Armenian Evangelical Union of North America, Armenian Revolutionary Federation, Armenian Democratic Liberal Party, Social 
Democrat Hunchak Party, Armenian General Benevolent Union - Western District, Armenian Relief Society - Western USA, Homenetmen Western U.S, Armenian Youth 
Federation, Armenian Assembly of America, Armenian National Committee of America - Western Region, Armenian Council of America, Armenian Bar Association, 
Organization of Istanbul Armenians, United Armenian Council of Los Angeles, Committee for Armenian Students in Public Schools (CASPS), All-Armenian Student 
Association, National Armenian Law Students Association and Open Wounds.


