
The 20th century Armenians, both in the Homeland and in 
the Diaspora, were most fortunate to have this outstanding 
person Alex Manoogian as their great benefactor and the 
distinguished President of the AGBU for 36 years.

Հայոց Ցեղասպանութեան 105րդ տարելիցը ոգե-
կոչելու նպատակով ի մի եկած գաղութային կազմա-
կերպութիւնները...

Coronavirusի համաճարակը երբ կը շարունակուի 
տակաւին տարածուիլ աշխարհով մէկ, կը 
թուի թէ ցնցած է Ամերիկայի ալ Կեդրոնական 
Կառավարութեան ղեկավարութիւնը:
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Անհակակշիռ Եւ Անտեղի 
Յայտարարութիւններ

Alex Manoogian
Distinguished National Philanthropist

Centennial on American Shores

Ցեղասպանութեան Զոհերու Յիշատակին 
Իրականացած Արշաւը 5 Միլիոն 

Կարիքաւորներ Կերակրելու Գումար Հաւաքեց

ԳՈՅԺ
Սրտի դառն կսկիծով կը գուժենք 
մահուան տխուր լուրը, մեր կու-
սակցութեան վեթերան, բազմա-
մեայ եւ թանկագին շարքա-

յիններէն՝

ԸՆԿ. ՀՐԱՉ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆԻ

որ պատահեցաւ Կիրակի, Ապրիլ 26, 2020-ին 
պսակաձեւ ժահրի զոհը ըլլալով։
Ողբ. Ընկ. Հրաչ Մանուկեան շրջանաւարտ 
եղած է ՀԲԸՄիութեան Կիպրոսի Մելգոնեան վարժարանէն, երկար 
տարիներ պաշտօնավարած է ՀԲԸՄիութեան Պէյրութի Յովակիմեան-
Մանուկեան երկրորդական վարժարանէն որպէս մարմնակրթութեան 
ուսուցիչ, ինչպէս նաեւ տարիներ շարունակ ղեկավարն ու մարզիչն էր 
ՀԲԸՄիութեան Պէյրութի մարզական խումբերուն։
Ամերիկա հաստատուելէ ետք, նոյնանման նուիրումով ծառայած է 
ՀԲԸՄիութեան Վալիի շրջանի միաւորներէն ներս եւ իր խանդավառ 
մասնակցութիւնը բերած է ՌԱԿ-ի Վալիի Ռուբէն Հերեան Ակումբի աշխա-
տանքներուն։
Ընկ. Հրաչ Մանուկեան միշտ ալ արժանացած է մեր շրջանակի անդամնե-
րու անխառն սիրոյն եւ գնահատանքին։
Բիւր յարգանք անոր քաղցր եւ բարի յիշատակին։

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան
Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանային Վարչութիւն

*****
Ցաւակցական

Ցաւով իմացանք ՌԱԿուսակցութեան ուխտեալ զինուորագրեալներէն՝ 
վեթերան Ընկ. Հրաչ Մանուկեանի մահուան տխուր լուրը, որ պատահե-
ցաւ Կիրակի, Ապրիլ 26, 2020-ին պսակաձեւ չարաբաստիկ ժահրէն 
վարակուելով։

ՎԵԹԵՐԱՆ ԸՆԿ. ՀՐԱՉ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ

երկար տարիներ Կիպրոսէն, Լիբանան եւ ԱՄՆ-ի մէջ, միշտ ալ Աստուա-
ծատուր ձիրքերով եւ մարզիչի ակներեւ կարողութիւններով ծառայած է 
ՀԲԸՄիութեան եւ ՌԱԿ-ին։
Այս տխուր առիթով մեր խորազգաց վշտակցութիւնները կը յայտնենք 
հանգուցեալի զաւակներուն եւ բոլոր հարազատներուն եւ ՌԱԿ-ի Ռուբէն 
Հերեան Ակումբի անդամներուն եւ ԱՄՆ-ի Արեւմտեան շրջանի մեր ողջ 
անդամութեան։ 
Վստահ ենք որ Ընկ. Հրաչ Մանուկեանի թանկագին յիշատակը, մեր բոլոր 
անդամներուն եւ համակիրներուն համար բարի խոհերու, բարի խօսքերու 
եւ բարի գործերու կողմնացոյց պիտի ըլլայ։
Խունկ եւ աղօթք անոր յիշատակին։

ՌԱԿ Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանային Վարչութիւն
«Նոր Օր» Երկլեզու Շաբաթաթերթի Վարչութիւն

տեղաշարժելու: Միեւնոյն ժամա-
նակ պիտի պահպանուի հանրա-
յին փոխադրութեան արգելքը: Այն 
պիտի մնայ այն պատճառով, որ կան 
որոշակի ռիսքային մօտեցումներ՝ 
համավարակի տարածման վերա-
բերեալ»,-ըսած է Սիմոնեանը:

պահանջքի գումարը պիտի կազմէր 
298 միլիառ ամերիկեան տոլար, 
սակայն ասիկա միայն կորուստն է: 
Եթէ այդ գումարը ուղղակի որպէս 
աւանդ դրուէր որեւէ դրամատան 
մէջ, ամենանուազագոյն` 5 տոկոս 
տոկոսադրոյքով, նոյն Գէորգ Բաղջե-
անի կարծիքով` 298 միլիառ տոլարը 
պիտի կազմէր աստղաբաշխական թիւ 
մտ` 9,97 եռիլիոն ամերիկեան տոլար: 

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Ազատ Տեղաշարժի Սահամանփակումը Պիտի Վերցուի Մայիս 
4-էն. Հանրային Փոխադրակառքերը Պիտի Չաշխատին

Յառաջիկայ 10 Օրերուն Տնտեսական Գործունէութեան 
Բոլոր Ոլորտները Պիտի Վերաբացուին. Փաշինեան 

Մեծ Եղեռնի Նիւթական Վնասը` Մօտ 10 Եռիլիոն Տոլար. 
«Հայաստանի Հանրապետութիւն» Օրաթերթ

Նախագահ Արմէն Սարգսեան Ծիծեռնակաբերդի Մէջ 
Յարգանքի Տուրք Մատուցեց Հայոց Ցեղասպանութեան 
Զոհերու Յիշատակին

Հայաստանի մէջ մարդոց ազատ 
տեղաշարժի սահմանափակումները 
պիտի հանուին 4 մայիսէն, հանրա-
յին փոխադրութեան արգելքը պիտի 
պահպանուի: Ասուլիսի ժամանակ 
այս մասին ըսած է ՀՀ տնտեսութեան 
փոխնախարար Վարոս Սիմոնեանը՝ 
ներկայացնելով այն նոր փոփոխու-
թիւններու փաթեթը, որն ուժի մէջ 
պիտի մտնէ 4 մայիսէն:
«Մասնաւորապէս պիտի հանուին 
ազատ տեղաշարժի սահմանա-
փակումները, այսինքն՝ բոլոր 
քաղաքացիները Հայաստանի 
Հանրապետութեան տարածքին 
իրաւունք պիտի ունենան ազատ 

«Եթէ Հայոց Ցեղասպանութեան 
ժամանակ հայ ժողովուրդին պատճա-
ռուած մարդկային կորուստները 
1,5 միլիոն կը համարենք, ապա 
ատոր հետեւանքները շատ աւելի 
հսկայական են: Պատկերացուցէք, 
թէ որքան պիտի ըլլար հայերու 
թիւը այսօր, եթէ 1,5 միլիոն հայերը 
ողջ ըլլային»: Ակադեմիկոս Գէորգ 
Պօղոսեանի հաշուարկներով` 100 
տարի անց հայութեան թուաքանակը 
պիտի կազմէր առնուազն 20 միլիոն: 
Այս թիւը լուրջ սպառնալիք էր 
թրքական պետութեան համար,  յս 
մասին  կը տեղեկանանք «Հայաստա-
նի Հանրապետութիւն» Օրաթերթի 
երէկուան թիւէն։
Ըստ հետազօտող Գէորգ Բաղջեա-
նի` 2008-ի դրութեամբ նիւթական 

ընթացքում պէտք է տնտեսական 
գործունէութեան բոլոր ոլորտները 
բացուեն, բայց ամէն ոլորտի համար 
Առողջապահութեան նախարարու-
թիւնը պէտք է անվտանգութեան 
կանոնների պահպանման որոշակի 
տրամաբանութիւն դնի, այսինքն՝ 
ճաշարանները ինչ անվտանգու-
թեան կանոններ պէտք է պահպանեն 
աշխատելու համար, սրճարանները 
ինչ կանոններ պէտք է պահպանեն, 
արտադրամասերը ինչ կանոններ 
պէտք է պահպանեն, եւ էսպէս 
շարունակ», - նշեց պետութեան 
ղեկավարը՝ աւելցնելով. - «Մենակ 
կրթական համակարգն է, որ մենք 
սահմանափակուած կը պահենք, եւ 
յետոյ կը տեսնենք՝ ինչ կը լինի, եւ յետոյ 
գործնականօրէն կ’արձագանգենք»:

Շար. Էջ 09

Շար. Էջ 02

«Մենք ընդհանուր առմամբ գնալու 
ենք սահմանափակումների նուա-
զեցման եւ քայլ-քայլ, եթէ արտառոց 
բան չպատահի, առաջիկայ 10 օրերի 
ընթացքում ըստ էութեան գնալու 
ենք սահմանափակման կանոններու  
նուազեցման », - յայտարարեց վարչա-
պետ Նիկոլ Փաշինեան Ապրիլ 28-ին 
ֆէյսպուքեան ուղիղ եթերով:
«Մենք հիմա մտածում ենք, որ առա-
ջիկայում, առաջիկայ  10 օրուայ 

Հայոց ցեղասպանութեան զոհերու 
յիշատակի օրը, Հանրապետութեան 
նախագահ Արմէն Սարգսեան այցե-
լեց Ծիծեռնակաբերդի յուշահամա-
լիր` յարգանքի տուրք մատուցելու 
Ցեղասպանութեան զոհերու յիշա-
տակին:

Հանրապետութեան նախագահի 
անունէն ծաղկեպսակ դրուեցաւ Մեծ 
եղեռնի զոհերու յուշակոթողին մօտ: 
Նախագահը ծաղիկներ դրաւ անմեղ 
զոհերու յիշատակը յաւերժացնող 
անմար կրակի մօտ եւ մէկ վայրկեան 
լռութեամբ յարգեց անոնց յիշատակը:
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Ապրիլը  Հայ ժողովուրդի ենթա-
գիտակցութեան  մէջ  յիշատա-
կի ամիս   է։  Յիշելու, յարգելու, 
յիշատակը անմահացնելու, 
խորհելու, մտորելու ամիս է։ 
Միշտ։  Ապրիլին, ինչպէս գարնան 
բնութիւնը կ՛արթննայ, նոյնպէս 
հայորդիները  աշխարհի չորս 
ծագերուն աշխոյժ եւ միակամ 
կը համախմբուին։ Ինչո՞ւ միայն 
ապրիլին պէտք է այսպէս ըլլայ։  
Ինչո՞ւ նոյն հայրենասիրական 
եռանդն ու աւիւնը տարուայ 
բոլոր օրերուն չունենալ։ 
Ապրիլեան ոգեկոչումներ...
Եղեռնի զոհերուն յիշատակը 
կ՛ոգեկոչենք  աշխարհի չորս 
կողմը։ Սփիւռքահայ ամեն 
գաղթօջախ իր տեսլականին 
համապատասխան, բայց միշտ 
միակուռ, միահամուռ։ 
Ապրիլեան պատերազմին զոհուած 
հերոսներուն անթառամ յիշա-
տակը կ՛ոգեկոչենք, փորձելով 
արժանին մատուցել հայրենիքը 
իրենց կեանքի գնով պաշտպա-
նած հայորդիներուն։ 
Այս տարի ծանօթ պարագայի 
բերումով տարբեր ձեւով 
դասաւորուեցաւ ոգեկոչման 
միջոցառումներու սովորական 
ընթացքը, որ ամեն տարի 
ժամացոյցի պէս կը կրկնուէր 
նոյնութեամբ։ Այս տարի համա-
վարակը ստիպեց այլ ճամբաներ 
գտնել ոգեկոչման ու յիշատակը 
վառ պահելու։ 
Դէպքերը եկան անգամ մը 
եւս փաստելու, որ մարդկային 
ներուժն անսահմանափակ է։ 
Ընդամէնը առիթ պէտք է։ 
Վերջ ի վերջոյ, այս ամենը միշտ 
եղած է մէկ նպատակով՝ վառ 
պահել Հայ ժողովուրդին անմեղ 
զոհերուն յիշատակը, յարգել 
անոնց  ձգած ժառանգութիւնը, ու 
նոյն ոգին փոխանցել յաջորդող 
սերունդներուն։ Դաստիարա-
կել անոնց, իրենց մէջ միշտ 
վառ պահելով անխոնջ հայրե-
նասիրութիւնն ու հայրենիքի 
համար անձնուրացութիւնը։ 
Միասնաբար ծառայել հայրե-
նիքին թէ՛ մտքով, թէ՛ գործով, 
թէ՛ հոգիով, անկախ՝ անհատին 
ապրած աշխարհագրական 
վայրէն։ Հայաստանէն կէս մոլո-
րակ հեռու ապրող հայորդին 
նոյնքան հայրենասէր ու 
անձնուէր է, որքան հայրե-
նաբնակ Հայը, երբեմն նոյնիսկ 
աւելի ուժեղ ոգեղէն մղումով, 
որովհետեւ միջավայրը կը 
ստիպէ կրկնակի ու եռակի 
ջանք գործադրել յորձանուտին 
մղումով չօտարանալու։ 
Ապրիլը՝ ապրելու ամիս է, յիշելու 
ամիս է, պահանջելու ամիս է, բայց 
նաեւ արարելու ամիս է։ Ապրիլը 
տարուայ մնացած ամիսներուն 
նման ամիս է։ Ապրիլ, յիշել, 
պահանջել ու արարել մի՛շտ... 
սա է, որ ապրիլը կը յիշեցնէ մեզի 
իր  գալով։

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ

Ապրիլ, Յիշել, 
Պահանջել Ու Արարել

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Ապրիլ 24-ին` Հայոց Ցեղասպա-
նութեան 105-րդ տարելիցի առիթով, 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 
միաբանութիւնը, Գարեգին Բ. 
Ամենայն հայոց կաթողիկոսին 
գլխաւորութեամբ, պատարագի 
սրբազան արարողութեան մաս-
նակցեցան Սուրբ Գայիանէ վանքին 
մէջ: Այս առիթով խոնարհումի 
համար դուրս բերուեցան Հայոց 
Ցեղասպանութեան սուրբ նահա-
տակաց մասունքարանը:
Գարեգին Բ. Ամենայն հայոց կաթո-
ղիկոսը նաեւ այցելեց Ծիծեռնա-
կաբերդ ու աղօթեց մէկուկէս միլի-
ոն Նահատակներուն համար: Այս 
առիթով ան նաեւ յղեց ուղերձ մը, 
որուն մէջ նշեց.
«Ցեղասպանութեան տարիներուն 
մեր ժողովուրդը տեսաւ մէկուկէս 
միլիոն իր զաւակներուն սպանդը, 
իր ազգային-հոգեւոր արժէքներուն, 
մեր սրբավայրերուն, վանքերուն ու 
եկեղեցիներուն, մեր գիւղերուն ու 
քաղաքներուն աւերումը, կորսնցուց 
իր պատմական հայրենիքի մեծա-
գոյն մասը: Մեր նահատակները, 
ահաւոր տառապանքներու մէջէն 
անցնելով, «մասնակից դարձան 
Քրիստոսի չարչարանքներուն, 
կերպարանակից` Անոր մահուան, 
ժառանգակից Յարութեան» (հմմտ. 
Փիլիպ. 3.10) եւ աննկուն մնալով 
հաւատքի մէջ` անպարտելի եղան 
ոգիով ու մահէն յաւիտենական 
կեանք փոխադրուեցան` արժա-
նանալով սուրբերու անթառամ 
լուսեպսակին:
«Այս տարի համավարակի պատճա-
ռով հնարաւորութիւն չունինք 
ուխտաւորաբար քալելու դէպի 
Ծիծեռնակաբերդի բարձունքը, 
համախմբուելու մեր եկեղեցիներուն 
մէջ եւ յուշակոթողներուն առջեւ` մեր 
սուրբ նահատակներու յիշատակը 

Հաղորդագրութիւն
Մեր Նահատակները, Ահաւոր Տառապանքներու 
Մէջէն Անցնելով, «Մասնակից Դարձան Քրիստոսի 
Չարչարանքներուն». Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս

ոգեկոչելու համար: Այս իրավիճակին 
մէջ ընտանեկան յարկերէն ներս 
եւ մեր նահատակներու անմար 
յիշատակին առջեւ հոգեւոր միասնու-
թեամբ աղօթենք եւ ուխտենք` 
իրագործել ազգային նուիրական 
տեսիլքները ազատ ու անկախ 
մեր հայրենիքի ապահովութեան, 
առաջընթացի ու բարօրութեան, 
սփիւռքի առաւել շէնացման, 
Հայոց Ցեղասպանութեան համ-
ընդհանուր ճանաչման ու դատա-
պարտման, մեր արդար դատի` 
պահանջատիրութեան յաղթանակի:
«Այս իղձերը կրնանք կեանքի 
կոչել ազգի ու հայրենեաց հանդէպ 
պարտքի ու պատասխանատւու-
թեան գիտակցութեամբ, ազգային 
միաբանութեամբ եւ մեր ջանքերը 
միաւորելով` ի սէր հայրենեաց եւ 
հայոց լուսաւոր գալիքի»:

Գարեգին Բ. կաթողիկոս հայութիւնը 
հրաւիրեց աղօթքով հայցելու մեր 
սուրբ նահատակներու բարե-
խօսութիւնը առ Աստուած, որ 
յարուցեալ Քրիստոսի շնորհներու 
եւ օրհնութեան ներքոյ խաղաղու-
թեան ու համերաշխութեան մէջ 
ընթանայ մեր կեանքը, յաղթա-
հարենք մեր առջեւ ծառացած 
առկայ փորձութիւնները, եւ 
Տիրոջ օրհնութիւնն ու խնամքը 
հովանի ըլլան մեր հայրենիքին ու 
աշխարհասփիւռ մեր ժողովուրդին` 
այսօր եւ միշտ:

«Ասոր մէջ չի ներառուիր անգամ 
կորսուած շահոյթը: Եթէ այս 
դրամագլուխը հայերը կարենային 
ներդրել ինչ-որ ձեռնարկատիրա-
կան գործունէութեան մէջ, պիտի 
ստանային խոշոր շահոյթներ: Շատ 
հետազօտողներ ինչ-որ հաշուարկներ 
կատարած են ու ստացած տարբեր 
թիւեր, բայց նիւթական կորուստի 
եւ ատոր հետեւանքի խնդիրը 

մեզի կը հետաքրքրէ այնքանով, 
որքանով անոր հատուցումը 
կրնայ նպաստել վերադարձուող 
տարածքները շէնցնելու եւ հայերով 
վերաբնակեցնելու հարցով»,- այս 
մասին օրաթերթի թղթակիցին հետ 
զրոյցի ժամանակ ըսած է ՀՀ ԳԱԱ 
պատմութեան հիմնարկի հայկական 
հարցի եւ հայոց ցեղասպանութեան 
բաժինի վարիչ, պատմաբան Արմէն 
Մարուքեան:

Մեծ Եղեռնի Նիւթական Վնասը` Մօտ 10 Եռիլիոն Տոլար. 
«Հայաստանի Հանրապետութիւն» Օրաթերթ
Սկիզբը Էջ 01
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Հայոց Ցեղասպանութեան 105-ամեակին Առիթով Ուղերձներ
Մենք Մաքառած Ենք, Տոկացած ու Հերոսացած. ՀՀ Նախա-
գահ Արմէն Սարգսեանի Ուղերձը Հայոց Ցեղասպանութեան 
105-ամեակին Առիթով
 
Սիրելի՛ հայրենակիցներ Հայաստա-
նի, Արցախի եւ Սփիւռքի,
Այս տարի Հայոց Ցեղասպանութեան 
զոհերու տարելիցը կ՝անցնի համա-
վարակի պարտադրած արարո-
ղակարգով: Սակայն մեր յարգանքի 
տուրքը մեր սուրբ նահատակներու 
յիշատակին երբեք չէ չափուած 
միայն Եղեռնի յուշահամալիր կամ 
Հայոց Ցեղասպանութեան այլ յու-
շարձաններ այցելութեամբ:
Մենք կը յիշենք մեր զոհերը մշտա-
պէս ու ամէնուր՝ աշխարհի մէջ ուր 
ալ ըլլանք, կ՝աղօթենք անոնց համար 
մեր հոգիին եւ մտքին մէջ՝ անուն առ անուն: Յիշողութիւնն ու կորուստի ցաւը՝ 
միահիւսուած ապրելո՛վ յաղթելու ու արդարութեան յաղթանակին հասնելու մեր 
կամքին հետ, կ՝ուղեկցին մեզի արդէն 105 տարի:
Այո՛, աւելի քան մէկ դար անցած է Հայոց Ցեղասպանութենէն, հայ ժողովուրդի 
հայրենազրկումէն եւ ունեզրկումէն: Սակայն համայն հայ ժողովուրդը դեռ կը 
սպասէ ճշմարտութեան յաղթանակին եւ արդարութեան հաստատման:
Պատմաբանները եւ վերլուծաբանները, ժամանակի պետական եւ քաղաքական 
գործիչները առաջին աշխարհամարտէն ետք հաստատուած համաշխարհային 
կարգի ամենամեծ անարդարութիւններէն մէկը կը համարեն հայ ժողովուրդի 
իրաւունքներուն բացարձակ անտեսումը:
1.5 միլիոն մարդկային կեանքերու կորուստը էապէս ազդած է հայ ժողովուրդի 
յետագայ վերարտադրման վրայ. այսօր պէտք է ըլլայինք ոչ թէ 10-12 միլիոն, այլ 
առնուազն անոր կրկնակին:
Ցեղասպանութեան ճանաչման հարցը, որ հայերը կը բարձրացնեն միջազգային 
հանրութեան եւ Թուրքիոյ առջեւ, ունի քանի մը բաղադրիչ՝ յիշողութեան պարտք, 
նման ոճիրի կրկնութեան բացառում եւ դատապարտում, Ցեղասպանութեան 
հետեւանքներու վերացում:
Անընդունելի է Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման հարցի դիտարկումը 
Անգարայի հետ տնտեսական կամ քաղաքական այս րոպէական շահերու 
տեսանկիւնէն:
Այդ մօտեցմամբ աշխարհը առաջ չ՝երթար:
Մենք չենք կրնար մէկ կողմէն յայտարարել մարդատեացութեան, խտրա-
կանութեան, անհանդուրժողականութեան, հակասեմականութեան, ժխտո-
ղականութեան եւ այլ համամարդկային չարիքներու դէմ համատեղ պայքարի 
մասին, միւս կողմէն Հայոց Ցեղասպանութեան հարցով «դիւանագիտութիւն 
բանեցնել» Թուրքիոյ հետ:
Շատ պետութիւններ, որոնք մեծ շահեր ունին Թուրքիոյ հետ, յաղթահարած են 
այդ պատնէշը, եւ պէտք է արժանին մատուցել անոնց:
Երախտապարտ ենք անոնց, ինչպէս նաեւ այն երկիրներուն, որոնք ցեղասպա-
նութենէն ետք իրենց դռները բացած եւ ապաստան տուած են այդ արհաւիրքէն 
փրկուածներուն:
Երախտապարտ ենք մարդասիրական կազմակերպութիւններուն, միսիո-
ներներուն, դիւանագէտներուն եւ այն ժողովուրդներուն ու անհատներուն, 
որոնք դաժան այդ օրերուն օգնութեան ձեռք մեկնեցին ու փրկեցին շատերը:
Անընդունելի է Թուրքիոյ իրարայաջորդ կառավարութիւններու դիրքորոշումը, 
որ խուսափած է եւ կը խուսափի Ցեղասպանութեան ճանաչումէն եւ պետական 
մակարդակով առաջ կը տանի ժխտողականութեան քաղաքականութիւնը:
Ցեղասպանութեան յանցագործութիւնը վաղեմութեան ժամկէտ չունի: Հայոց 
Ցեղասպանութեան ճանաչումը Թուրքիոյ կողմէ եւ անոր հետեւանքներուն 
վերացումը անվտանգութեան երաշխիք են Հայաստանի եւ հայ ժողովուրդի, 
ինչպէս նաեւ տարածաշրջանի համար:
Մենք չենք կրնար մոռնալ Հայոց Ցեղասպանութիւնը եւ չենք կրնար հաշտուիլ 
անոր հետեւանքներուն հետ:
Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
Այսօր ցաւագին յիշատակէն բացի պէտք է խօսիլ այդ տարիներուն մեր 
ժողովուրդին ցուցաբերած ոգիի տոկունութեան եւ հերոսութեան մասին նոյնպէս:
Ցեղասպանութիւնը նաեւ հայ ժողովուրդի գոյատեւման ու մաքառումի 
պատմութիւն է, մարդկային ոգիի ու կամքի պայքարի պատմութիւն։ Ատիկա 
պայքար էր կեանքի համար: Պայքար ինքնութեան պահպանման համար, 
պայքար ազգի յիշողութիւնը չկորսնցնելու եւ սերունդներուն փոխանցելու 
իրաւունքի ու հնարաւորութեան համար։
Ցեղասպանութիւնը նաեւ մարդկային ամենօրեայ հերոսութեան պատմութիւն 
է, երբ ապրիլն ու գոյատեւելը արդէն իսկ պայքար էր։ Մենք մաքառած ենք, 
տոկացած ու հերոսացած։
Մենք կրցանք յաղթել մահին, մենք վերապրեցինք եւ վերածնուեցանք: 
Այսօրուան անկախ Հայաստանի գոյութիւնը, ազատ Արցախը, ինչպէս նաեւ 
կազմակերպուած ու յաջողակ Սփիւռքը ատոր ապացոյցն են եւ նոր հնա-
րաւորութիւն մեզի համար:
Հնարաւորութիւն՝ համախմբուելու իբրեւ ազգ եւ ժողովուրդ, մէկտեղելու 
մեր ջանքերն ու կարողութիւնները եւ հասնելու մեր ազգային իղձերու 
իրականացման:
Ես կը հաւատամ ատոր:
Կը յիշեմ եւ կը պահանջեմ։
Աստուած պահապան հայ ժողովուրդին։

Հայոց Ցեղասպանութիւնը Ոչ Միայն Մեր Ժողովուրդի Ինքնու-
թեան, Այլեւ Ողջ Մարդկային Քաղաքակրթութեան Դէմ 
Ուղղուած Յանցագործութիւն Էր. ՀՀ Վարչապետի Ուղերձը՝ 
Ծիծեռնակաբերդէն
 
Հայոց Ցեղասպանութեան զոհե-
րու յիշատակի 105-րդ տարելիցին 
առիթով՝ տիկին Աննա Յակո-
բեանի հետ Ծիծեռնակաբերդի 
յուշահամալիր այցելութեան 
ընթացքին իր ուղերձին մէջ ՀՀ 
վարչապետը յիշեցուց, որ Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը պաշտօնապէս 
ճանչցած են աշխարհի 30 երկիրներ:
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան, 
Ծիծեռնակաբերդի բարձունքէն, երախտիքի խօսք յղեց այն պետութիւններուն, 
որոնք ճանչցած եւ դատապար-տած են Հայոց Ցեղասպանութիւնը: Այս մասին 
տեղեկացանք Armenpress.am-էն։
«Մենք երախտապարտ ենք բոլոր այն պետութիւններուն, միջազգային 
կառոյցներուն, հոգեւոր եւ աշխարհիկ առաջնորդներուն, որոնք իրենց 
համերաշխութիւնը կը յայտնեն հայ ժողովուրդին»,- ըսաւ ՀՀ վարչապետը:
Փաշինեանի խօսքով՝ տարիներ տեւած եւ պետական որոշումով իրականացուած 
ցեղասպանութեան հետեւանքով Արեւմտեան Հայաստանը ամբողջութեամբ 
հայաթափուեցաւ. 1.5 միլիոն մեր հայրենակիցներ ջարդուեցան, հարիւր 
հազարաւոր հայեր դարձան գաղթական, զրկուելով իրենց պատմական 
հայրենիքին մէջ ապրելու իրաւունքէն:
«Հայոց Ցեղասպանութեան՝ Մեծ Եղեռնի հետեւանքով հայ ժողովուրդը ոչ միայն 
ահռելի մարդկային կորուստներ կրեց այլեւ ենթարկուեցաւ հայրենազրկման եւ 
մշակութային ջարդի: Անդառնալի էին մեր ժողովուրդի հոգեւոր եւ կրօնական 
ժառանգութեան կորուստները, հսկայական էին անոր նիւթական վնասները: 
Օսմանեան Կայսրութեան իշխանութիւններու իրականացուցած Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը ոչ միայն մեր ժողովուրդի ինքնութեան, այլեւ ողջ մարդկային 
քաղաքակրթութեան դէմ ուղղուած յանցագործութիւն էր: իսկ 1915 թուականի 
Ապրիլ 24-ը դարձաւ այս ողջ գործընթացի ամենաուժեղ խորհրդանիշը, որովհե-
տեւ այդ օրը հարիւրաւոր հայ մտաւորականներ, կրօնական ու քաղաքական 
գործիչներ երիտթուրքերու կառավարութեան հրամանով ձերբակալուեցան, 
աքսորուեցան, սպաննուեցին կամ անհետ կորսուեցան: Արդէն 55 տարի Ապրիլ 
24-ին մենք կ՝ոգեկոչենք Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակը: առաջին 
անգամ 1965-ին էր, երբ հազարաւոր հայեր մայրաքաղաք Երեւանի մէջ այդ 
օրը յիշատակի զանգուածային ձեռնարկ իրականացնելու հնարաւորութիւն 
ստացան: Եւ ասիկա կապուած էր ոչ միայն Խորհրդային Միութեան «ջերմացման 
ժամանակաշրջան»-ին, այլեւ այն փաստին հետ, որ 1946-49 թուականներուն 
շուրջ հարիւր հազար հայեր, մասնաւորապէս Հայոց Ցեղասպանութեան 
զոհերու յետնորդներ, հայրենադարձուեցան Հայաստան, դարձան Խորհրդա-
յին Հայաստանի լիարժէք մասը, բորբոքելով այստեղ անթեղուած ցաւը, 
յիշողութիւնը, կարօտը: Խորհրդային Հայաստանի իշխանութիւնը Ապրիլ 24-ը 
Ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակի օր յայտարարելու եւ Ծիծեռնակաբերդի 
մէջ Ցեղասպանութեան զոհերու յուշահամալիր կառուցելու որոշում կայացուց: Եւ 
այս վեհաշուք կոթողը դարձաւ մեր ժողովուրդի յաւէրժութեան ամենապերճախօս 
խորհրդանիշներէն մէկը»,- ընդգծեց ան:

Հայ Դատի Պահանջը Համամարդկային Է Եւ Վաղեմութեան 
Ժամկէտ Չունի. ԱՀ Նախագահ
 
Արցախի Հանրապետութեան 
նորընտիր նախագահ Արայիկ 
Յարութիւնեան յայտնած է, որ 
Ապրիլ 24-ին Ծիծեռնակաբերդի 
յուշահամալիրին մէջ յարգանքի 
տուրք կը մատուցէ Հայոց Ցեղասպա-
նութեան զոհերու յիշատակին։ 
Այս մասին տեղեկացանք Արայիկ 
Յարութիւնեանի Facebook-ի էջէն։
«Հայրենիքի եւ Սփիւռքի մէջ ապրող սիրելի՛ հայրենակիցներ,
Մեծ Եղեռնի զոհերու յիշատակին այսօր յարգանքի տուրք կը մատուցեմ 
համահայակական ուխտատեղի դարձած Ծիծեռնակաբերդի մէջ: Ատիկա 
Արցախի Հանրապետութեան ընտրուած նախագահիս ոչ պաշտօնական, բայց 
արարողակարգային առաջին ձեռնարկն է, որ կը համարեմ իւրօրինակ ուղերձ:
Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումն ու դատապարտումը քաղաքակիրթ 
աշխարհի կողմէն միայն իւրայատուկ գնահատական չէ հայ ժողովուրդի 
կրած անասելի զրկանքներուն կամ յարգանքի տուրք՝ մեր մէկ ու կէս միլիոն 
նահատակներու յիշատակին: Անիկա՝ նախ եւ առաջ՝ Աստուծոյ ու սերունդներու 
հանդէպ ունեցած պատասխանատւութեան զգացում է, որուն փոխարէն, 
սակայն, արդէն 105 տարի ականատեսն ենք ժխտողական քաղաքականութեան: 
Բայց Հայ Դատի պահանջը համամարդկային է եւ վաղեմութեան ժամկէտ չունի:
Մեր ժողովուրդի յարատեւութեան անվերջանալի պայքարը մենք վստահաբար 
պիտի շարունակենք՝ աւելի ամրապնդելով ու հզօրացնելով մեր միասնա-
կան հայրենիքը, ուր քաղաքացին միշտ պիտի ունենայ անվտանգութեան, 
ինքնիրացման ու ապագայի հանդէպ յուսալիութեան լիարժէք զգացում եւ 
պայմաններ: Այս է իմ եւ մեր տեսլականը:
Կը յիշենք եւ կը պահանջենք»,- գրած է նորընտիր նախագահը:
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Պահանջատիրութիւնը՝ Անբեկանելի Մեր Մտասեւեռումը 
ԱՍԱՏՈՒՐ  ՏԷՎԼԵԹԵԱՆ
 

Հայոց Ցեղասպանութեան տարե-
լիցի այս օրերը, անգամ մը եւս, 
արտասովոր յոյզեր կ’առթեն 

իւրաքանչիւր հայու ներաշխարհէն 
ներս: Միւս կողմէ, ժամանակէ մը ի 
վեր, շրջանառութեան մէջ դրուած են 
մտածողութեան որոշ մոլար ուղղու-
թիւններ, որոնք կը նկրտին սայթա-
քեցնել եւ/կամ ջլատել ազգային մեր 
միասնականութիւնը:
Հաւանօրէն ռազմավարական ընդհա-
նուր ծրագրի մը իբրեւ արտայայտու-
թիւն, մասնաւորաբար Թուրքիոյ մէջ, երեւան սկսած են գալ «անցեալին 
գործուած սխալներուն անդրադառնալու» նորայայտ խմորումներ: Հանրային 
կարծիքի վրայ ներգործութիւն ունեցող շօշափելի թիւով անձեր (համալսարանի 
դասախօս, լրագրող, գրագէտ, քաղաքական դէմք) - առաւել կամ նուազ չափով 
– ժամանակէ մը ի վեր,
կ’ակնարկեն անցեալին պատահած տխուր դէպքերը այլեւս չուրանալու, անոնց 
մասին ցաւ յայտնելու եւ ապագան քէնէ եւ թշնամական զգացումներէ զերծ 
պահելու կարեւորութեան մասին: Թերեւս կարելի է դրական զարգացումներ 
համարել անոնցմէ ոմանք: Կան սակայն միտումի յստակ դասակարգումներ, 
որոնցմէ գլխաւորներն են հետեւեալները.
ա)  Պատերազմի շրջան էր. հայերը դրդուած եւ լարուած Թուրքիոյ թշնամի 
Ցարական Ռուսաստանի կողմէ, զինեալ ապստամբութիւն կամ նոյնիսկ 
պետական հարուած կը կազմակերպէին (կ’ակնարկուի, անշուշտ, ինքնա-
պաշտպանութեան մեր մարտերուն), որոնց ընթացքին, բացայայտ է որ 
պիտի ըլլային եւ եղան մահացողներ, երկու կողմերէն ալ: Քրիստոնեայ 
օտարազգի քարոզիչներու կատարած աշխատանքներն ալ, ուղղակի կամ 
անուղղակի կերպով, պատճառ դարձան որ բեւեռացումներ եւ ծայրայեղական 
զգացումներ զարգանան մահմետական մեծամասնութեան եւ քրիստոնեայ 
հայ փոքրամասնութեան միջեւ, մանաւանդ նկատի ունենալով որ, մեծաւ 
մասամբ, անուս եւ տգէտ էին յատկապէս երկրին արեւելեան շրջաններու 
բնակիչները (ակնարկելով, մասնաւորաբար, քիւրտերուն). անխուսափելիօրէն 
պատահեցան տխուր բախումներ, որոնց ընթացքին մահացան նաեւ թուրքեր: 
Իշխանութիւնները հայերու ապահովութեան համար զիրենք տեղափոխեցին 
Օսմանեան կայսրութեան նուազ վտանգաւոր շրջանները (իմա՝ Տէր Զօրի 
անապատը). պատերազմական վիճակ էր. ծայր տուած էին սովը եւ համաճարա-
կը. դժնդակ այս պայմաններուն տակ, բազմաթիւ մարդիկ մահացան: Ցաւալի է 
պարագան, բայց պէտք չէ արտօնենք որ պատմութեան տխուր էջերը անհարկի 
կերպով նախապաշարումներով կամ ատելութեամբ լեցնեն մեզ:
բ)  Պատմականօրէն տակաւին յստակ չէ դարձած, ուստի նաեւ չէ սահմանուած, 
թէ ճշգրիտ կերպով ինչեր պատահած են տխրալի այդ շրջանին (երկուստեք 
գոյութիւն ունին զիրար հակասող տեսակէտներ): Հետեւաբար, պատմաբաննե-
րու կողմէ թող մանրամասնօրէն ուսումնասիրուին մասնաւորաբար՝ թրքական 
արխիւները (որոնք այժմ արդէն տրամադրելի դարձած են, շնորհիւ թրքական 
իշխանութիւններու գովելի բարեացակամութեան): Եւ, ի վերջոյ, պատմաբաննե-
րը թող վճռեն թէ «անցեալի տխուր պատահարները» ի’նչ տարողութիւն ունեցած 
են եւ թէ ինչպիսի որակումներով պէտք է սահմանել զանոնք:
գ)  Սարսափելի ոճիր էր գործուածը, ահաւոր կոտորած: Հարկաւոր է ճանչնալ 
շատ ցաւալի այս իրողութիւնը եւ զայն երբե’ք չմոռնալ, որպէսզի անգամ մըն 
ալ չպատահին նման տխրալի եղելութիւններ: Անպայմանօրէն անհրաժեշտ չէ 
1915-ի ողբերգութիւնը «ցեղասպանութիւն» կոչելը (թերեւս ալ, առ հասարակ, 
պէտք է խուսափիլ այդ որակումէն՝ բոլորովին չխրտչեցնելու համար թուրքերը):  
Էականը ճանչնալը եւ ընդունիլն է եղերական այդ արարքին պատահած 
ըլլալը: Երբ իրագործուի բաղձացուած այդ (սոսկական) ճանաչումը, եւ բոլորը 
արտայայտեն չարաղէտ դիպուածին նկատմամբ իրենց վիշտն ու կսկիծը, այլեւս 
կարելի կ’ըլլայ ընդմիշտ փակել պատմութեան այդ սեւ էջը - որպէսզի, այլեւս, 
վերջնականապէս դադրեցուի ետ նայիլը ու սկսի կերտուիլ նոր ապագայ: (Թերեւս 
ալ, Վանի մէջ, կամ այլուր, յուշակոթող մը կը կանգնի՝  ի յիշատակ բոլոր - եւ ոչ 
միայն հայ - նահատակներուն):
Որեւէ այլ անդրադարձէ առաջ, հարկաւոր է նշել թէ ծայր աստիճան վրդովեցուցիչ 
է, անշուշտ, որ մեր ազգակիցներէն ոմանք մինչեւ իսկ հանգամանաւոր 
անձնաւորութիւններ, «ազատամիտ» կերպով կ’անդամակցին մտածողութեան 
երրորդ այս «դպրոց»ին, ամբողջովին անգիտանալով այդ կեցուածքին ծանրակշիռ 
հետեւանքները կամ ալ՝ անփոյթ ձեւանալով անոնց նկատմամբ: Թէ ի’նչ կամ 
ինչեր կրնան եղած ըլլալ նման ապիկար դիրքորշման դրդապատճառ(ներ)ը, 
դժուար չէ կռահելը կամ ենթադրելը:
Այնքա՜ն անհեթեթ են կարծիքներու առաջին խմբաւորումին առաջադրած 
վարկածները որ բացարձակապէս չ’արժեր անոնց մասին որեւէ այլ ակնարկու-
թիւն կատարել:
Իսկ  ինչ կը վերաբերի երկրորդին՝ ոչինչ կայ որ պատմականօրէն չէ յստակացած 
եւ  105 տարի ետք տակաւին կը կարօտի ուսումնասիրութեան: Միացեալ 
Նահանգներու Թուրքիոյ մօտ այդ ատենուան դեսպան Հենրի Մորկընթաուի, 
ինչպէս նաեւ Մեծն Բրիտանիոյ դեսպան Վայքաունթ Պրայսի դիւանագիտական 
պաշտօնական տեղեկագիրներէն սկսեալ, բրիտանական, գերմանական, 
աւստրիական, ռուսական եւ այլ պետական արխիւներէ քաղուած պատմական 
աւելի քան սպառիչ բազմաթիւ ուսումնասիրութիւններէ ետք, լուսաբանութեան 
կարօտող ո’չ մէկ բան մնացած է այլեւս: Յատկապէս թրքական այլափոխուած եւ 
խեղաթիւրուած արխիւները նոր լոյս չեն կրնար սփռել պատմական անհերքելի 
եւ սահմռկեցուցիչ իրողութիւններուն վրայ:
Թուրք իշխանութիւններու կողմէ, 1915-ի Ապրիլէն սկսեալ, հայերու դէմ 

գործադրուածը կանխամտածուած ցեղասպանութիւն էր, քաղաքական 
յստակ նպատակներ հետապնդող: Մեր ժողովուրդին գազանային սպանդը 
եւ զանգուածային տեղահանութիւնը, կանխածրագրեալ կերպով, ի կատար 
ածուեցան, որպէսզի, պապենական մեր հողերու հայաթափումով, կարելի ըլլայ 
իրականացնել քաղաքական ծայր աստիճան ազգայնամոլ ծրագիր մը՝ թրքալեզու 
ցեղերու միաձուլումով գոյանալիք փանթուրանական կայսրութեան խելացնոր 
երազի մարմնաւորումը:
Հետեւաբար հայերու դէմ կատարուած ցեղասպանութեան ակնարկելով՝ 
«անցեալի», «արիւնալի», «տխուր», «պախարակելի» դէպքերու մասին ցաւ 
յայտնելը, «երանի թէ պատահած չըլլային» ըսելը, ողբերգական եղելութիւնները 
նոյնիսկ «ամօթալի» կամ աւելի ծանր ածականներով որակելն ու զանոնք 
բնութագրելը որպէս «եղեռն» կամ «կոտորած» բացարձակապէս ո’չ մէկ արժէք 
կը ներկայացնեն, եթէ միայն այդքանն է որ պիտի ըլլայ:
Հաշտութիւնը ազնիւ ձգտում մըն է, գիտակից ամէն մարդու կողմէ բաղձալի: 
Բայց հաշտութեան համար անսակարկելի նախապայման է որ յանցագործը 
ամբողջովին գիտակցի իր գործած սխալին, զղջալով ընդունի զայն եւ մանաւանդ՝ 
յօժարի ստանձնել համապատախան տոյժ, որպէսզի երաշխաւորուի որ տուեալ 
սխալը այլեւս երբեւէ պիտի չկրկնուի:
Աւելին. ցեղասպանութիւնը համայն մարդկութեան դէմ գործուած քրէական 
մեծագոյն յանցագործութիւն է, որ չի’ կրնար անպատիժ մնալ եւ պէտք չէ մնայ:
Հետեւաբար, ուղղել ցեղասպանութեան պատմականօրէն խիստ ծանրակշիռ 
սխալը, ինքնաբերաբար կը նշանակէ ո’չ միայն իր ամբողջական տարողու-
թեամբ ընդունիլ ճանաչումը գործուած ահագնագոյն ոճիրին, այլ մանաւանդ՝ 
յանձնառութիւնը այդ առնչութեամբ անխտիր բոլոր պարտաւորութեանց, 
տրամաբանական կերպով գոհացուցիչ հատուցումներ կատարելով մարդկային 
մեր հսկայական կորուստին, ազգովին մեզմէ յափշտակուած եւ անվերադարձ 
կերպով աւերուած մշակութային հարստութիւններուն, ինչպէս նաեւ մեր 
ժողովուրդին կալուածային, ինչքի, ստացուածքներու եւ աստղաբաշխական 
արժէքով այլ  կորուստներուն դիմաց, բայց մասնաւորաբար՝ վերադարձնելով 
բռնագրաւեալ մեր հողատարածքները:
Անկարելի ըլլալու աստիճան դժուար պիտի ըլլար, անշուշտ, ճշգրիտ կերպով 
կատարել գնահատումը հայկական բոլոր կորուստներուն: Սակայն միջազգային 
հասարակութիւնը, ստեղծած է - քիչ թէ շատ - տրամաբանական նախընթացներ, 
ըստ որոնց, որոշ ուսումնասիրութենէ ետք, կարելի է յանգիլ եզրերու եւ 
բանաձեւումներու, որոնցմով կարելի կ’ըլլայ գտնել ընդունելի լուծումներ: Այս 
պարագային ոչ մէկ այլընտրանք ունինք, բացի այդպիսի եզրայանգումներու 
ապաւինելէն:
Թրքական պետութիւնը մեզմէ խլած ու բռնագրաւած է ՆԱԵՒ աւելի քան երկու 
հարիւր հազար քառակուսի քիլոմեթր տարածութեամբ հող. այսինքն՝ գրեթէ եօթը 
անգամ աւելի մեծ՝ քան Հայաստանի Հանրապետութեան ներկայ տարածքը: 
Արդար պիտի ըլլար, անշուշտ, որ այդ ամբողջութիւնը վերադարձուէր մեզի: Բայց 
իրատեսութիւնը մեզի կը թելադրէ որ սահմանափակենք մեր ախորժակները, 
որպէսզի մեր պահանջքը ո’չ միայն տրամաբանական եւ իրագործելի թուի, 
մանաւանդ օտարներուն, այլ՝ ունենայ նաեւ իրաւական յստակ հիմք: Ճիշդ պիտի 
չըլլար, անշուշտ, այս հանգրուանին, բանավէճ ստեղծել պահանջուող հողա-
տարածքներուն եւ անոնց սահմաններուն մասին: Միւս կողմէ, սակայն, սխալ 
պիտի ըլլար այս առնչութեամբ բացարձակապէս ոչ մէկ կողմնորոշում ունենալը: 
Ժամանակն է արդէն, որ սկսուի պատրաստութիւնը այս կապակցութեամբ 
ուսումնասիրուած ամբողջական թղթածրարի մը: Առ այդ՝ հաւանօրէն իրաւական 
աւելի քան յստակ հիմք ունեցող եւ միանգամայն տրամաբանական հողային 
պահանջք կրնան ներկայացնել Ուիլսենեան Սահմանները, այսինքն՝ շուրջ 68,500 
քառակուսի քիլոմեթր ծաւալով հողատարածք մը: Այլ խօսքով, մօտաւորապէս 
մէկ երրորդը թուրքերու կողմէ մեզմէ բռնագրաւուած հողերուն:
Ինչպէս ծանօթ է, Համշխարհային Առաջին Պատերազմի աւարտէն ետք, 
խաղաղութիւնը վերահաստատող պայմաններու կայացման համար, Դաշնակից 
Պետութիւններու եւ Թուրքիոյ միջեւ ստորագրուեցաւ Սեւրի դաշնագիրը, 1920 
Օգոստոս 10-ին: Ծանօթ է նաեւ թէ, ըստ յիշեալ դաշնագրի 89-րդ, 90-րդ եւ 
91-րդ յօդուածներուն, Միացեալ Նահանգներու նախագահ Ուուտրօ Ուիլսընի 
իրաւարարութեան յանձնուեցաւ Հայաստանի եւ Թուրքիոյ հասարակաց 
սահմաններու ճշդումը: Յաջորդող քանի մը ամիսներուն, մասնագէտներու 
ուսումնասիրութենէն ետք, իրականացաւ յիշեալ սահմանագծումը եւ նոյն 
տարուան, այսինքն՝ 1920-ի Նոյեմբեր 22-ին հրապարակուեցաւ «Ուիլսընեան 
սահմաններով» Հայաստանի քարտէսը:
Գիտենք, անշուշտ, թէ այս որոշումը երբեք չգործադրուեցաւ: Աններելի 
միամտութեամբ մը զինք քաջալերող սովետական իշխանութեան օգնութեամբ 
եւ ֆրանսացիներու ու բրիտանացիներու հաճութեամբ, Քեմալական Թուրքիան 
յաջողեցաւ պատռել Սեւրի դաշնագիրը: Հայկական Հարցն ալ, երեք տարի 
եւս քաշկռտուելէ ետք, հաշուեյարդարի ենթարկուեցաւ 1923-ի Յուլիս 24-ին 
ստորագրուած Լոզանի Դաշնագրով: Ճիշդ է, թէ հոն ճանաչում շնորհուեցաւ 
Թուրքիոյ կողմէ բռնի ուժով պարտադրուած բոլոր կարգադրութիւններուն, որոնք 
ընդունուեցան իբրեւ կատարուած իրողութիւն: Բայց ո’չ Լոզանի դաշնագրով, ոչ 
ալ որեւէ այլ առիթով հերքուեցաւ Սեւրի որոշումին արդարութիւնը, հակասուե-
ցաւ հայերու հողային պահանջքին իրաւականութիւնը, կամ ալ՝ առարկութիւն 
բերուեցաւ թէ Ուիլսընեան Սահմանները չէին հիմնուած պատմական իրաւունքի 
վրայ: Այլ խօսքով, Լոզանի Դաշնագրով, հակառակ որ, փաստօրէն, ջնջուեցան 
Սեւրի շարք մը որոշումները եւ կարգադրութիւնները, յամենայն դէպս երբեւէ 
չխախտեցաւ մեր հողային պահանջքին իրաւական հիմքը:
Իբրեւ եզրակացութիւն, մեր ժողովուրդի յատկապէս արեւմտահայ հատուա-
ծին համար, ազգային արդար մեր բոլոր իրաւունքներուն ամբողջական 
պահանջատիրութիւնը ո’չ միայն բացարձակապէս անսակարկելի է, այլեւ՝ 
անբեկանելի մտասեւեռում է, որ անպայմանօրէն, մնայուն կերպով մաս պէտք է 
կազմէ ցեղասպանութեան շուրջ  անխտիր բոլոր տեսակի խորհրդակցութիւննե-
րու եւ բանակցութիւններու օրակարգերուն:



ՉորեքշաբÃÇ, 29 ԱպրÇլ 2020 5Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Զուարճախօս մարդիկ կան որոնք կ՛ըսեն թէ բաժակաճառերով՝ մարդիկ իրենց 
չունեցածը կը ցանկան . . .
Կը տեսնէ՞ք թէ կեանքը որքան առաջնահերթ է հայութեան համար։ Այո, 
որովհետեւ մենք միշտ ալ մահու - կենաց պայքար մղած ենք մեր կեանքերուն 
մէջ, սկիզբէն մինչեւ վերջ։
Ուրիշ օրիակով մըն ալ կ՛ուզեմ փաստել վերոյիշեալ ենթադրութիւնս՝ թէ 
գոյատեւելը մեր հիմնական առաջադրութիւններէն մէկը եղած է միշտ ալ։
Դիտեցէք կցուած ծաղիկի մը նկարը։ Վստահ եմ բոլորդ ալ գիտէք թէ երբ 
փոքր էինք՝ այդ ծաղիկին թերթերը մէկիկ-մէկիկ փեթթելով կ՛սէինք, ապրիմ-
չապրիմ։ Առ այդ մենք այդ ծաղիկը կը կոչէինք ոչ թէ իր անունով, այլ՝ ապրիմ-
չապրիմ ծաղիկ։ Դարձեալ՝ գոյատեւելը հիմնական կերպով մխրճուած է մեր 
ենթագիտակիցին մէջ։
Հետաքրքրական է գիտնալ որ ամերիկացիները ի՞նչ կը կոչեն այդ նոյն ծաղիկը։ 
Անոնք կ՛ըսեն «Love me, love me not.” Կը տեսնէք թէ իրենց համար ինչնէ՞ 
առաջնահերթը։ Անոնք հետաքրքրուած են սիրել-չսիրելով, քանի որ գոյատեւելու 
վախ կամ մտահոգութիւն չունին երբեք։
Հիմա առնենք օրինակ մըն ալ մեր մօտիկ անցեալէն։ Հայեր ինչո՞ւ փախան 
Իրաքէն, Սուրիայէն եւ կամ Լիբնանէն։ Դարձեալ իրենց կեանքը փրկելու 
նպատակաւ, այդ տեղերուն մէջ քաղաքացիական պատերազմին պատճառաւ 
ստեղծուած անապահով իրավիճակէն, չէ՞։
Անոնցմէ ոմանք գացին եւրոպական երկիրներ, ուրիշներ Աւստրալիա եւ 
մեծ մասն ալ Միացեալ Նահանգներ եւ Գանատա, որպէսզի գոյատեւելու 
մտավախութիւն չունենալով կարենան հանգիստ եւ խաղաղ կեանք մը ապրելով՝ 
ապահովեն իրենց ընտանիքներուն ապրուստը։
Հիմա ալ հայեր ուր որ ալ գացած են՝ կամ նոյնիսկ մնացած իրենց ծննդավայրերը, 
կը դիմագրաւեն ուրիշ պատուհաս մը։ Այսինքն՝ «Քորոնա» ժահրի համաճարակը։ 
Երեւի մեր ճակատագիրը այս է, հանգիստ պիտի չապրինք երբեք եւ միշտ 
պիտի պայքարինք արտաքին թէ ներքին թշնամիին դէմ, պարզապէս որպէսզի 
կարենանք գոյատեւել եւ շարունակել պահել մեր իքնութիւնը։
«Քորոնա» ժահրի զոհերէն կարելի է յիշել 72 տարեկան Ռուսահայ գիտնական 
Միշիկ Ղազարեանը եւ 75  տարեկան Ֆրանսահայ քաղաքագէտ Փաթրիկ 
(Գարեգին) Տէվէճեանը, երիտասարդ Իտալահայ Տոքթ. Ղեւոնդ Մուրատեան, 
ի միջի այլոց։

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Սերտեցէք Հայոց պատմութիւնը 
եւ պիտի տեսնէք թէ հայուն 
ճակատագիրը՝ Քրիստոսէ առաջ 

մինչեւ մեր ներկայ ժամանակները, 
եղած է գոյատեւման պայքար։ Քանի՜, 
քանի՜ կայսրութիւններ գրաւած են 
մեր փոքրիկ երկիրը եւ տիրապետած 
մեր ժողովուրդին վրայ։ Մեր բախտը 
պարզապէս սեւ է եղած . . .
Պարսիկները ուզեցին մեզ զրադաշտ 
ընել, թուրքերը ուզեցին մեզ իսլամ ընել 
եւ վերջապէս սովետները ուզեցին մեզ 
անկրօն դարձնել։ Բայց մենք կրցանք 
դիմադրել եւ յաղթհարել այս բոլոր դժուարութիւնները, որոնք մեր ճակատագրին 
մաս կազմած են՝ դարերէ ի վեր։
Թէեւ կրցանք յաղթահարել մեզի բաժին ինկած դժուարութիւնները ու գոյատեւել 
որպէս հայ, սակայն շատ սուղ վճարեցինք ատոր համար։ Մենք կորսնցուցինք 
մեր երկրին մեծ մասը որովհետեւ օտար երկիրները իրենց շահը հետապնդելով, 
քանիցս զոհեցին մեր դարաւոր իրաւունքները եւ խուլ դարձան մեր արդար 
պահանջատիրութեանց դիմաց։
Հողային կորուստէն զատ, մենք՝ որպէս ժողովուրդ, կրեցինք նաեւ ազդու 
հարուած մը մեր հոգեբանութեան վրայ, որ դժբախտաբար մինչեւ հիմա կը 
համենայ դրօշմուած մնալ՝ մեր ենթագիտակցութեան մէջ ։ Այդ վէրքը՝ ատենը 
մէյ մը կը յայտնաբերուի մեր խօսքերուն կամ արարքներուն ընդմէջէն։ Հիմա 
խօսինք օրինակներով։
Պիտի բաղդատեմ զանազան ժողովուրդներու բաժակաճառերը եւ տեսէք թէ 
ինչի՞ կը ցանկան անոնք, երբ բաժակ վերցնեն խնճոյքի մը ընթացքին։
Անգլիացիները կ՛ըսեն Cheers, այսինքն «Ուրախութիւն։»
Ֆրանսացիները կ՛ըսեն Votre Sante, այսինքն «Առողջութեանդ։»
Թուրքերը կ՛ըսեն Sherefine, այսինքն «Պատիւիդ։»
Իսկ հայերը կ՛ըսեն «Կենացդ։»

Հայուն Ճակատագիրը

Անհակակշիռ Եւ Անտեղի Յայտարարութիւններ
ՍԱՐԳԻՍ Յ. ՄԻՆԱՍԵԱՆ 

Coronavirusի համաճարակը երբ կը շարունակուի տակաւին տարածուիլ 
աշխարհով մէկ, կը թուի թէ ցնցած է Ամերիկայի ալ Կեդրոնական 
Կառավարութեան ղեկավարութիւնը:

Անցեալ Մարտէն սկսեալ իշխանութեանց կողմէ հրահանգուած որոշումները, 
ձեռք առնուած ու գործադրուած համապատասխան քայլերը, տակաւին շօշափե-
լի արդիւնաւորման չհասած, կը հնչեն երկիրը «բանալ»ու հրահանգներ: Նման 
կոչեր գրկաբաց պիտի ընդունուէին ժողովուրդին կողմէ, եթէ հիմնաւորուած 
ըլլային:
Կառավարիչներուն ու քաղաքապետներուն ճնշող մեծամասնութիւնը շուա-
րումի մատնուած է, այլապէս առինքնող այս լոզունգին դէմ: Նկատի ունե-
նալով վարակումի աղէտին տակաւին բարձրացնող թիւը զոհերու, որքա՜ն 
հակագիտական եւ անտրամաբանական պիտի ըլլար նման յայտարարու-
թիւններ կատարել:
Օրն ի բուն, տունը մնալու, տունէն դուրս՝ ձեռք-երես ծածկելու, իրարմէ որոշ 
հեռաւորութեամբ կենալու, մաքրութեան բոլոր ձեւերու գործադրութեան խիստ 
հրահանգներ տրուած են: Դասաւանդութիւններ, հաւաքոյթներ, մարզական-
մշակութային ձեռնարկներ, համախմբուած պաշտօնէութիւն կամ բանաւորներ 
աշխատցնող շատ մը ընկերութիւններ փակուած են:
Երկիրը, նահանգը կամ քաղաքը «բանալ»ու գրաւիչ յայտարարութիւնները 
եթէ պայմանաժամէ մը յետոյ գործադրութեան դրուէին, վարակումի ընդունելի 
աստիճանին համաձայն, դրական յոյսը թերեւս խաբկանքի չէր վերածուեր: Ու 
նշանակեալ պայմանաժամի մը աւարտին, եթէ աննպաստ ըլլար վարակումներու 
ընթացքը, յետաձգուելու էր «բացում»ը: 
Հեռատեսիլի վրայ կ’երեւի ցոյցեր բնակիչներու, որոնք աննշան քանակ մը 
կը ներկայացնեն: Ծովափերը, փառքերը, ճաշարաններն ու գործատեղիները 

պիտի սկսին բացուիլ, ու զուգահեռաբար նաեւ՝ մեծ թիւով բանտարկեալներ 
ազատ արձակելով... (Այո վերջին միջոցառումը Արշակաւանի համազօր հրաւէր 
է...): Միաժամանակ, հեռատեսիլէն պարբերաբար կը յայտարարուի, թէ զէնքի 
վաճառատուները բաց պիտի մնան: Մին ինքնապաշտպանութեա՞ն համար, 
թէ պարզապէս Սահմանադրութեան թիւ 2 յօդուածը՝ քաղաքացիին անխոցելի 
իրաւունքը ամրապնդելու կամ պաշտպանելու համար...
Բնականոն կեանքի աստիճանական վերադարձը ձեւով մը «արգելափակում»ի 
ենթարկուած ժողովուրդին կողմէ, շոյուած անյետաձգելի ցանկութիւն է, բայց ոչ 
թէ համաճարակին տարածումի ու տակաւին անդարմանելի այս հանգրուանին:
Երկիրը «բանալ» ու կանխահաս որոշումը, առանց ընդունելի պայմաժամէ մը 
ետք, հարազատ է համաճարակի տարածումին, չէզոքացնելով միանգամայն 
ցարդ թափուած առողջապահական ընդհանուր ջանքերը: Պարզապէս շուարու-
մի ենթարկուած պիտի ըլլան «բացում»ին տակաւին կողմնակից չեղող կառա-
վարիչն ու քաղաքապետներ - բժիշկ, բուժքոյր, ոստիկան, զինուոր-, երբ օրն ի 
բուն, առաջին գծի վրայ կը պայքարին (ու կը մահանան ալ), երբ իմանան իրենց 
աշխատանքներուն կացինահարումը:
Բնականօրէն, եթէ տրամաբանութիւնը տակաւին պիտի գործէ, առողջապահա-
կան շրջանակները, շատ մը բանիմաց կառավարիչներ ու քաղաքապետներ պիտի 
ընդդիմանան նահանգը կամ քաղաքը «բանալ» ու կոչերուն եւ որոշումներուն, 
առաջնորդուելով առողջապահական պայմաններու բարելաւումէն, օրը օրին 
տեղեակ պահելով հանրութիւնը մահասփիւռ վարակումի ախտաճանաչումի 
արդիւնքներէն, եւ առաջքը առնող միջոցառումներէն:
Այո’, ձեւով մը «արգելափակուած» ըլլալը անտանելի կրնայ նկատուիլ, սակայն 
այս միջոցառումը առնուած է կեանքի ապահովութեան ու փրկութեան համար: 
Այն ատեն մարդկային խոհական կամքը շարունակելու է տիրապետել, ի գին 
այլազան զրկանքներու, հասնելու համար անվտանգ արշալոյսի մը ծագումին:
Ենթադրաբար, կամ՝ հաւանականօրէն, տարուած Մ. Նահանգներու նախա-
գահական ընտրութիւններով, որոնք նախատեսուած են յառաջիկայ Նոյեմբերին, 
Պրն. Նախագահը հետամուտ է, օր առաջ, երկիրը բնականոն իրավիճակին 
վերադարձնելու:
Բնականաբար, սարսափի մատնուած ժողովուրդին համար, նոյնքան ու աւելի 
բաղձալի է նման կացութեան մի գոյառումը: Սակայն, ի՞նչ շօշափելի տուեալներէ 
մղուած կարելի ներկայիս իրագործել իտէալական նման օրինավիճակ մը: 
Բոլորին հաւաքական ջանքերը իզուր վատնուած պիտի չըլլա՞ն, երբ coronavi-
rusը վայրագօրէն կը շարունակէ իր տարածուն արշաւը:
Բարեբախտաբար, բժշկական համակարգին իրաւ առաջնորդները, եւ այլազան 
նահանգներու ողջամիտ կառավարողները, կողմնակից են կրկնապատկելու 
իրենց հաւաքական ջանքերը, կասեցնելու համար պսակաձեւ ժահրին աւելի 
եւս տարածումը, շարունակելով «գոց» մնալ մինչեւ անոր աստիճանական 
արշաւին կասեցումը, եւ ապա՝ կործանումը:
Մինչեւ հիմա նախատեսուած առողջապահական բոլոր միջոցառումները աւելի 
եւս զօրացնելու է, շարունակելով անտեղիտալի կերպով գործադրել զանոնք:
Միայն դրական բեկում մը վարակումներու ընթացքին մէջ, ողջունելի է 
«բացում»ի որոշումին ի նպաստ:



ՉորեքշաբÃÇ, 29 ԱպրÇլ 2020 6

Դոկտ. ԶԱՒԷՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ

«Եղբայրական ջերմ սիրով կ՛ողջունեմ Կ. Պոլսոյ հայոց Շնորհք Պատրիարքը 
եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ներկայութեան կը հաւաստեմ որ 
վերացան Երուսաղէմի եւ Կ. Պոլսոյ պատրիարքական Աթոռներու 

միջեւ ժամանակավրէպ դիւրիմացութիւնները։ Իր արցունքին մէջ մեր 
ժողովուրդը կտոր մը ժպիտ թող ունենայ ի տես մեր այսօրուայ եղբայրական 

միասնութեան»
ԵՂԻՇԷ ՊԱՏՐԻԱՐՔ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

«Զգացական եւ անձնական պատճառներով պիտի վարանէի ընդունելու 
Երուսաղէմի Պատրիարքին հրաւէրը, սակայն անոնցմէ աւելի լուրջ 
ու զօրաւոր կը նկատեմ այն միւս խորհուրդները որոնք թելադրեցին 

ընդառաջելու եղբայրական հրաւէրին, պարտական զգալով յարգելու Հայ 
Եկեղեցւոյ նուիրապետութեան ամբողջութիւնը»

ՇՆՈՐՀՔ ՊԱՏՐԻԱՐՔ ԳԱԼՈՒՍՏԵԱՆ
                                                                                 
Երկու Պատրիարքներու Հանդիպումը

                                

Ներկայ տարւոյս Փետրուար եւ Մարտ ամիսներուն աննկատ չենք ուզեր 
թողուլ Երուսաղէմի Եղիշէ Տէրտէրեան եւ Կ. Պոլսոյ Շնորհք Գալուստեան 
Ամենապատիւ Պատրիարքներու  միաժամանակ վախճանումը որ պատահեցաւ 
1990 թուի այդ օրերուն։ Անոնց յիշատակը կը կցենք Երջան. Տ.Տ. Վազգէն Ա 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին 1975 թուին Երուսաղէմ երկրորդ այցելութեանը 
երբ Հայրապետը բացումը պիտի կատարէր Երուսաղէմի Պատրիարքութեան 
նորաշէն Ժառանգաւորաց եւ Ընծայարանի շէնքին՝ նուիրուած ազգային 
բարերար Ալեք եւ Մարի Մանուկեաններու կողմէ։
Այսուհանդերձ վերեւի հաստատումները, առաջինը բռնազբօսիկ եւ երկրորդը 
բնական եւ կանոնական, կուգան վերյիշեցնելու 1967 թուականէն սկսեալ 
անպատուաբեր դիրքաւորումը Երուսաղէմի պատրիարքին՝ հանդէպ Կ. 
Պոլսոյ պատրիարքին, երբ անիրաւ կերպով առաջինը կ՛ամբաստանէր 
Շնորհք Պատրիարքը, տաս տարիներ առաջ իբր թէ, որպէս Երուսաղէմի 23 
թանկարժէք ձեռագիրներու գողութիւնը կատարողն ու Լոնտոն փոխադրողը 
աճուրդի հանուելու համար, երբ ան Լուսարարապետն էր Ս. Յակոբեանց 
Պատրիարքութեան։

 Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Ներկայութիւնը
Ատենին Վազգէն Ա. Հայրապետ խստիւ դատապարտած էր Երուսաղէմի պատրի- 
արքն ու վերին մարմինը կատարուած գայթակղութեան համար եւ յանձնախումբի 
մը միջոցաւ իսկոյն փրկագին վճարել տալով փրկած էր ձեռագիրները ստոյգ 
կորուստէ։ Այժմ, 1975 թուին, երկու պատրիարքները առաջին անգամն ըլլալով 
միասին կը դիմաւորէին Հայոց Հայրապետը յայտնի չդարձնելով անցեալի 
սրտցաւութիւնը եւ հաշտութեան գետին մը ստեղծել կը ջանային։ Այսքանը 
ըսելու կարիքը զգացի դարձեալ շնորհիւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին որուն 
այցելութիւնը երկուքին յարաբերութիւնը «եղբայրական» դարձուց։
Ամենայն Հայոց Հայրապետը իր տասներորդ հովուապետական այցելութեան 
կը ձեռնարկէր 1975¬ի ամրան, անցնելով Անգլիայէն ու Ֆրանսայէն, հասնելով 
Երուսաղէմ Յորդանանի մայրաքաղաք Ամմանի վրայով։ Այցելութեան գլխաւոր 
պատեհութիւնը ինչպէս ըսուեցաւ նորակառոյց Ժառանգաւորաց եւ Ընծայարանի 
բացումը պիտի ըլլար բարերարներու ներկայութեամբ, ինչպէս նաեւ Սուրբ 
Յարութեան Տաճարի ներքին հայկական խորաններուն օծումը։ Հայրապետի 
շքախումբին մաս կը կազմէին Կոմիտաս Տէր Ստեփանեան եւ Սերովբէ 
Մանուկեան արքեպիսկոպոսները, որոնց միացան նաեւ Սիոն արքեպիսկոպոս 
Մանուկեան եւ Ամերիկայի զոյգ առաջնորդ Սրբազանները՝ Թորգոմ Մանուկեան 
եւ Վաչէ Յովսէփեան արքեպիսկոպոսները։

Հայրապետը Ամմանի Պալատին Մէջ
Ամմանի օդակայան դիմաւորութեան եկած էր Երուսաղէմի միաբանու-
թիւնը գլխաւորութեամբ Եղիշէ Պատրիարք Տէրտէրեանի, իր կողքին՝ 
Սիոն Արքեպիսկոպոս Մանուկեան եւ բազմաթիւ հայորդիներ Հաշիմական 
թագաւորութենէն, Հալէպէն ու Պարսկաստանէն, ուրկէ թագաւորական 
ինքնաշարժով եւ պատուոյ պահակագունգի առաջնորդութեամբ Հայոց 
Հայրապետը առաջնորդուեցաւ պանդոկ։ Յունիս 21-ին Վազգէն Ա. Հայրապետ 

թագաւորական պալատ պաշտօնական այցելութիւն մը տալով կ՛ընդունուէր 
Նորին Վեհափառութիւն Հիւսէյին Բ. Թագաւորին կողմէ, որուն Հայոց Հայրապետը 
կը շնորհէր Հայ Եկեղեցւոյ Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի բարձրագոյն շքանշանը։
Նոյն օր հայ համայնքի հոգեւոր հովիւ Անուշաւան Վրդ. Զղջանեանի գլխաւո-
րութեամբ Հայրապետն ու շքախումբի անդամներն ու հաւատացեալները 
Ամմանի Ս. Թադէոս եկեղեցւոյ մէջ մասնակից կը դառնային Հոգեգալստեան 
Կիրակիի պաշտամունքին ուր Հայոց Հայրապետը կուտար իր պատգամը։ 
Նոյն օր ինքնաշարժներով բոլորը կը ժամանէին Երուսաղէմ, եւ Դաւիթի Դրան 
մօտ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը կ՛ողջունուէր Կ. Պոլսոյ Հայոց Ամեն. Շնորհք 
Պատրիարքի կողմէ։ Ապա «Հրաշափառ»ով մուտք կը գործէր Սրբոց Յակոբեանց 
Մայր Տաճար։
Երուսաղէմի պատրիարքին յատուկ հրաւէրով Շնորհք պատրիարք Գալուստեան  
տաս տարուան բացակայութենէ ետք առաջին անգամն ըլլալով Երուսաղէմ 
ժամանած էր Յունիս 20-ին Պոլսահայ ուխտաւորներու հետ միասին Նորին 
Սրբութիւն Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը ողջունելու համար։ Այդ առիթով 
Երուսաղէմ ժամանած էին բարերարներ Ալեք եւ Մարի Մանուկեաններ, Ռու-
մանիոյ եւ Պուլկարիոյ Առաջնորդ Տիրայր Արքեպս. Մարտիկեան, եւ Լոնտոնէն 
Պսակ Արքեպս. Թումայեան։ Երուսաղէմ մուտքին Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին 
ժամանումը ողջունեց քաղաքապետ Թետի Քոլլէք, երբ եկեղեցականաց 
թափօրը կ՛առաջնորդուէր Սրբոց Յակոբեանց Մայր Տաճար «Հրաշափառ»ի 
երգակցութեամբ։ Հայրապետը Ս. Գրխադիրի մատրան առջեւ կը կատարէր 
իր ժամանումի ուխտը։

Ողջոյնի Մաղթանքներ
Իր ողջոյնի խօսքերով նախ Եղիշէ Պատրիարք կ՛ըսէր «խոնարհաբար կեցած 
Ձերդ Վեհափառութեան առջեւ կը լսենք Մարգարէին սրտառուչ ձայնը, «ո՞վ է 
սա որ դիմեալ գայ յԵդովմայ, գեղեցիկ պատմուճանաւ եւ բուռն զօրութեամբ»։ 
Գեղեցիկ է Հայոց Կաթողիկոսին պատմուճանը «որովհետեւ Դուք արքան էք 
մեր սիրտերուն, աւերներէ վերականգնող նորափետուր Հայրենիքի կողքին»։ 
Վազգէն Հայրապետ կուտար իր պատգամը յայտնելով իր ուրախութիւնը թէ 
իր կողքին էին հայոց զոյգ պատրիարքները՝ Եղիշէ եւ Շնորհք, իր այս երկրորդ 
Երուսաղէմ այցելութեան առիթով։
 
Բարերարները Երուսաղէմ Ժամանած
1975 տարուոյ Յունիս 23-ին Եղիշէ 
Պատրիարքի հրաւէրով Երուսաղէմ 
հասան Ալեք եւ Մարի Մանուկեան 
բարերարները, եւ 25-ի չորեքշաբթի 
օր կատարուեցաւ բացումը նորա-
շէն ընծայարանին, նախագահու-
թեամբ Վազգէն Ա. Հայրապետին 
եւ ձեռամբ Ալեք Մանուկեանի, ի 
ներկայութեան Եղիշէ եւ Շնորհք 
Պատրիարքներուն։ Հիմնարկէքը 
կատարուած էր չորս տարի առաջ 
բարերարներու մեծագումար 
450,000 տոլարի իշխանական 
յատկացումով։ Այն ատեն Ալեք 
Մանուկեան ըսեր էր «եւ այժմ 
կարգն էր Ժառանգաւորաց նոր 
շէնքի կառուցումին, որով մենք պարզապէս հետեւեցանք մեր սուրբ եւ օրհնեալ 
նախահայրերու ճամբուն», յիշելէ ետք իր նախապէս բերած նպաստը Ս. 
Յարութեան Տաճարի վերանորոգութեանց։

Հրաժեշտ ի Պատիւ Հայոց Հայրապետին
Նոյն երեկոյեան նորաշէն Ընծայարանի սեղանատան մէջ ճաշկերոյթ տրուեցաւ 
ի պատիւ Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետին, եւ հիւրընկալ Եղիշէ 
Պատրիարքը առաջին խօսքը առնելով կ՛ըսէր, «ազգային հպարտութեան 
անմոռանալի օրեր եղան Վեհափառի այցելութիւնը, ո՛չ թէ հայկական շաբաթ մը, 
այլ հայկական դար մը, որովհետեւ Հայոց Հայրապետը բերաւ դար մը մտածում, 
դար մը ապրում, դար մը զգացում»։ Ապա «եղբայրական ջերմ սիրով» կ՛ողջունէր 
Կ. Պոլսոյ հայոց Շնորհք Պատրիարք Գալուստեանի ներկայութիւնը, շեշտելով 
որ Հայրապետին Երուսաղէմ ներկայութեամբ «վերացան Երուսաղէմի եւ Պոլսոյ 
պատրիարքական աթոռներու միջեւ ժամանակավրէպ դիւրիմացութիւնները»։
Եղիշէ Պատրիարք աւելին կ՛ուզէր ըսել իր այդ մի քանի բառերով եւ այնուհանդերձ  
անկեղծ պիտի ըլլային Եղիշէ Պատրիարքին քաղցր ու զգացական բառերը 
պաշտօնական այդ բացառիկ առիթով եւ ի ներկայութեան Հոգեւոր Պետին։ Իր 
կարգին Շնորհք Պատրիարք յանուն «գերագոյն նպատակին» որ էր պարտական 
զգալով յարգելու Հայ Եկեղեցւոյ նուիրապետութեան ամբողջութիւնը, «Մենք 
ողջագուրուեցանք Երուսաղէմի ամենապատիւ Պատրիարքին հետ մեր 
առաջին հանդիպումին»։ Շնորհք Պատրիարք իր խնդակցութիւնը կը յայտնէր 
բարերար Տիար Ալեք եւ Տիկին Մարի Մանուկեաններուն իրենց անզուգական 
մեծագործութեան համար։
Սեղանի շուրջ վերջին խօսողը կ՛ըլլար Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Տ.Տ. Վազգէն 
Ա. որ «մխիթարուած կը զգար տեսնելով Մեր երկու սրբազան պատրիարք 
եղբայրներու ողջագուրումը» զոր կը նկատէր «Հայոց Հայրապետին համար 
մեծագոյն նուէրը»։ 

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Եղիշէ Պատրիարք Տէրտէրեան                                              Շնորհք Պատրիարք Գալուստեան

Եղիշէ պատրիարք Վազգէն Ա. Կաթո-
ղիկոսին ու ՀԲԸՄ-ի նախագահ Ալեք 
Մանուկեանի հետ

Պատրիարքներու Վախճանման 30ամեակ (1990-2020)

Տ.Տ. Վազգէն Ա. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Երկրորդ Այցելութիւնը Երուսաղէմ
Եղիշէ եւ Շնորհք Պատրիարքներու Հանդիպում – 1975 –
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Պատրիարքներու Վախճանման 30ամեակ (1990-2020)

Տ.Տ. Վազգէն Ա. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Երկրորդ Այցելութիւնը Երուսաղէմ
Եղիշէ եւ Շնորհք Պատրիարքներու Հանդիպում – 1975 –

Յիրաւի Վեհափառ հայրապետը իր մտքէն շատ բան կ՛անցընէր երբ անցեալի 
տխուր եւ անհաշտ դէպքերը միշտ Մայր Աթոռ իր սեղանին կը հասնէին որպէս 
գերագոյն պետը Հայ Եկեղեցւոյ կարենալ տալու համար իր յորդորն ու վճիռը։ 
Այդ օր Երուսաղէմի մէջ յիրաւի  կը հանգստանար Վեհափառ Հայրապետին 
միտքը թէ դրական ուղղութեամբ կ՛ընթանային Երուսաղէմն ու Կ. Պոլիսը։

Վերադարձ Մայր Աթոռ
Տ.Տ. Վազգէն Ա. Հայրապետ Ս. Յակոբեանց վանքի Ձեռագրատան այցելութիւն 
մը կուտար Յունիս 30-ին ու կը դիմաւորուէր բազմավաստակ ձեռագրագէտ 
Նորայր Արք-եպիսկոպոս Պողարեանի կողմէ, որ տարիներու իր տքնաջան 
աշխատանքով ցուցակագրեր էր եւ հրատարակեր մինչ այդ 2365 ձեռագիր 
մատեաններ։ Վեհափառ Հայրապետը յաջորդ օր Ամմանի եւ Փարիզի վրայով 
կը վերադառնար Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին։
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Դոկտ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ

«Ինչ երանութիւն, սիրելի իմ Տէր
Երբ քեզ կը տեսնեմ երես առ երես

Լեցուր ինձ հոգով, լեցուր ինձ ով Տէր
Որ քո քաջ վկան միշտ լինեմ եւ ես»:

Արաքսիա  Ճէպէճեան

Հայ ժողովուրդի պատմութեան 
մէջ անպակաս չեն նուիրեալներ։ 
Անոնք, որոնք իրենց համակ 

կեանքը նուիրեցին հայ ժողովուրդին եւ 
որ նաեւ նոյն այս կեանքերը հասցուցին 
ֆիզիքական նահատակութեան։ Այս 
շեշտուած ձեւով՝ Ցեղասպանութեան 
օրերուն եւ անկէ ետք ալ։ Եւ այս առանց 
բացառութեան՝ այր թէ կին։ Անոնք 
իրենց հաւատքը եւ անոր վկայութիւնը 
վերածեցին ապրող իրականութեան եւ 
այդ վկայութիւնը հասցուցին մինչեւ 
ֆիզիքական նահատակութեան։
Բայց նահատակութիւնը չի վերջա-
նար ու չի կենար ֆիզիքական մահով, 
որովհետեւ կայ անոր հոգին եւ այդ հոգին 
կազմաւորող հաւատքը, որ ապրող 
իրականութեան կը վերածուի։ Անոնք՝ 
նահատակները, իրենց հաւատքը եւ 
հաւատքի կեանքը հասցուցին ամէնէն 
բարձր համոզմունքին։ Համոզմունք մը, 
որ անսակարկելի է եւ մանաւանդ կատարեալ։ Եւ այնքան բարձր ու կատարեալ, 
որ իրենց հաւատամքը հասցուցին մինչեւ ֆիզիքական նահատակութեանը՝ 
իրենց հաւատքի ինքնութեանը համար։ Անոնք մեռան, որպէսզի ապրի ժողո-
վուրդը։ Ապահովուի հայուն եւ անոր պատմութեան շարունակականութիւնը։ 
Անոնք դարձան ՔԱՋ ՎԿԱՆԵՐԸ իրենց հաւատքին ու համոզմունքին։
Արաքսիա ճէպէճեանի կեանքը կը պատկանի այն նուիրեալներուն, որոնց համար 
հաւատքը եւ անոր համար նահատակութիւնը ապրեցուց հայ ժողովուրդը։ 
Արաքսիա Ճէպէճեանի հաւատքը իր ամբողջ կեանքն էր եւ որ ինչպէս ինք պիտի 
որակէր. «Տէր, քեզ եմ տալիս իմ կեանքը, իմ շունչը»։ Արաքսիա՝ իր կեանքը 
տալով Տիրոջ, չվախցաւ ծառայելէ հայուն եւ գնաց մինչեւ նահատակութիւն. 
«էլ չեմ վախենում դժոխքի ահից»։ 
Արաքսիա Ճէպէճեան՝ քաջ վկան այս նուիրական հաւատքին։
Արաքսիա կեանքը սկսած է Այնթապէն, իր ծննդեան թուականը երեւի 1880 
տարիներուն։ Նախնական ուսումը ստացած է ազգային Հայկանուշեան վար-
ժարանին մէջ, որմէ ետք Այնթապի Ամերիկեան Աղջկանց Վարժարանին մէջ, 
որուն շարունակութիւնը ներկայ օրերու Հալէպի Գոլէճն է, Հալէպ, Սուրիա։ 
Ապա կ՚ուսանի Մարաշի Աղջկանց Գոլէճին մէջ։ Աւարտելէ ետք, կը նուիրուի 
ուսուցչութեան առաքելութեան։ Արաքսիա՝ ուսումնատենչ երիտասարդուհին, 
1911թ. կը մեկնի Անգլիա եւ կը հետեւի Ուուտպրուք Գոլէճի դասընթացքնե-
րուն։ Բայց արեւմուտքի հմայքը Արաքսիայի համար նախապատուութիւն 
չէր եղած։ Անոր համար իր հայ ժողովուրդի ծառայութիւնը առաջնահերթ էր։ 
Կը վերադառնայ եւ դարձեալ կը նուիրուի ուսուցչական պաշտօնին։ Վրայ 
կու գայ մեծ պատերազմը եւ արհաւիրքի օրերը։ Արաքսիան եւ իր ընտանիքը 
կ՚աքսորուին Տէր Զօր, ինչպէս ամբողջ հայութիւնը։ Եւ տարագրութեան 
ընթացքին կար հմայիչ առաջարկը Արաքսիային, որ իր կեանքը կրնար փոխե՞լ։ 
Վերջապէս Արաքսիա ծանօթ դաստիարակ եւ կրթական մշակ էր։ Հռոմի 
Պապին տեղակալը կ՚առաջարկէ անոր, որ դաւանափոխ ըլլայ եւ իր տան մէջ 
պաշտպանուի եւ հոգ տանի իր զաւակներուն կրթութեան։ Իսկ Արաքսիայի 
կեցուա՞ծքը։ Ան նախապատիւ համարեց իր հայ ժողովուրդին հետ ըլլալը եւ 
անոնց համար ապրիլ՝ նոյնիսկ երբ այդ ապրելուն մէջ կար տառապանք։
Տէր Զօրը Արաքսիայի համար կը դառնայ ծառայութեան մեծ դաշտ։ Ան 
տարագիր ու տառապող հայուն նպաստ կը բաժնէ, հիւանդները կը խնամէ, 
անոնց վէրքերը կը դարմանէ եւ Յիսուս Քրիստոսի յոյսի եւ սիրոյ կեանքը կը 
քարոզէ։ Արաքսիա այսպէս կը գրէ իր նամակագրութիւններուն մէջ՝ ուղղուած 
եւրոպական միսիոնարական ու բարեսիրական կազմակերպութիւններուն. «Ոչ 
մէկս գիտենք, թէ ե՞րբ եւ ո՞ւր երթալու ենք։ Հայ բնակչութեան չքաւորութիւնն 
ու ողորմելիութիւնը աննկարագրելի է»։

Արաքսիա ձեռնածալ չմնաց այս «աննկարագրելի» իրողութիւններուն դիմաց. 
«Ամէն օր կ՚երթանք ետ գնելու ծախուած երեք չորս աղջիկ», կըսէ ան։ Ու 
տակաւին կը փորձէ բաժնել հաց եւ կերակուր՝ այն, որ ինք չունէր, բայց կը 
ճառէր։ Երբ անօթի հայ կնոջ մը մէկ հնչուն ոսկի կուտայ, կինը լալով կ՚ըսէ. 
«Եթէ քիչ մը աւելի կանուխ հասնէիր, երեխաս կեանքէ հեռացած պիտի չըլլար»։ 
Բայց Արաքսիա որո՞ւն հասնէր որ հասնէր։
Արաքսիա ապրեցաւ Եփրատ գետին եւ անոր մահուան ճիրանները. «Կին 
մը ինքզինք Եփրատին մէջ նետեց տեսնելէ ետք թէ իր հարազատը անօթի 
մեռաւ։ Հայր մըն ալ նոյնը ըրաւ»։ Արաքսիա կ՚այցելէր ու մօտէն կը փորձէր 
ծանօթանալ իւրաքանչիւր հայ ընտանիքի։ Անոր սիրտը այդքան «կապուած 
է տառապեալներուն», որ իր կեանքը կը վտանգէր՝ փրկելու համար անոնցմէ 
ոմանք։ 
Արաքսիա ապրեցաւ իր ժողովուրդին «տարագրութեան ճանապարհին ամէ-
նօրեայ խարազանումը եւ ծեծը»։ Ու տակաւին «հալածանքը եւ ճնշումը»։ Եւ 
կար Արաքսիայի խորհուրդը. «Ո՞վ պիտի կարենայ վերացնել այս անողորմ 
պայմանները»։ Արաքսիա տուաւ իր խորհուրդին նոյնինքն իր պատասխանը։ 
Ինքը՝ Արաքսիան։ Արաքսիան, որ կառչած էր հաւատքին եւ չէր զլանար քաջա-
բար վկայելէ. «որ քաջ վկան միշտ լինեմ եւ ես»։ 
Արաքսիայի մարդասիրական եւ ազգասիրական ծառայութիւնը եւ իր անդուլ 
հեւքը հասնելու համար իր հայ ժողովուրդին կարիքներուն, կառավարութեան 
մասնաւոր ուշադրութեան եւ հետապնդումի առարկայ դարձաւ։ Արաքսիա կը 
ձերբակալուի եւ կը բանտարկուի Տէր Զօրի մէջ, ուր կ՚ենթարկուի տաժանելի 
չարչարանքներու։ Ան կը նահատակուի Տէր Զօրի բանտին մէջ 1916թ.։
Արաքսիան իր հաւատքի համոզմունքը հասցուց կատարելիութեան, որ զինք 
տարաւ նահատակութեան։ Իր կարճ կեանքը աշխարհի վրայ եղաւ այս հաւատքի 
կեանքին քաջ վկայութիւնը՝ 

Դուն տանու ես ինձ դէպի հայրենիք,
Եւ երբ յոգնած եմ՝ տալիս ես թարմ ոյժ.

Եւ դու լեցնում ես ամէն իմ կարիք,
Որ քեզ ծառայեմ կայտառ ու աշխուժ։

Արաքսիայի ծառայութիւնը եղաւ կայտառ ու աշխուժ։ Ան չյոգնեցաւ տքնելէ 
եւ աղերսելէ իր ժողովուրդին կարիքներուն։ Իր միջազգային բոլոր կապերը 
օգտագործելով, ան չյոգնեցաւ գրելէ. «Տէր Զօրը պէտք ունի օգնութեան»։ 
Ան փորձեց կարելի սահմաններուն մէջ օգնութիւն հասցնել տարագրեալ իր 
ազգակիցներուն։
Արաքսիան հարազատօրէն նկարագրեց 
իր ժողովուրդին ապրած արհաւիրքը եւ 
իր փորձառութիւնը Տէր Զօրի մէջ. «Ես 
որեւէ կերպ չեմ չափազանցեր»։ Որովհե-
տեւ այդ բոլորը ապրուած փորձառութիւն 
էր։ Այդ ապրուած փորձառութիւնը իրն 
էր եւ իր այդքան սիրած հայ ժողովուրդին 
տառապանքներն էին, որոնք տարին զինք 
մինչեւ նահատակութիւն։ Այս ալ Արաքսիային 
եւ անոր հաւատքին քաջ վկայութիւնն էր։ 
Արաքսիայի նահատակութենէն անմիջապէս ետք եւ որպէս յարգանք անոր 
կեանքին ու վկայութեան, Անգլիոյ Ուուտպրուք Գոլէճի սրահին մէջ տեղադրուե-
ցաւ յուշատախտակ մը, որ մինչեւ այսօր կը մնայ հոն։ 
Անգլիոյ յուշատախտակին հետ այսօր Ցեղասպանութեան հարիւր եւ հինգերորդ 
ամեակին առթիւ, թող որ այս տողերը ըլլան փոքր յարգանքի գիր Արաքսիային՝ 
եթէ մէկ կողմէ իմ ընտանիքիս հարազատին բայց նաեւ հայ ժողովուրդին 
հարազատ մէկ այլ նուիրեալ անդամին։ Այն նուիրեալ անդամը, որ ապրեցաւ 
իր հաւատքին շնորհած կեանքը եւ այդ ալ քաջ վկայութեամբ։ Վկայութիւնը իր 
դէմքին, որուն վրայ սրբութեան ճառագայթներ կ՚արտացոլար եւ անոր ձայնին 
մէջ Յիսուս Քրիստոսի ձայնը կը լսուէր։ 
Եւ դէմքը ու ձայնը ան միացուց իր ապրող կեանքին։ Կեանք մը, որ եղաւ ապրող 
քաջ վկայութիւն մը։ Վկայութիւնը Աստուծոյ եւ հայ ժողովուրդին։ Արաքսիայի 
նահատակութիւնը, եթէ այսօր տակաւին կ՚ապրի, քանի կայ այդ նոյն կեանքին 
հաւատքը ու անոր քաջ վկայութիւնը։ Եւ այս վկայութիւնը կ՚ապրի այսօր։
Նման հաւատքի կեանքերն են, որոնք ապրեցուցին հայ ժողովուրդը եւ պիտի 
շարունակեն ապրեցնել։ Կեանք-կեանքեր, որոնց պիտակը հաւատքն է եւ անոր 
քաջ վկայութիւնը։
Արաքսիա Ճէպէճեանի հաւատքի կեանքին քաջ վկայութիւնը։ Բայց նաեւ իմ եւ 
իւրաքանչիւր հայունը։ Եւ հայը պարտի այս հաւատքի կեանքին քաջ վկաները 
ըլլալ, որպէսզի հայուն կեանքը եւ անոր պատմութիւնը շարունակուին։
Հայուն հաւատքի կեանքը եւ անոր համար ապրող հայ քաջ վկաները։ Արաքսիան 
եւ իր նմանները մնացին քաջ վկաներ։ Մենք ալ պարտինք մնալ։
Քաջ վկաները։ 

«Քաջ Վկան»
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Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Արտօնեցէք յօդուածս ալ զարդարել 
անոնց ժպտուն տողիկներով:

Ստուգաբանական ծագումը անյայտ 
է «ժպիտ» բառին: Բայց հայը գիտէ 
իր ժպիտի աղբիւրը- իր բնաշխարհը, 
լիճերը ծիծաղախիտ, հասկերը ոսկեգոյն, 
լեռնագագաթները ձիւնածածկ, եւ 
ուրախ ապրելու տենչը, երբ Ապրիլ է՝ 
տասնմէկ ամիսներու իշխանուհին: Իսկ, 
դուք գիտէ՞ք, թէ Սալմաստի եւ Թիֆլիսի 
հայերու «ժպտալ»ը ինչպէ’ս էր... Ըսեմ- «ժմտալ»: Իսկ Ալաշկերտի հայերը կը 
«ժմդէին», իսկ Կիւրինի հայերը կը «ժմնային»:
Ոսկերդարուն ունեցեր ենք ժպիտի տեսակները, ներառեալ՝ «բարեժմիտ»ը 
(«ժպիտ» բառի տարբերակներէն մէկը) եւ «ժպտուն»ը, ինչպէս հայկական 
հնագոյն մատենագրութիւնը կը վկայէ. «Ո՞ւր է բարեժմիտ շրթանցն ժպտումն», 
«Ու՞ր է զուարթ շրթանց ժպտումն առ բարի աշակերտացն հանդիպումն»: 

Բառերու Խորհրդաւոր Աշխարհը 

Մշուշ

ԺՊԻՏ
Հայու Դառնացած Ծիծաղը

ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Աստղիկ դիցուհին, անուշ գիշեր էր, լոգանք ստանալու համար 
իջաւ Մշոյ դաշտ, Արածանի գետի ջուրերը, մերկացաւ, տարփաւոր 

կտրիճները լսեցին շրշիւնը, կրակ վառեցին մօտակայ բարձունքներու 
վրայ, որպէսզի հիանան անոր գեղեցկութեան… Աստղիկը իր շուրջը 

պատեց թանձր, կապոյտ շերտով մը մշուշի ու մնաց աննշմար: 
Այնուհետեւ, քողարկող մշուշ էր ամէն գիշեր: Յետոյ՝  երկրամասը 

կոչուեցաւ Մուշ, դաշտը՝ Մշոյ դաշտ։

Ձեր ականջը, յարգելի ընթերցող, շոյեց հայրենի տեղանունի մը 
ստուգաբանութիւնը, ըստ հարազատ ժողովուրդի, առասպել մըն է 
ան, պարզ ու ջինջ: Ինչ որ կը մնայ պղտոր, մշուշոտ՝ «մշուշ» բառի 

ստուգաբանութիւնն է: Այսօր, երբ նոյնքան մշուշոտ է աշխարհի ընթացքը 
եւ ապագան, կ’առաջարկեմ գոնէ մշուշը հեռացնել «մշուշ» բառի վրայէն ու 
հիանալ, թէ ան ինչպէ’ս ոլորապտոյտ ծալքերով, դանդաղաշարժ, տարածուեր 
է հայկական գրական դաշտի վրայ ու քնքշօրէն ալ ծածկեր է զայն:
«Մշուշ»ը, նկարագիրով ժլատ եւ ծածկամիտ, ծնունդ տուեր է չորս՝ թոյզն թիւ՝ 
հայկական արմատ բառի մը համար, համաձայն եմ, բայց միայն չորս բառի. 
մշուշոտ, մշուշային, մշուշապատ եւ թանձրամշուշ: Բոլորն ալ պատկերաւոր են, 
կասկած չկայ: Բայց, մենք կ’ակնկալէինք, թէ ան յղանար աւելին,- արտօնեցէք 
առաջարկեմ տասը ածական. «մշուշաքայլ, մշուշաշունչ, մշուշածաւալ, 
մշուշաճեմ, մշուշազրաւ, մշուշամոյն, մշուշահեղձ, սեւամշուշ, խստամշուշ, 
խտամշուշ»-, ու այդ բառերով հայոց մայրենիի մշակները ստեղծէին խորհրդաւոր 
նկարագրութիւններ, գրական պատկերներ: Մենք, գոհանանք մեր ունեցածով, 
խարխափենք հայկական գրականութեան էջերը ու փորձենք յայտնաբերել, թէ 
«մշուշ»ը որքա’ն տարածուէր է:
«Մշուշ» բառը աւանդուած չէ հին մատենագրութեան մէջ, ոչ ալ ոսկեդարեան 
Աստուածաշունչի մէջ: Կը կարծուի, թէ ան ուշ մտած է Հայկական լեզուաշխարհ: 
Ծագո՞ւմը... Ինչպէս ըսինք՝ մշուշոտ է: Աճառեանը զայն համեմատեր է 
Միջագետքի հին լեզուներու նմանաձայն եւ նոյնիմաստ բառերու հետ, բայց 
մնացեր է անհաստատ: Գէթ, ունինք «Գլուխը մշուշ պատել» դարձուածքը, որ 
կը նշանակէ վիշտով, տխրութեամբ համակուիլ: Ան յատուկ է Միջին հայերէնի: 
Հետեւաբար, թերթենք ուշ-միջնադարու տաղարանները ու տեսնենք, թէ առաջին 
անգամ ո՞ր բանաստեղծին գլուխն է մշուշ պատեր... Այդ մէկը՝ Յովհաննէս 
Թլկուրանցին է, 14-15րդ դարերու բանաստեղծ, երգիչ եւ երգահան: Ականջ 
տանք անոր մթագնած քնարին.

Մաղձն սրտիս մշուշ կապեր,
արեան արցունքս կու ցօղայ:

Ապա եկաւ Խեւ Կաֆացին, 1600ներուն, անոր գլուխն ալ պատեց մշուշ մը՝ 
կարօտի տառապանքը.

Լեռներուն գլուխն է մշուշ ,
Ես զքեզ կու տեսնում յուշ-յուշ:

«Մշուշ» բառը բուն կը նշանակէ մառախուղ, շամանդաղ, մէգ: Բայց, ան երբ 
ստացաւ փոխաբերական իմաստներ, ինչպէս՝ մոռացման քօղ, տխրութիւն, աղօտ 
եւ ոչ պայծառ երեւոյթ՝ գրաւիչ դարձաւ 19րդ եւ 20րդ դարերու բանաստեղծներու 
համար, որոնց գրչափետուրէն հոսեցան հետեւեալ արտայայտութիւնները. 
«Կը ծածանի ճերմակ մշուշ մը, որ մեղմօրէն կը սարսռայ», «Մանկական 
անգիտակցութեան մշուշը», «Գոլորշիի նրբին մշուշ», Զապէլ Եսայեան, 
«Դամբաններուն վրայ դեղին մշուշ մը կ’իյնար», Տիգրան Չէօկիւրեան, 
«Վերջալուսային լուրթ մշուշ», Ժագ Սայապալեան: Մկրտիչ Պէշիկթաշլեանը 
անոր հետ պատկերացուց տգիտութիւնը եւ ազգասէր մարդը. «Տեսնելով որ 
տգիտութեան թանձր մշուշը պաշարեր է իր ազգը ու խղդել կ’ուզէ զայն սոսկալի 
խաւարի մը մէջ՝... ամէն տեղ իմացութեան, գիտութեան ճրագները կը վառէ, կը 
փարատէ մշուշ խաւարը»: «Տգիտութեան մշուշը» ծանօթ էր Խրիմեան հայրիկի 
կենսագրութեան հեղինակ Խաչատուր Մալումեանին ալ. «Խրիմեան վճռել էր 
(Մշոյ) Ս. Կարապետի վանքում տպարան հիմնել, ուստի իր հետ վերցրեց Վարագի 
երկու մամուլից մինը... Ձիաներին բեռնած էին մամուլ, տառեր, թուղթ, մելան, 
գրքեր: Այս կարաւանը տանում էր Տարօն լոյս, ցրուելու համար այն խաւարը եւ 
թշուառութիւնը, որ դարերից ի վեր պատել էր Մուշը, ինչպէս մշուշ»: Պետրոս 
Դուրեանը նամակ մը գրի առաւ՝ Առ Մեծապատիւ Ա. Էֆենտի Լուսինեան, ու 
նկարագրեց իր ներաշխարհը. «Եղբայր իմ, Երկու տող բան չեմ կարող գրել, 
երեւակայութեանս մէջ ցուրտ մշուշ մը կայ թանձրացած, վայր ընկան գլխուս 
աստղերը, սեւ ամպերը ծանրացան հոն»:
Բառը նշուլեց նաեւ հայկական քերթողութեան եւ արձակ բանաստեղծութեան 
մէջ: Դանիէլ Վարուժանը անոր հետ նկարագրեց ձմեռը, «Երկինքը կը մթնէ. Անոր 
ճակտին մոխրագոյն մշուշ մը կը կառչի», Համօ Սահեանը՝ աշունը, «Մշուշների 
շղարշի տակ / Աշնան խաշամն է խշխշում», Նիկողոս Սարաֆեանը խօսեցաւ 
իր հոգեվիճակի մասին. «Աշուն է լուռ եւ մշուշ։ Խաղաղութեան անհուն ծով / Եւ 
տխրութիւն է խորունկ», Մատթէոս Զարիֆեանը մեզի տուաւ երկու պատկեր, 
մէկը սիրալիր, միւսը սրտաճմլիկ, «Ի՜նչ հեշտագին մշուշ է այս նորէն շուրջս. 
/ Աչքերուս մէջ, գիշերին հետ, կարծես աստղեր կը դողան», «Միտքս խեղդող 
մշուշ մ’ունէր, / Ձեռքէս հատ-հատ վարդերն ինկան», իսկ Զահրատը «Ոչ» 
բանաստեղծութեան մէջ յիշեց կեանքի փորձառութիւն մը.

Ինծի հաճոյք մը պատճառել կ’ուզե՞ս - Ոչ -
Մշուշ  կ’իջնէ  ծովուն վրայ...

Ինծի հաճոյք մը պատճառել կ’ուզե՞ս - Ոչ -
Մշուշ կ’իջնէ սրտիս վրայ...

Սակայն, հայկական քնարերգութեան մէջ մշուշը ամենէն շատ պատեց Վահան 
Տէրեանին: (Թոյլ տուէք զինք կոչեմ «մշուշապաշտ») Ահա «Մթնշաղի անուրջներ» 
ժողովածուէն տողիկներ. «Քո աչքերում կայ մի քնքոյշ բախտի վերյուշ, / 
Արբեցումի ոսկէ մշուշ», «Չի ժպտում ինձ խաղաղ հանգրուան... / Անթափանց 
մէգ-մշուշ է միայն», «Կրկին իմ հոգում / Ւջաւ մշուշոտ, արցունք անձրեւող / 
Տրտում իրիկուն», «Մեղմ լալիս եմ ցուրտ մշուշի մէջ», «Եւ զարդարեցիր քո 
անոյշ սուտով / Իմ տխուր կեանքի մշուշը խաւար», «Անցնում եմ արագ ես 
ձեր փողոցով / Եւ խենթ մշուշում ոչինչ չեմ յիշում», «Այսօր նորից պարտիզում 
/ Շրջում էի եւ յիշում / Քեզ արթմնի երազում, / Ոսկի, ոսկի մշուշում», «Լայն 
դաշտերի մէջ դանդաղ մշուշում, / Լքուած լռութեան ծածկոցն է իջել», «Ւմ 
կեանքը մի նուրբ մշուշ է պատել»:

Արդեօ՞ք ունինք մշուշապատ երգեր ալ: Անկասկած: Մէկը՝ շնորհիւ Ռուբէն 
Հախվերդեանի.

Բայց արդէն ուշ է, յուշը մշուշ է,
Սէրը քնքոյշ էր կէս գիշերին:

Յօդուածիս աւարտին մտովի վերադառնանք Մուշ, ուր սկիզբ առեր էր այս 
պատմութիւնը ու թոյլ տանք, որ մեր ականջի մէջ շշնջայ այդ մշուշոտ երկրի 
աւանդական երգը. «Մշոյ սարեր մշուշ է‚ իւր հողն ու ջուրն անոյշ է», կամ լսենք 
այն տարբերակը, զոր Կոմիտաս վարդապետը 1892 թուականին լսեր է Մուշեղ 
անունով մշեցիէ մը.

Մշոյ աշխարհ անոյշ է.
Սարն ու ձորը մշուշ է.

*****

- Տխրութի՞ւն... Ո’չ, պարոն, ո’չ ալ սուգի եւ վրէժի զգացում, բայց... բարկութիւն, 
կը զգամ բարկութիւն:
Այսպէս արտայայտուեցաւ Վահէն, երբ մեխակ կը խոնարհեցնէր Ծիծեռնակաբերդի 
յաւերժական կրակի առջեւ: Ապա, երբ քսանութ աշակերտները երկշարք 
կանգնեցան խմբանկարի համար՝ «Ժպի՜տ»,- ըսաւ Կարէնը, մեր լուսանկարիչը: 
Այն ժամանակ, պատանի դէմքերու վրայ, զարմանալի բան, ժպիտի տարօրինակ 
տեսակներ յայտնուեցան,- տրտում, տխուր, դառն ու թախծոտ:
Այս շաբաթ, յարգելի ընթերցող ձեզ կը հրաւիրեմ «ժպիտ» բառի մասին զրուցել: 
Ան ունի երկու բնութիւն. դիմերեսը գեղեցիկ է, գունաւոր, բարի եւ քաղցր, իսկ 
դարձերե՞սը... Բարձրացուցէք ձեր աչքերը ու նայեցէք մեր աշակերտներու 
դէմքերուն, հոն կը գտնէք պատասխանը: Եւ այս շաբաթ, այս սրբավայրէն 
յարութիւն առած միտքերով, յարմար կը տեսնեմ ոգեկոչել հայոց մայրենիի 
ա’յն գրիչները, որոնց, գիշեր էր, յանկարծ այցելեց մահուան ժահրոտ ժպիտը: 
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Հայաստան կը շարունակէ ջանքեր 
գործադրել «Քորոնա» ժահրին դէմ 
սեփական միջոցներով պայքարելու 
համար: Այս անգամ Ալիխանեա-
նի անուան ազգային գիտական 
տարրալուծարանի մասնագէտները 
պատրաստած են օզոնային 20 
շարժակներ, որոնք նախատեսուած են 
փակ տարածքներու, նաեւ բժշկական 
սարքաւորումներու ախտահանման 

Ֆեյսպուքեան ուղիղ եթերով ԱԺ փոխնախագահ Ալեն Սիմոնեանն անդրարձած 
է իր եւ Արթուր Դանիէլեանի մասնակցութեամբ միջադէպին։ Սիմոնեանը 
պատմած է, որ Դանիէլեանին փողոցը պատահաբար հանդիպած է, վերջինս 
երկար նայած է իր ուղղութեամբ, որուն ի պատասխան ան բարեւած է Արթուրին։
«Ես ըսի բարեւ Արթուր, որուն ի պատասխան ես ներողութիւն կը խնդրեմ, 
լսեցի բարեւ ..., ներողութիւն կը խնդրեմ, բայց կ’ուզեմ ըլլալ անկեղծ եւ պատմել 
գրեթէ ամէն ինչ։ Ես մոտեցայ եւ ըսի, որ նոյն կարծիքն ունիմ իր մասին եւ 
գլուխով հարուածեցի քիթին։ Կը կարծեմ, իւրաքանչիւր մարդ, որ հիմա կը 
դիտէ, իւրաքանչիւր երիտասարդ, չի կրնար ըսել, թէ թերեւս ճիշդ էր այլ կերպ 
վարուիլը»,- պատմած է Սիմոնեան։ Ալեն Սիմոնեան, աւելցնելով, որ անկախ 
այն հանգամանքէն, որ ինքը պետական պաշտօնեայ է, չի կրնար թոյլ տալ, որ 
փողոցը քալող որեւէ մէկը իրեն բարեւ տուողին սեռական բնոյթի հայհոյանք տայ։

Ազատ Տեղաշարժի Սահամանփակումը 
Պիտի Վերցուի Մայիս 4-էն. Հանրային 
Փոխադրակառքերը Պիտի Չաշխատին

Հայ Մասնագէտները «Քորոնա»ի Դէմ 
Պայքարին Համար Պատրաստած Են Օդը 
Ժահրերէ Մաքրող Սարքեր

«Ես Պատրաստ Եմ Պատասխանատւութիւն 
Կրել» Ալէն Սիմոնեան Մանրամասնութիւններ 
Ներկայացուց Երէկուան Միջադէպին Մասին

Շար. Էջ 10

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

ԺՊԻՏ
Հայու Դառնացած Ծիծաղը

Ապա եկան պատկերալից դարձուածքներ ու անոնք ժպիտ մը եւս աւելցուցին 
մեր լեզուի սիրունատես դէմքին վրայ- «ժպիտ կտրել» ժպիտով փայլիլ, 
«ժպիտ խաղացնել» ժպիտի արտայայտութիւն տալ, «ժպիտ բաժնել» բոլորին 
ժպտալ, «կեանքը ժպտալ մէկուն» երջանիկ կեանք ունենալ, բախտաւորուիլ: 
Կեանքը հայոց լեզուին ալ ժպտաց ու «ժպիտ» գոյականը պճնուեցաւ լաւատես 
արմատներով ու դարձաւ` գեղաժպիտ, գունաժպիտ, քաղցրաժպիտ, բարեժպիտ, 
ժպտադէմ, ժպտերես եւ լուսաժպիտ: Վերջինը քնարական փայլ առաւ, երբ 
Չարենցը եւ Մեծարենցը ստեղծեցին երկու գրական պատկերներ. «Լուսաժպիտ 
աղջիկ», «Լուսաժպիտ մոմեր»: Ունեցանք ժպտալից գիրքեր «Ժպիտք եւ 
արտասուք», «Քիչ մը ժպիտ», Պոլիս, «Տխուր ժպիտ», Գահիրէ, «Դէպի ժպիտ», 
Թիֆլիս, «Առաջին ժպիտը», Մոսկուա, «Ժպիտներ», Պաքու, «Վերջին ժպիտը», 
Երեւան:
Բայց հայկական «ժպիտ»ը իր մեծագոյն փայլը ունեցաւ, Գեղապաշտ շրջանն 
էր` գրական գարուն մը հայկական քնարերգութեան համար, ու գեղադէմ հայ 
գրիչներ քնքոյշ բանաստեղծութիւններու եւ երգերու մէջ ժպիտներ բաժնեցին 
առատօրէն: Ահա անոնց գրական ժառանգը՝ յուզուած շրթունքներու մէջ շշնջած. 
«Ծաւալ ծովակ՝ ալին վտիտ փնջելով... /Վերան նաւակ՝ հովի ժպիտ ջնջելով», 
Կոմիտաս Վարդապետ, «Ինչո՞ւ յանկարծ ժպտած պահուս կ’արտասուեմ, / 
Մանկան մը պէս», «Խոհեր, որոնք մեր լեզուովը չեն ըսուիր, / Օր մը ժպիտ, 
երբեմն արցունք մարգարտեայ», Ռուբէն Զարդարեան, «Ես կը նայիմ ետեւէդ 
լուռ՝ ժպտադէմ», Լեւոն Լարենց, «Ալ ամէն բան ջնջած եմ. / Միայն ժպիտ մը 
պահած եմ, / Այս գունաթափ շրթունքներուս», Մատթէոս Զարիֆեան, «Առջի 
օր չարաճճի աղջկան մը ամօթխած եւ թաքուն ժպիտը նշմարեցի... ո՞վ էր 
այդ Օրիորդը», Տիգրան Չէօկիւրեան, «Երբ ժպտիս լուռ այսպէս՝ / Սիրունիկ, 
գեղատես... / Երբ ժպտիս չքնաղ, գի՜րգ, / Ներսս ամբողջ կը զարթնու / Տեղանքը 
սիրելու՜», «Մէկդի թողած եմ ժպիտ, խաղ ու պարեր, / Նորընծայ եմ գաղափարի 
աշխարհին», «Չգտայ ժպիտ մը` ուր / Չխառնուին արցունք լալիւն», «Տե՛ս, 
աստղերու ժպիտներ եւ հուր վարդեր անթառամ / Կը տեղամ», Դանիէլ 
Վարուժան, «Ցանկայարոյց ու միամիտ / Բոյրի մը պէս տարտամօրէն / Հոգիիս 
մէջ կ’իջնես նորէն, / Ո՜վ կանացի միսթիք ժպիտ», Ռուբէն Սեւակ, «Յոյսին: 
Ո՜րչափ ժպիտ պիտի ծաղկի, հրեշտակօրէ՜ն, ո՜րչափ ժպիտ մեր աչքերուն 

մէջ», Սիամանթօ: Ապա եկաւ Գրիգոր Զոհրապը, ֆրանսերէնի փոխարէն 
գերմաներէնը պաշտպանեց հայկական վարժարաններէն ներս. «Լեռնցի եւ 
ասիական ժողովուրդ մըն ենք։ Կը կարծեմ որ գերմանացուոց ծանրութիւնը 
ու անժպիտ դէմքը աւելի կը պատշաճի մեզի», ապա, նամակ մը ուղղեց Փիէռ 
Քիյեառին, Pro Armenia պարբերականի գլխաւոր խմբագրին, «Ո՞վ ես դուն, 
օտարակա՛ն, որ քու զուարթ եւ երջանիկ հայրենիքդ մոռնալով, բոլոր գութդ եւ 
խանդաղատանքդ նուիրեցիր սուգի եւ կսկիծի հողին՝ որ Հայաստան կը կոչուի։ 
Ինչպէ՞ս մեր անժպիտ ու թախծոտ երեսը քու ուշադրութիւնդ հրաւիրեց»: Ապա, 
գիշեր էր, յանկարծ, բոլոր ժպիտները խամրեցան, մայրենի մեղեդիները դարձան՝ 
անժպիտ, դառնաժպիտ, տխրաժպիտ, տրտմաժպիտ եւ թախծաժպիտ:
Սիրելի ընթերցող, դուք կարծեցի՞ք, թէ հայը նախ ստուար բառարաններ կապեց, 
բարդ զգացումներու բարդ բառերով ողողուած, ապա սկսաւ մտածել եւ ապրիլ... 
Յիշեցնենք Վահէին եւ Ծիծեռնակաբերդը այսօր այցելող բոլոր հայորդիներուն, 
թէ մե’նք ենք մեր բառերը, ու անոնք մեր անցեալի ականատեսներն են, 
սպիները երբեմն: Իսկ այժմ, արտօնեցէք այսօր երկու նոր բառ եւս առաջարկեմ- 
«սեւաժպիտ» եւ «ժահրաժպիտ», քանզի մեր գեղապաշտ գրիչները իրենց վերջին 
մղձաւանջի մէջ հարկադրուեցան տեսնել այդպիսի դէմքեր, Զապէլ Եսայեանի 
խօսքով՝ «Մեր թրքահայ մտաւորականները, գրեթէ առանց բացառութեան, 
ամենէն փայլուն ներկայացուցիչներէն սկսելով մինչեւ ամենէն խոնարհները՝ 
մեծ հոգեկան արիութիւնով դիմագրաւեցին թշնամիին հալածանքներուն։ Ես 
տեսայ մարդիկ որ ստոյգ եւ քստմնելի մահուան մը կը դիմէին ժպտադէմ ու 
անշիջանելի յոյսի հրայրը աչքերու մէջ», Կովկասահայ գրական երեկոյ:
Կը նստինք հանրաշարժ: Պատուհանէն կը յայտնուի hայրենի բնանկարներ: 
Յոյսը այժմ մեզի կը թելադրէ երգել ժպիտով: Կը մտաբերեմ մեղեդիներ, որոնք 
50ական թուականներուն ձայնասփիւռի ունկնդիրներուն ոգեւորութիւն կու 
տար. «Զարթնել ես, Արարատ, ժպիտ կայ դէմքիդ», «Լուռ կը նայեն ինձ աչքերդ 
ժպտուն, / Իմ լաւ, իմ մաքուր, իմ անոյշ երազ», «Իրար նայէինք անոյշ կարօտով. 
/ Քնքոյշ ժպտայինք յանկարծ իրարու», «Մեր երկրի սրտումը, / Ժպտավառ եւ 
տաք է», «Իմ երկրի վրայ շողում է / Սարը Արարատ, / Եւ խաղողը, մեր ժպտում 
է / Քաղցր ոսկեհատ»: Իսկ հանրաշարժի ձայնասփիւռէն, շնորհակալութիւն 
վարորդ Արտուշին, մեղմ կը հնչէ մէկ այլ երգ, «Բարի արագիլ», ու ժպիտ կը 
ցանէ Վահէի եւ իր դասընկերներու շրթներուն,- դուք որոշեցէք, թէ ի՜նչ տեսակ 
ժպիտ էր ան. գեղեցի՞կ, գունաւո՞ր, բարի՞, թէ՝ քաղցր:
Իմ բալիկների աստղերն են շողում
Յոյսով անթառամ, վարդերով վառման,
Վշտերս դառան ժպիտներ շողուն,
Ժպիտներ, ժպիտներ շողուն:
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Այդ փաթեթով գրեթէ բոլոր սահմանափակումները պիտի հանուին, 
պիտի մնան որոշ սահմանափակումներ՝ տնտեսական գործունէութեան 
տեսակներու վերաբերեալ: Մասնաւորապէս այդ սահմանափակումները 
պիտի վերաբերին մանրածախ եւ մեծածախ առեւտուրին: Գրեթէ պիտի չըլլան 
սահմանափակումներ մանրածախ եւ մեծածախ առեւտուրի մէջ, միայն պիտի 
պահպանուի սահմանափակումը առեւտուրի իրականացման վայրերուն 
մէջ: Այսինքն՝ մոլերը, հանրախանութները փակ պիտի ըլլան: Միայն անոնց 
տարածքին գործող սնունդի, պարենային խանութները, դեղատուները, ինչպէս 
նաեւ գիւղատնտեսական արտադրատեսակներու շուկաները պիտի գործեն:
Պիտի բացուի մշակող արդիւնաբերութիւնը՝ բոլոր գործունէութեան 
տեսակներով: Պիտի գործեն այն ճաշարանները, սրճարանները, պարերը, 
որոնք ունին բացօթեայ տարածք: Բուսաբանական եւ կենդանաբանական 
այգիները եւ բնութեան յատուկ պահպանուող տարածքները նոյնպէս պիտի 
բացուին, արգելոցներու գործունէութիւնը նոյնպէս պիտի թոյլատրուի:
Մարզական կառոյցներու գործունէութիւնը պիտի թոյլատրուի՝ բացառապէս 
մասնագէտ մարզիկներու մասնակցութեամբ՝ մարզական միջոցառումներու 
իրականացման համար, ինչպէս նաեւ մարզական ակումբներու գործունէութիւնը: 
Անհատական ծառայութիւնները, որոնց շարքին են լուացման, մաքրման եւ չոր 
մաքրման ծառայութիւնները, վարսաւիրանոցները եւ գեղեցկութեան սրահներու 
գործունէութիւնը նոյնպէս պիտի թոյլատրուի 4 մայիսէն:

համար: Հայաստանի առողջապահութեան նախարարութիւնը արդէն ձեռք 
բերած է զանոնք։ «Արմէնփրէս»-ի հետ ունեցած զրոյցին ընթացքին այս մասին 
պատմեց տարրալուծարանի տնօրէն Անի Աբրահամեան:
«Մեր տարրալուծարանը  ընդհանուր առմամբ այս գործերով չի զբաղիր, բայց 
քանի որ “Քորոնա” ժահրի պատճառով ստեղծուած արտակարգ դրութեան 
անհրաժեշտութիւն կար, մենք որոշեցինք բան մը անելու: Եւ մտածեցինք՝ 
ամենալաւն այն կ՛ըլլայ, որ կարենանք բան մը ստեղծել, որ կ՛ախտահանէ», 
պատմեց Աբրահամեան:
Ան օզոնային շարժակի գաղափարը յիշած է սփիւռքահայ բժիշկի մը հետ 
խօսակցութենէն, փնտռած է այդ մարդը, գտած Հայաստանի մէջ, միասին 
քննարկած են հարցը, բարեփոխած են ձեւաւորումը եւ սկսած պատրաստու-
թեան գործընթացին:  «Օզոնային շարժիչներ շատ կան աշխարհում եւ տարբեր 
կիրառութիւններ ունեն: Մեզ համար կարեւոր էր մտածել մի բան, որը կ՛ոչնչացնի 
վիրուսը: Մեր սարքած օզոնային արտադրիչները կարող են 1 ժամուայ մէջ 
140 խորանարդ մետր ախտահանել», ըսաւ Ապրահամեան՝ աւելցնելով, որ 
ժամացոյցներ տեղադրուած են երկու ժամուան համար։
Այս սարքերը կ՛արտադրուին նաեւ Չինաստանի մէջ, սակայն անոնց սակը 
կը տատանի 100-1000 տոլարի միջեւ: «Մեր սարքածը միջին որակի մի բան 
եղաւ՝ համեմատելով չինականի հետ: Իւրաքանչիւրի համար նիւթերի ծախսը 
կազմեց 42 հազար դրամ, գործն անվճար արեցինք», ըսաւ ան աւելցնելով, 
որ անհրաժեշտութեան պարագային անոնք կրնան վաճառուիլ 60-80 հազար 
դրամի սահմաններուն մէջ:
Հայաստանի առողջապահութեան նախարարի մամլոյ բանբեր Ալինա Նիկո-
ղոսեան յայտնեց, որ նախարարութեան կողմէ գնուած 20 օզոնային շարժակները 
տեղադրուած են հիւանդանոցներուն մէջ։
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«Ես Պատրաստ Եմ Պատասխանատւութիւն 
Կրել» Ալէն Սիմոնեան Մանրամասնութիւններ 
Ներկայացուց Երէկուան Միջադէպին Մասին

Մեր Հաշուարկով Ապրիլեան Պատերազմին 
Տարածքային Կորուստը Եղած Է Մինչեւ 400 
Հեքթար. Լեւոն Մնացականեան

Հայաստան Իր Արտաքին Պարտքերը Պիտի 
Վճարէ Ճիշդ Ժամանակին

Գաւառի Միջադէպ. Ձերբակալուած Է 15 Անձ

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Սիմոնեանը պատմած է, որ հարուածին 
յաջորդած է փոքր ծեծկռտուք։ 
Սիմոնեանի խօսքով, Դանիէլեանի 
հետ գտնուող երկու անձինք եւս 
հարուածած են իրեն եւ ծեծկռտուք 
եղած է, որուն միջամտած են փողոցը 
քալող մարդիկ, եւ երեք անձինք 
հեռացած են տարածքէն։
«Ես պատրաստ եմ պատասխա-
նատւութիւն կրելու իմ արարքի 
համար, եթէ սխալ վարուած են, 
թէեւ այն քայլերը, որոնք ես ըրած 
եմ, կը գնահատեմ որպէս ինքնա-
պաշտպանութիւն»,- ըսած է Սիմո-
նեանը։
 
Յիշեցնենք, որ աւելի վաղ ոստիկա-
նութեան հասարակայնութեան հետ 
կապի եւ լրատւութեան վարչութենէն 

ՀՀ քննչական կոմիտէի յատկապէս 
կարեւոր գործերու քննութեան 
գլխաւոր վարչութիւնը ստացաւ եւ 
վարոյթ ընդունեց Գաւառ քաղաքին 
մէջ երկու անձ սպանելու եւ չորս 
անձի հրազենային մարմնական վնա-
սուածքներ պատճառելու, ինչպէս նաեւ 
խումբ մը անձերու կողմէ բռնութեամբ 
եւ գոյքը ոչնչացնելով զուգորդուած 
զանգուածային անկարգութիւննե-
րու դէպքերու առթիւ յարուցուած 
քրէական գործերը, որոնք միացուած 
են մէկ վարոյթով: Այս մասին նշուած 
է Քննչական կոմիտէի տարածած 
հաղորդագրութեան մէջ:
2020 թուականի Ապրիլ 28-ին ժամը 
17:00-ի սահմանները, Գաւառ քաղաքի 
Ազատութեան փողոցի ճանապարհի 
երթեւեկելի գօտիին վրայ,  ենթադրեալ 
յանցագործութիւն կատարած անձը 
(անձինք),  շատերու կեանքի համար 
վտանգաւոր եղանակով, կրակահերթ 
արձակած են Նորաթուս համայնքի 
բնակիչներ Վահէ Աւետիսեանի, 
Հրաչեա Յակոբեանի, Արմէն Սարգսե-
անի, Արտեոմ Պետրոսեանի եւ Սասուն 
Մելոյեանի, Գաւառի բնակիչներ՝ 
Զոհրապ Պարոնիկեանի, Արմէն 
Հայթեանի եւ Վարդան Թաւոյեանի 
ուղղութեամբ, որու հետեւանքով, 
ստացած կեանքի հետ անհամատեղե-
լի վնասուածքներէն՝ Վ. Աւետիսեանը 
եւ Զ. Պարոնիկեանը տեղւոյն վրայ 
մահացած են, իսկ միւսները՝ ստա-
ցած մարմնական վնասուածքնե-
րով, տեղափոխուած են «Գաւառ 
Բժշկական Կեդրոն» ՓԲԸ (Փակ 
բաժնետիրական ընկերութիւն):
2020 թուականի Ապրիլ 28-ին, «Գաւառ 
Բժշկական Կեդրոնի» ՓԲԸ-էն, ՀՀ 
ոստիկանութեան Գաւառի բաժինը 
ահազանգ ստացած է այն մասին, որ 
խումբ մը անձեր յարձակած են Գաւա-
ռի հիւանդանոցին վրայ, կոտրած 
ապակիները եւ գոյքը եւ հարուածներ 

Ապրիլեան պատերազմի հանգա-
մանքները ուսումնասիրող Ազգային 
Ժողովի քննիչ յանձնաժողովին, Ապրիլ 
27-ին, յանձնաժողովի անդամներու 
հարցերուն պատասխանած է Արցա-
խի Պաշտպանութեան նախկին 
նախարար, ներկայիս Արցախի 
Հանրապետութեան ոստիկանապետ 
Լեւոն Մնացականեան: Նիստէն ետք 
ան անադրադարձած է այն հարցին, 
թէ ապրիլեան պատերազմի ժամա-
նակ հայկական կողմի կորսնցու-
ցած տարածքը ինչքան էր ի վերջոյ: 
«Մեր հաշուարկով՝ մինչեւ 400 
հեքթար»,- ըսած է Մնացականեան՝ 
չպատասխանելով լրագրողին այն 
հարցումին, թէ ինչու Ապրիլեան 
պատերազմէն օրեր ետք Սերժ 
Սարգսեան յայտարարեց 800 հեկտար 
տարածք կորսնցնելու մասին:
Ան նշած է, որ յանձնաժողովի 
անդամներուն հետ եղած է անկեղծ, 
անմիջական պատասխաններ տուած է 
եւ ներկայացուցած է իրականութիւնը:
Հարցին, թէ ի՞նչ բացթողումներ տեղի 
ունեցած են ապրիլեան պատարեզմի 
ժամանակ եւ անոնք կրնայի՞ն էական 
նշանակութիւն ունենալ պատերազմի 
ընթացքի համար, ան պատասխանած 
է՝ ի հարկէ, ոչ:
«Միանշանակ, Պաշտպանութեան 
բանակը կատարած է իր առջեւ 

Հայաստանը արտակարգ դրութեան 
պայմաններուն, անհրաժեշտութիւն 
չի տեսներ իր արտաքին պարտքի 
սպասարկման ընթացքը ինչ որ 
ժամանակով յետաձգելու կարիք:
Ըստ «Արմէնփրես»-ին, այս մասին ըսաւ 
ՀՀ ֆինանսներու նախարար՝ Ատոմ 
Ճանճուղազեան Ազգային Ժողովին, 
2020 թուականի պետական պիւտճէի 
մասին օրէնքի փոփոխութիւններ եւ 
լրացումներ կատարելու մասին օրէնքի 
նախագիծի քննարկման ընթացքին, 
պատասխանելով «Բարգաւաճ 
Հայաստան» խմբակցութեան 
պատգամաւոր Սերկէյ Բագրատեանի 
հարցին:
Սերկէյ Բագրատեան նկատել տուաւ, 
որ անյաղթահարելի հանգամանքա-
յին իրավիճակին, միջազգային 
իրաւունքի կիրառումներուն մէջ 
անյաղթահարելի ուժը պետութեան 
միջազգային իրաւական պատասխա-
նատուութենէ ազատող հանգամանք 
է: Ան հետաքրքրուեցաւ թէ արդեօք 
Հայաստանը կ’օգտուի՞ հնարա-
ւորութենէն, որ արտաքին պարտքի 
սպասարկման ընթացքը առնուազն 

յայտնած էին, որ ԱԺ փոխնախագահ 
Ալեն Սիմոնեանի եւ «Ադեկվադ» 
շարժման համահիմնադիր Արթուր 
Դանիէլեանի միջեւ տեղի ունե-
ցած միջադէպի գործով բերման 
ենթարկուած է 2 անձ, որոնք ազատ 
արձակուած են Ալեն Սիմոնեանը 
յիշեցուցած է նաեւ տարիներ առաջ 
իր եւ Արթուր Դանիէլեանի միջեւ տեղի 
ունեցած միջադէպի մասին։

հասցուցած Դաւիթ Հայթեանին, 
պատճառելով մարմնական տարբեր 
վնասուածքներ,  ծակած-կտրած 
վէրքեր եւ ՝ արիւնային ցնցումներ՝ 
ծանր աստիճանի:
Պարզուած է նաեւ, որ Զ. Պարոնիկեա-
նի եւ Վ. Աւետիսեանի հարազատները 
եւ ընկերները, իմանալով, որ վերջին-
ներս մահացած են, կարծելով, որ 
իրենց հարազատներու սպանութիւնը 
կատարած են հիւանդանոց գտնուող 
Ա. Հայթեանը, Դ. Հայթեանը եւ Վ. 
Թաւոյեանը, վերջիններս սպանելու 
դիտաւորութեամբ, ներխուժած են 
հիւանդանոց, կտրող-ծակող գոր-
ծիքներով յարձակած վերջիննե-
րուն վրայ եւ փորձած սպանել 
զանոնք, սակայն իրենց կամքէն 
անկախ հանգամանքներով եւ 
ոստիկանութեան միջամտութեամբ, 
յանցագործութիւնը աւարտին չեն 
հասցուցած եւ դիմած են փախուստի:
Բացի այդ,  2020 թուականի Ապրիլ 
28-ին, ժամը 17։00-ի սահմաննե-
րուն, տեղի ունեցած փոխհրաձգու-
թեան ընթացքին, որու ժամանակ 
սպանուած են Գաւառ քաղաքի բնա-
կիչ՝ Զ. Պարոնիկեան եւ Նորաթուս 
գիւղի բնակիչ՝ Վ. Աւետիսեանը, 
վնասուածքներ ստացած են նաեւ 
Նորաթուս գիւղի բնակիչներ՝ Հ. 
Յակոբեանը, Ա. Պետրոսեանը, 
Ա. Սարգսեանը, Ս. Մելոյեանը, Ա. 
Հայթեանը եւ Վ. Թաւոյեանը:
Վ. Աւետիսեանի եւ Զ. Պարոնիկեա-
նի հարազատները եւ ընկերները, 
բազմաթիւ անձեր, կարծելով, որ 
անոնց սպանութիւնը կատարած 
են Գաւառի հիւանդանոց գտնուող 
բուժօգնութեան դիմած Ա. Հայթեանը 
եւ Վ. Թաւոյեանը, շրջափակած են 
Գաւառի հիւանդանոցի մուտքերը, 
այնտեղ ծառայութիւն կատարող ոստի-
կանութեան աշխատակիցներուն 
նկատմամբ բռնութիւն գործադրելով, 
մուտք գործած են հիւանդանոց, 
կոտրելով մուտքի դռները, ինչպէս 
նաեւ հիւանդանոցի գոյքը:
Քննչական կոմիտէն կը տեղեկացնէ, 
որ Գաւառի մէջ զանգուածային 
անկարգութիւններուն մասնակցելու 
կասկածանքով այս պահի դրութեամբ 
ձերբակալուած է 15 անձ:

դրուած խնդիրը, յաղթանակած է: 
Եւ այն թերութիւնները, որոնք կան, 
ցանկացած տեղ ալ ընելիքներ կան, 
Պաշտպանութեան բանակը կ’աշխա-
տի այդ ուղղութեամբ: Իմ մասով ալ 
կար բացթողում»,- աւելցուցած է 
ան: Լեւոն Մնացականեան ըսած է, 
որ դեռ չ’ուզեր պատասխանել այն 
հարցին, թէ հետախուզութեան մասով 
թերութիւններ եղա՞ծ են ապրիլեան 
պատերազմի ժամանակ, թէ ոչ:
«Հարցեր կան, որոնք դեռ պէտք է 
ճշդուին: Յանձնաժողովը կ’որոշէ՝ 
կարիք կ’ըլլայ նեկայացնելու, կը 
ներկայացնէ: Մենք մեր խնդիրը 
կատարած ենք, ի՞նչ ճակատագրա-
կան խնդրի մասին է խօսքը»,- նշած է 
ան: Անդրադառնալով զոհերու մասին 
հարցին, Մնացականեան ըսած է. 
«100-է աւելի զոհ չէ եղած, ապրիլ 2-էբ 
մինչեւ 5-ը եղած է 75 զոհ, որմէ 35-ը 
ժամկէտային զինծառայող եղած են»:

1 տարի յետաձգէ:
Ատոմ Ճանճուղազեան նկատել տուաւ, 
թէ առաջին հայեացքէն շատ գրաւիչ կը 
թուի, օրինակ, 100 մլն տոլարի չափով 
սպասարկման յետաձգումը եւ այդ 
միջոցները ներքին նպատակներով 
օգտագործելու հեռանկարը: Սակայն 
ան առաջարկեց նայիլ հարցին 
նաեւ միւս կողմին: «Միւս կողմից, 
եթէ միայն միջազգային ֆինանսա-
կան կազմակերպութիւնները 
լինէին, ապա գուցէ Ձեր մտադրու-
թիւնը իրականանալի լինէր: 
Սակայն մենք մեզ համար որպէս 
հեռանկար չենք տեսնում, չէ՞, 
միջազգային ֆինանսական կազմա-
կերպութիւնների հովանու ներքոյ 
մնալը, մենք հեռանկարում տեսնում 
ենք, որ ինքներս ենք նուիրող դառնա-
լու: Եւ դրան ուղղուած քայլ է նաեւ 
այն, որ մենք այլեւս անճանաչելի չենք 
միջազգային ֆինանսական քարտէ-
զի վրայ»,-ըսաւ Ճանճուղազեան ու 
որպէս վկայութիւն, նշեց միջազգա-
յին ֆինանսական շուկաներուն 
մէջ  եւրապարտատոմոսերու երեք 
թողարկումները:

ԳՈՅԺ
Ոչ Եւս Է Երախտաւոր  Ընկ. Գէորգ Գազանճեան

Խոր ցաւով տեղեկացանք թէ Թորոնթոյի մէջ (Քանատա) մահացած է 
հաւատաւոր, երկարամեայ կուսակցական ընկեր ԳԷՈՐԳ ԳԱԶԱՆՃԵԱՆ։
Նորոգ հանգուցեալ մեր ընկերը երկար տարիներ պաշտօնավարած էր 
Կիպրոսի մէջ որպէս Լիմասոլ քաղաքի ազգային նախակրթարանի աւագ 
ուսուցիչ եւ ապա՝ Նիկոսիոյ Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան 
մէջ որպէս դիւնապետ։ Ան ծանօթ էր իր աշխատասիրութեամբ ու 
ծառայասիրութեամբ։ Վերջին տարիներուն տեղափոխուած էր աղջկան 
ընտանիքին մօտ՝ Քանատա։ 
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DISTRICT OF

COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

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

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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News from the World

with a special quality and volume”, he 
said, reminding that most of the cap-
ital expenditures is carried out by the 
ministry of territorial administration and 
infrastructures.
Minister of territorial administration and 
infrastructures Suren Papikyan reported 
that the ministry has been provided 
with 22 billion 380 million drams from 
the 2020 state budget for its capital 
expenditures, 21 billion drams out of 
which is directed for road construction. 
It is expected to renovate 250 km long 
road in the Republic within the frames 
of these funds. The preparation works 
are in process and will start on March 5.
Thereafter, deputy chair of the Urban 
Development Committee Armen 
Ghularyan reported the process of the 
house-building program in the disaster 
zone – in Spitak, Vanadzor and Gyumri.
PM Pashinyan tasked to implement all 
these programs with a large scale and 
within the set timeframes.

News from Armenia & Artsakh

‘Effective Implementation Of Capital 
Expenditures Is Our Key Tool To Overcome 
Crisis’ – Armenian PM

3 Arrested Over 
Incident Between Alen 
Simonyan And Artur 
Danielyan

Construction Of 
Iran-Armenia Power 
Transmission Line 
Will Not Be Stopped

Coronavirus: France’s 
Oldest Doctor, Aged 
98, Continues Working 
Through Lockdown

President-Elect Of Artsakh Meets With 
Chairman Of United Homeland Party

For The 1st Time Since June 2019 Azerbaijan 
Fires Mortars, Artsakh Sufferes No Losses

Prime Minister of Armenia Nikol 
Pashinyan today chaired a con-

sultation in the government discussing 
the implementation process of capital 
programs in the fields of infrastructures 
and house-building, the PM’s Office told 
Armenpress.
Pashinyan said this year the capital pro-
grams are of special importance. “Why 
it is specifically important this year and 
what practice we have from the previ-
ous years regarding the capital expen-
ditures? The experience of the past 
years shows that traditionally the capital 
expenditures in Armenia are under-ful-
filled. But if in 2019 we had an unprec-
edented economic activity, compared 
to the under-fulfillment of the capital 
expenditures, this year we are in crisis, 
and therefore, our main tool to overcome 
the crisis is the effective implementation 
of the capital expenditures. We find that 
this year each under-fulfilled percent of 
the capital expenditures means non-cre-
ated jobs, means families which didn’t 
get salaries, means businessmen who 
should have got a profit, operated in the 
context of state expenditures, which in 
its turn further intensifies the difficult 
social situation. In this respect we really 
need to carry out capital expenditures 

3 people have been arrested over the 
brawl between vice Speaker of the par-
liament Alen Simonyan and Co-founder 
of Adekvat Party Artur Danielyan. 
Danielyan is among the three arrested, 
head of the press service of the Police 
Edgar Janoyan told ARMENPRESS.
‘’Afterwards, Artur Danielyan was taken 
to the hospital from police department. 
Examination is underway’’, he said.
Earlier today, the Police of Armenia 
received the alarm call from MP Arman 
Babajanyan over the incident of attack-
ing National Assembly Vice Speaker 
Alen Simonyan.
Co-founder of Adekvad party Konstantin 
Ter-Nakalyan posted the photo of the 
other co-founder of the party Artur 
Danielyan where it can be seen that 
Danielyan has blood traces on the face.
‘’Alen Simonyan has attacked Artu 
Danielyan, who was walking in the 
street’’, he wrote.
Alen Simonyan informed that he was 
walking in the street and met some of 
the activists of Adekvad, one of whom 
made insulting expressions, after which 
brawling took place. Simonyan has also 
light injury at the palate.

Newly-elected President of the 
Republic of Artsakh, leader of 

the Free Fatherland party, Arayik 
Harutyunyan met with Chairman of 
the United Homeland party Samvel 

The Azerbaijani troops fired 60 mm 
mortars in the direction of the 

Armenian positions in Martuni section.
As ARMENPRESS was informed from 
the press service of the Defense Ministry 
of Artsakh, the Artsakh units suffered no 
losses as a result of the shelling.
The adversary was silenced following 
the retaliation of the Armenian side.
‘’We want to note that this is the first 
mortar shelling by Azerbaijani side since 
June, 2019. At the same time it should 
be added that other ceasefire violation 
cases took place from other firearms.

The program of Iran-Armenia power 
transmission line is in process 

despite the coronavirus, ARMENPRESS 
reports IRNA informs that Ambassador 
of Armenia to Iran Artashes Tumanyan 
said during an online discussion.
The outbreak of coronavirus had no 
impact on Iran-Armenia joint projects. 
He emphasized that Armenia prepares 
to meet the 60 specialists for the con-
struction of Iran-Armenia power trans-
mission line.
The construction of the 3rd power trans-
mission line will give an opportunity 
to add the volume of gas-electricity 
exchange program.

Dr. Christian Chenay continues to 
work in a high-risk environment 

in France, despite the danger of the 
coronavirus (COVID-19) for someone 
of his age, BBC reports.
France’s oldest doctor is still making 
weekly trips to a retirement home to 
provide support, and says his decision to 
keep working is partly down to France’s 
shortage of local family doctors.
“My wife is terrified I could bring the virus 
home and she is right. But I can’t just 
abandon them in the midst of this virus 
epidemic”, the doctor said.

Beloved faithful,
 
With a joyous heart, we are pleased 
to announce that the Western 
Diocese of the Armenian Church 
of North America has exercised the 
option to purchase 1219 Vine Street 
in accordance to the land lease 
and accordingly has successfully 
acquired the property as of April 
23, 2020.
The subject property is directly 
adjacent to the St. John Garabed 
Armenian Apostolic Church. The 
completion of this acquisition will 
further facilitate the God-pleasing 
deed of the construction of the new 
church.
In this Eastertide, as we celebrate 
the victorious resurrection of Christ, 
our Lord, we could not have wished 
for a greater gift to the parish thus 
reaffirming the revival of St. John 
Garabed Armenian Church of 
Hollywood. God leads His followers, 
for we wholeheartedly believe in His 
divine intervention.
 
On this auspicious occasion, the 
Western Diocese and St. John 
Garabed Armenian Church Parish 
Council express their sincere grat-
itude to the faithful community for 
their continued support, hope and 
prayers in bringing this God-pleasing 
endeavor to fruition.
 
In the words of the faithful, “God is 
great,” for He is “the path, the truth 
and the life.”

God Is Great 

Babyan on the sidelines of his political 
consultation.
“We had a constructive discussion on 
the possible political cooperation and 
in this context on the combination of 
our program provisions. We both high-
lighted the domestic unity and joint 
resistance to the current challenges for 
the peaceful and stable development of 
Artsakh. We reached an agreement to 
continue the consultations in the future”, 
the President-elect of Artsakh said on 
Facebook.

At this moment the situation is calm on 
the front line. The front line units of the 
Defense Army continue to confidently 
carry out their military duty’’, reads the 
statement.
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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.
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tural Center of
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announced the
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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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19 campaign in which she averaged 
18.8 points and 5.9 assists for Australia’s 
Casey Cavaliers.
 “This whole thing was interesting tim-
ing for me,” Halejian said, “especially 
because I kind of went into this past 
season in France thinking it would be 
my last season anyway.
“So, I don’t know if it’s a sign that it’s just 
meant to be my last year, but… I think a 
five-year run has been pretty amazing, 
and it’s looking likely that I’ll probably 
hang them up now.”
Halejian noted that none of her team-
mates had been infected at the time 
she left Toulouse – one more reason 
she considers herself “very, very lucky.”
“It’s been an amazing experience,” she 
said of her pro career. “But eventually, 
[I wanted] to be back home and start 
working, and have a little stability in my 
life. The main thing is just being close 
to my family and friends again.”

*Greg Tartaglia is a high school sports 
reporter for NorthJersey.com. 

NorthJersey.com   

The youngest of three siblings arrived 
home in Wyckoff the same day that her 
29-year-old brother, Eric, came back 
from New York City. Both self-quaran-
tined for two weeks.
They and sister Alexis, 35, who lives 
in Los Angeles, all were healthy as of 
Easter Sunday.
“You realize even more how important 
it is to be close to your family and your 
friends in crazy times like this,” Sarah 
said. “And times like this show just how 
short life can be.”

Basketball odyssey
While all three Halejians played basket-
ball at Ramapo, it was Sarah who grad-
uated as the Franklin Lakes school’s 
all-time leading scorer in 2011.
She was named North Jersey Player of 
the Year as a sophomore and a junior, 
led the Raiders to a pair of Bergen 
County championships and finished with 
1,843 points. All that earned her a place 
on the All-Decade first team.

Former Ramapo basketball player 
Sarah Halejian plays overseas in 
France. (Photo: Courtesy of Toulouse 
Metropole Basketball)

Franklin Lakes 3/22/2010 -- Girls 
basketball player of the year Sarah 
Halejian, of Ramapo. TYSON TRISH/
STAFF PHOTOGRAPHER (Photo: 
NorthJersey.com File)

Former Ramapo basketball player 
Sarah Halejian plays overseas in 
France. (Photo: Courtesy of Toulouse 
Metropole Basketball)

Community News

In memoriam: Diramayr Zabell Mardigian Kalayjian

Former NJ basketball star back home after season cut short by coronavirus in France

Diramayr Zabell Kalayjian, transitioned 
in eternal peace on Wednesday, April 
29, 2020 at the age of 97 in Emerson, 
NJ.  She was born in Aleppo, Syria to 
survivors of the Armenian Genocide, 
George and Jemileh Mardigian.  Her 
family Bible attests to her birth being “in 
the August when pears were ripened,” 
but later legally recognized as November 
15, 1923. The Mardigians were from 
the famed Cilician-era town of Kilis and 
were blessed with six daughters and 
one son. They endured Ottoman Turkish 
Genocide, WWI and WWII.
Diramayr Zabell Kalayjian attended 
The Immaculate Conception Schools in 
Aleppo, where she received academic 
excellence, and high honors for being 
hardworking, diligent, responsible, and 
intelligent. She was also admired for 
her beauty, grace, and striking sky-blue 
eyes.
On 28 August 1938, she married Kevork 
Kalayjian, son of Girgi and Tervanda 
Kalayjian at Holy King Armenian 
Apostolic Church in Azez, Syria. They 
were blessed with seven children; their 
first son Zaven Kalayjian who became 
a priest, the late Very Rev. Fr. Vertanes 
Kalayjian along with Yn. Anahid dedicat-
ed there lives to the Armenian Church 
and Youth Ministry; Zareh who died in 
infancy; Zarminé  Boghosian writer, 
poet and educator - dedicated her life to 
teach Armenian children; Mary who died 
in infancy; Kevork who is a poet and a 
financial auditor; Ani Kalayjian, Ph.D. a 
psychologist, author and educator who 
has dedicated her life to helping victims 

GREG TARTAGLIA

Sarah Halejian is facing the possibil-
ity that the coronavirus outbreak has 
brought an end to her professional 
basketball career.
The Ramapo High School graduate is 
deeply grateful that it has not taken away 
any of the people closest to her.
Halejian, 27, spent the past winter play-
ing with Toulouse Metropole in France’s 
Ligue 2. The league suspended play not 
long after the NBA suspended its season 
after Rudy Gobert tested positive for 
the virus. Ligue 2 playoffs typically last 
until mid-May.
Her original return flight to the U.S. had 
been scheduled for June 2. When the 
State Department issued its March 19 
recommendation for Americans traveling 
abroad to return stateside, Halejian’s 
agent helped make arrangements for 
her homecoming.
“It was about eight days after I got 
home that they cancelled the rest of 
the league’s season,” she said. “It was 
definitely the smart choice to come home 
when I did.”

of trauma; and Vasken Kalayjian, a 
branding specialist, artist, and author. 
Diramayr Zabell Kalayjian was blessed 
with 10 grandchildren, and 16 great 
grandchildren.
In 1962, the family moved from Azez to 
Aleppo and then to the United States 
in 1971 with the efforts of Fr. Vertanes 
and Yn. Anahid.  Living in North Jersey, 
Diramayr was active in the Holy Cross 
Armenian Church Women’s Guild 
(Union City, NJ) and was honored with 
the 1979 Mother of the Year Award from 
the parish.  In 2003, in recognition of 
her 80thbirthday, a large family gather-
ing was organized in New York, which 
included the participation of Zabell’s 
maternal cousin the late Mrs. Artemis 
Nazarian and her husband Baron Nazar.  
On that occasion a special education 
fund was established in Zabell’s honor.
Zabell was a spiritual and Christian 
Armenian woman and the matriarch of 
the family. She was a devoted member 
of the Armenian Church and dedicated 
to her family. A God-loving woman, she 
would insist that her children read from 
the Holy Scriptures before breakfast, 
which quickly became a mandatory tra-
dition in the home.  Caring and helping 
others through her prayers, advice was 
a common gift that she gave generously 
to everyone starting with her children, 
her grandchildren, and great-grand-
children, neighbors, cousins, in-laws, 
and others. 
Diramayr Kalayjian homeschooled her 
children up to first grade, both in their 
religious studies and literature.  She 

was an avid reader of novels scien-
tific journals like ԲԺԻՇԿ Monthly in 
Armenian and The New England Journal 
of Medicine in english.  She strived for 
excellence and instilled in her children 
a strong set of values and faith in God. 
She practiced the teachings of Jesus 
Christ, love and compassion for others 
and good work ethic. She instilled in 
all her children courage to follow their 
passions and excel in their careers of 
choice.
Losing her firstborn son Fr. Vertanes 
Kalayjian (2016) was emotional-
ly distressing for her, and she often 
expressed, “no mother should bear to 
witness the death of her child.”  Yet, 
her happiest moments were to witness 
along with Fr. Vertanes just two weeks 
before his passing, the ordination of 
Fr. Vertanes’s youngest son, Saro into 
priesthood as Der Avedis Kalayjian.
Her death is mourned by her young-
est sister Jaklyn Yahyeian, of Los 
Angeles, CA. Yeretsgin/Diramayr 
Anahid Kalayjian, Zarmine and Missak 
Boghosian, Kevork and Maral Kalayjian, 
Dr. Ani Kalayjian, and Vasken and 
Jacqueline Kalayjian. She is also 
mourned by her grandchildren and 
great-grandchildren as well as the 
Tashjian, Shamamian, Yahyahian and 
Mardigian familieswho are all grateful 
for her angelic presence in their lives.
Diramayr Kalayjian was a matriarch 
very well described through the loving 
words of Yeretzgin Anahid who said: 
“Our precious Diramayr went to be 
with her son, Der Vertanes. She was 
an angelic person, and we all loved 
her very dearly. She will have a special 

place in heaven! She will be adorned 
with crowns! We all have a lot to learn 
from her admirable life.”
As Dr. Vartan Abdo expressed so well, 
“Your mom fought the good fight she 
finished the race, and kept the faith! Her 
motherly angelic and saintly character 
will forever be etched in my memory. 
She was a remarkable mother, grand-
mother and great-grandmother whose 
energy, spirit, kindness and determina-
tion were admired by all who knew her. 
She had an amazing and inspirational 
life filled with friends and family and so 
much purpose.”
Whatever we say and whatever we do, 
we will always remain indebted to her. 
Even before taking her last breath her 
last words were: “Thank you and God 
Bless you!”
May God rest her soul and comfort all 
her loved ones. Due to the unfortunate 
situation regarding the current pandemic 
and the resulting lock down, her funeral 
services will be subject to physical dis-
tancing safety practices.  The Kalayjian 
Family expresses sincere gratitude to 
friends and family from far and near for 
condolences and prayers. Details of the 
funeral will be shared soon.  

A four-year career at Yale followed. She 
was named captain of the team as a 
senior but suffered a torn ACL midway 
through that season.
“I had goals of playing professionally 
and overseas,” Halejian said. “So my 
Yale coach at the time actually recom-
mended I take the next year to rehab 
and get healthy, but also get some 
exposure over in Europe.”
She spent her first postgraduate 
year at the University of Edinburgh in 
Scotland, earning a master’s degree in 
sports management and playing for the 
school’s basketball team.
Her first pro season was with 
Switzerland’s BC Winterthur, near 
Zurich, in 2016-17. The game also took 
her to Australia for two seasons before 
she landed with Toulouse Metropole.
“Here, after you finish college, besides 
the WNBA, there’s not really anything 
else for these female players,” Halejian 
said.
“But in Europe, it’s way different. [Most 
countries] don’t have college or universi-
ty teams. So I’ve had some teammates 
who, they started playing professionally 
at age 17, age 18, and they play for 
about 10 years professionally.”

Contemplating the future
The 5-foot-9 guard just completed 
her fifth pro season. She had the top 
shooting percentage (59.3) and No. 
2 scoring average (10.0) on Toulouse 
Metropole, according to eurobasket.
com. That came on the heels of a 2018-
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reflect on the 104th anniversary of the
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tion, and especially applauds the
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stated.
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“We are truly inspired by the vision
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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-
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Broad, Petersen Automotive Museum,
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of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,
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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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The Masco Corporation in Detroit
Alex Manoogian began his career in Detroit from humble stages, learned, taught, 
and accomplished, concluding his magnificent successes, living there all his life 
since 1924. Previously he apprenticed in designs of auto parts in the prime city of 
car industry, and soon established his famous Delta Faucets development in 1929 
and turned it into a worldwide undertaking. All of the successes Mr. Manoogian 
achieved were credited primarily and exclusively to his intelligence, skill, hard and 
honest work, added to his unwavering optimism, smile always on his face. At its 
peak three billion dollars was the annual transaction of the MASCO Corporation 
while Alex Manoogian was handling his prestigious firm.

 
85th and 95th Birthdays
We were all gathered in Detroit to mark the 85th birthday of Alex Manoogian in 
1986. Guests from far and near were received by the Benefactor individually at 
the entrance of the MASCO Corporation, followed by an outstanding reception 
dinner. To our great surprise on Sunday, during the episcopal Divine Liturgy, Deacon 
Alex Manoogian performed the presentation of the Gifts, raising the Chalice cer-
emonially for the celebration of the Holy Mass, wearing the proper robe and stole 
of an Archdeacon. We were in Detroit again to celebrate Mr. Manoogian’s 95th 
birthday, and for the third time in July, 1996 as he bid farewell to this world and 
passed away at age 95. For the funeral of this great man His Holiness Karekin I 
Catholicos of All Armenians arrived in Detroit from Holy Etchmiadzin to preside 
over the services, assisted by ten bishops and numerous clergy from all over 
including this writer.

The Last Beneficiary
It was only a few months before Mr. Manoogian’s passing that in 1996 the St. 
David Armenian Church parish in Boca Raton, Florida, became the fortunate 
beneficiary, when approached by this writer, then the pastor of the newly built 
St. David Armenian Church, requesting to offer funds for the building of the first 
and the only Armenian parish school in Florida on the church premises. No ques-
tions asked, the great benefactor said he will help. On February  18, 1996 Mr. 
Manoogian was present at the cornerstone ceremonies of the school presided by 
His Holiness Karekin I Catholicos of All Armenians of blessed memory, assisted by 
the Primate Archbishop Khajag Barsamian who led the Catholicos to Florida and 
performed the Sunday Mass. Mrs. Marie Manoogian had passed away in 1993. 
Father Arzoumanian conducted the laying of foundations ceremony.     

Regretfully Benefactor Alex Manoogian could not see the school completed and 
inaugurated, due to his passing in July 1996. We dedicated the opening of the 
new school later in October and remembered the legacy of the Benefactor with 
gratitude and love. A message of blessing and gratitude was sent by His Holiness 
Karekin I Catholicos of All Armenians from Holy Etchmiadzin to mark the occa-
sion.     

Alex Manoogian welcoming Father Zaven and Yeretsgin Joyce at the MASCO 
Reception Hall. Detroit, Sep. 10, 1986.

Ground Breaking of school by His Holiness Karekin I. Archbishop Khajag Barsamian, 
Alex Manoogian, and Pastor Fr. Zaven Arzoumanian. Boca Raton, Feb. 18, 1996.

Centennial (1920-2020)

Alex Manoogian
Distinguished National Philanthropist
Centennial on American Shores
FATHER ZAVEN ARZOUMANIAN, PhD

Outstanding  Benefactor
The 20th century Armenians, both in the Homeland and in the Diaspora, were most 
fortunate to have this outstanding person Alex Manoogian as their great benefactor 
and the distinguished President of the AGBU for 36 years. Born in Kasaba, near 
Smyrna, Alex a 19 year old youth, travelled to the United States by sea in 1920 
virtually with nothing, speaking three foreign languages but not English, $50 in his 
pocket and no experience, eventually to distinguish himself as the brightest star 
under the Armenian cloudy skies and in this blissful land of America, silently leading 
our people both in Armenia and abroad, despite the most tragic political geography 
following WWI. The following is a tribute by this writer, the eyewitness pastor of 
the Armenian Church in Florida, who had the privilege to meet occasionally with 
Mr. and Mrs. Manoogian from Michigan on their winter vacation.
Truly humble and with a great personality, Mr. Manoogian while in Florida would 
call to visit the newly built St. David Armenian Church office where I was assigned 
the founding pastor since 1984, and on occasions would invite me and Yeretsgin 
Joyce to take a ride in his own boat along with Mrs. Manoogian and friends. One 
day he whispered to me and said “I feel fortunate with the guidance from above,” 
not mentioning all the responsible and honorable achievements behind his most 
benevolent non-stop activities and skillful undertakings known worldwide as the 
owner of the MASCO international firm. I reverently replied saying, “Mr. Manoogian 
fortune does not come by itself; it is earned with dedication and the kind of knowl-
edge and concerns you have displayed all along.” He used to smile through his 
blue eyes to express his impressive satisfaction on his illustrious face. Next year 
we will mark the 120th birth year of this great benefactor, born on June 28, 1901.

President of the AGBU
Mr. Manoogian was telling me he never met the founder and the first President of 
the AGBU Boghos Noubar Pasha until at age 15 when he encountered his picture 
at the elementary school in Kasaba in one of the history text books. “I liked the 
picture and decided to copy it on a larger scale and donate to the school for sale to 
benefit the school” Mr. Manoogian said. He told me this predestined and legitimate 
association under the light of his future life and position with love, and I heard it 
twice with admiration. I was amazed as to how much closer he could get at his 
tender age to the great Founder and the First President Boghos Noubar, turning 
his 5th successor, both of them unmatched indeed. He was elected President of 
the AGBU on December 12, 1953, when the Center of the AGBU had moved from 
Paris to New York City in 1940, under President Arshag Karageuzian who resigned 
in 1953, and the 40th Assembly elected Alex Manoogian President.
The immediate future attested that his personal, family, and community life crossed 
all boarders and Alex Manoogian’s name as a great benefactor spread worldwide 
associating both his and his wife’s name honorably and respectably with new 
schools and cultural centers, built and donated through his benevolent funds by 
dozens in every country and every Armenian community. Not only he multiplied 
the funds and the congenial activities of the AGBU, raising the total funds of eight 
million dollars of the Union from 1954 to fifty million dollars during his 36 years 
tenure, but he also established alert and active branches of the AGBU all over 
the world, himself visiting to most of them periodically. Most of those branches 
have ceased ever since.
He built 13 elementary schools well famed by their individual names that I could 
list, and 10 cultural and athletic centers, headed by the Armenian Home for the 
Aged in Michigan  dedicated to his parents Takvor and Takouhi Manoogian. The 
Home for the Aged has been functioning with full capacity of Armenian elderly in 
the state of Michigan for many years. None of those schools closed the doors for 
any reason as long as Mr. Manoogian was living. Unfortunately disastrous closing 
of schools and AGBU branches took their course rapidly, following the closure of 
the Melkonian Institute in Cyprus in 2006, year after year, due to the new admin-
istration succeeding him after his demise in 1996 at age 95. 

His Holiness Vasken I
Almost simultaneously in 1955 the Armenian Church was blessed by the election 
of Vasken I, Catholicos of All Armenians.  Catholicos Vasken I and Alex Manoogian 
providentially became the much needed leaders of our Church and people in the 
second half of the 20th century, the Pontiff displaying full and unreserved trust in 
him when commissioned Mr. Manoogian on several important missions. As bene-
factors, upon the request of His Holiness, Mr. and Mrs. Alex Manoogian donated 
full funds for the building of a Museum for ancient artifacts and manuscripts in 
Holy Etchmiadzin. The Museum inaugurated in 1982 near the Pontifical Palace 
(Veharan) in the presence of the benefactors.
The Catholicos of All Armenians met Alex Manoogian several times in the Mother 
See and in the United States. They met twice in Jerusalem where the dedication 
of the newly-built Seminary donated by benefactor Manoogians was taking place. 
For another reason, the Pontiff deeply concerned, commissioned President Alex 
Manoogian in 1967 to rescue those 23 ancient Armenian manuscripts shameful-
ly and treacherously taken to London for auction by the hands of irresponsible 
leadership of the Patriarchate. The benefactor paid the ransom and rescued the 
manuscripts and returned them to Jerusalem.    
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WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.
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“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

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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Make sure you count as
ARMENIAN in the 2020 Census

A R M E N I A N

The Census has started! Complete the 2020
Census online by visiting my2020census.gov



ՉորեքշաբÃÇ, 29 ԱպրÇլ 2020 15Ամերիկահայ Կեանք

Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը

Ցեղասպանութեան Զոհերու Յիշատակին 
Իրականացած Արշաւը 5 Միլիոն 
Կարիքաւորներ Կերակրելու Գումար Հաւաքեց
Հայոց Ցեղասպանութեան 105րդ 
տարելիցը ոգեկոչելու նպատակով 
ի մի եկած գաղութային կազմա-
կերպութիւնները՝ Միացեալ հայերու 
Լոս Անճելըսի խորհուրդը (UACLA), 
Միացեալ հայ երիտասարդները 
(UYA) եւ Հայոց Ցեղասպանութեան 
յանձնախումբը (AGC), նկատի 
ունենալով «Քորոնա» ժահրին 
պարտադրած սահմանափակումնե-
րը, որոշած էին մինչեւ Ապրիլ 24 
իրականացնել դրամահաւաք մը, 

օժանդակութեան ձեռք երկարելու 
համար 1.5 միլիոն կարիքաւորներու։
Արդարեւ, ակնկալուած գումարէն 
առաւել քան երեք անգամը կարելի 
եղած է հաւաքել եւ այս արշաւին 
շնորհիւ կարելի պիտի ըլլայ 5 միլիոն 
կարիքաւորներու ուտեստեղէն ապա-
հովել, Հայոց Ցեղասպանութեան 1.5 
միլիոն զոհերուն յիշատակին։
Ուտեստեղէնը կարիքաւորներուն 
պիտի հասնի «Feeding America» 
կազմակերպութեան միջոցաւ։

Հպարտ Եմ, Որ Կողմ Քուէարկած Եմ Հայոց Ցեղասպանութեան Ճանաչման Բանաձեւին. 
ԱՄՆ Քոնկրէսական Զոի Լոֆկրեն

ԱՄՆ Ներկայացուցիչներու պալա-
տի անդամ, Քալիֆորնիայէն 
ընտրուած քոնկրէսական Զոի 
Լոֆկրեն անդրադարձած է Հայոց 
Ցեղասպանութեան 105-րդ տարե-
լիցին ու յարգած 1.5 միլիոն հայերու 
յիշատակը: Այս մասին կը տեղեկա-
նանք 1lurer.am-էն:  
«Ամէն տարի Ապրիլ 24-ին Միա-
ցեալ Նահանգներու եւ ամբողջ 
աշխարհի հայերը յիշատակի 
տուրք կը մատուցանեն Օսմանեան 
կայսրութեան օրօք համակարգուած 
կոտորածին զոհ դարձած հայերուն: 
Ցեղասպանութիւնը գագաթնակէտին 
հասաւ 1915 թուականին: Այս տարի 
կը նշուի այդ սարսափելու դէպքերուն 
ժամանակ 1.5 միլիոն հայ տղամարդոց, 

կանանց ու երեխաներու կոտորա-
ծին 105-ամեայ տարելիցը: Օսմա-
նեան կայսրութեան կողմէն հայերու 
հետապնդումներն ու սպանութիւննե-
րը յանցանք են մարդկութեան դէմ: 
Այս տարի ոչ միայն կը նշուի զոհերու 
յիշատակի 105-ամեայ տարելիցը, 
այլեւ՝ Թուրքիոյ կառավարութեան 
կոչ կ՝ուղղուի դադրեցնելու Հայոց 
Ցեղասպանութեան ժխտողական 
քաղաքականութիւնը: Ես հպարտ եմ, 
որ անցեալ տարի կողմ քուէարկած եմ 
Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման 
ԱՄՆ Քոնկրէսի բանաձեւին: Այժմ ԱՄՆ 
Քոնկրէսը այս հարցով պատմութեան 
իրական կողմն է: Եւ շատոնց արդէն 
ժամանակն է, որ Թուրքիան վերջ դնէ 
Հայոց Ցեղասպանութեան ժխտման»:

ԱՄՆ Աւելի Քան 30 Ծերակուտական Կ’աջակցի 
Արցախի Նիւթական Օգնութեան Աւելացման
Աւելի քան 30 ամերիկացի ծերա-
կուտական միացած է Ներկա-
յացուցիչներու պալատի 75 անդա-
մի՝ 2021 թուականին Արցախի 
ֆինանսաւորումն աւելցնելու նախա-
ձեռնութեան. նիւթական միջոցները 
կ’առաջարկուի ուղղել ականազերծման 
եւ անհրաժեշտ վերականգնողական 
ծառայութիւններու համար։ Այս մասին 
կը յայտնէ Ամերիկայի Հայ դատի 
յանձնախումբը։
Նամակին մէջ, որ տարածած է ծերա-
կուտական Ռոպերթ Մենենտեսը, կոչ 
կ’ուղղուի յատկացումներու կոմիտէի 

երկկուսակցական ղեկավարութեան 
2021-ին առնուազն 1,5 միլիոն տոլար 
յատկացնել Արցախի մէջ ամերիկեան 
մարդասիրական ծրագրերուն: Նամա-
կը նաեւ խնդրագիր կը պարունա-
կէ Լեռնային Ղարաբաղի մէջ 
տարածքային վերականգնողական 
ծառայութիւններու ֆինանսաւորման 
մասին, անոնց համար, որոնք տուժած 
են ցամաքային ականներէ, ինչպէս 
նաեւ մարմնական եւ ճանաչողական 
խանգարումներ ունեցող անձանց 
համար:

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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Լիբանան
Ապրիլ 24-ի Նշում Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ
«Պահանջատիրութիւնը Մեր Ժողովուրդին Համար Լոզունք Չէ, Այլ Ամենօրեայ Տագնապ, 
Ապրում Ու Ձգտում Է». Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս

Սուրիա
Հայոց Ցեղասպանութեան 105-րդ Տարելիցին Նուիրուած Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ 
եւ Ծաղկեմատոյց Հալէպի Մէջ

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկո-
սութեան Անթիլիասի Մայրավանքի 
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարը 
իր զանգերը ղօղանջեց 24 Ապրիլ 
2020-ի առաւօտուն՝ նշելով Հայոց 
Ցեղասպանութեան ոգեկոչման 
105-ամեակը՝ Ս. եւ Անմահ Պատարագի 
մատուցմամբ, որուն հանդիսապե-
տեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս։ 
Պատարագը մատուցեց Լիբանանի 
թեմի Կաթողիկոսական Փոխանորդ 
Գերշ. Տ. Շահէ Եպս. Փանոսեան։
Յընթացս Պատարագին, Վեհափառ 
Հայրապետը Ս. Խորան բարձրացաւ 
եւ մեր ժողովուրդի զաւակներուն 
ուղղեց իր Հայրապետական ոգեշունչ 
պատգամը։ Ան ըսաւ, որ Ապրիլ 24-ը 
Հայոց Ցեղասպանութիւնը յիշեցնող 
թուական մըն է, միաժամանակ ան իր 
մէջ կը բովանդակէ ու կը մարմնացնէ 
մեր ժողովուրդին պահանջատիրական 
կամքն ու անխորտակելի հաւատքը. 
«ահա թէ ինչո՛ւ սովորական օր մը չէ 
այս օրը՝ խորհուրդ մըն է մեր կեանքը 
իմաստաւորող, պատգամ մըն է մեր 
կեանքին ուղղութիւն ու նպատակ 
տուող»։

Նորին Սրբութիւնը ընդգծեց, որ 
Ապրիլ 24-ի խորհուրդով շաղախուած 

Հալէպի մէջ, Հայոց Ցեղասպանութեան 
105-րդ տարելիցին նուիրուած Սուրբ 
եւ Անմահ Պատարագ եւ ծաղկեմատոյց 
տեղի ունեցաւ Ուրբաթ, 24 Ապրիլ 
2020-ին, առաւօտեան ժամը 9:30-ին, 
Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ։
Հայոց Ցեղասպանութեան 1,5 միլիոն 
սրբադասուած նահատակներուն յիշա-
տակին Սուրբ Պատարագ մատուցեց 
եւ օրուան պատգամը փոխանցեց 
Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. 
Տ. Մասիս Սրբ. Եպս. Զօպուեան:
Պատարագին ներկայ էին ՀՀ 
Հալէպի Գլխաւոր Հիւպատոս Արմէն 
Սարգսեան, Հալէպի մարդասիրական 
առաքելութեան խումբի հիւպատո-
սութեան ներկայացուցիչ գնդապետ 
Արկատի Տօնոյեան, Բերիոյ Հայ 
Կաթողիկէ Թեմի Առաջնորդ Արհ. Տ. 
Պետրոս Արք. Միրիաթեան, Սուրիոյ 
Հայ Աւետարանական Համայնքի պետ 
Վերապատուելի Յարութիւն Սելի-
մեան, Սուրիոյ Խորհրդարանի հայազգի 

է իւրաքանչիւր հայու կեանքն ու 
գոյութեան պայքարը եւ աւելցուց, որ 
«հայ դատը հայ ժողովուրդի՛ դատն 
է։ Քո՛ւ դատդ է, ժողովո՛ւրդ հայոց, եւ 
հետեւաբար հայ դատը մե՛նք պիտի 
շարունակենք համահայկական 
մաշտապով, համահայկական 
գործակցութեամբ, համահայկական 
կամքով եւ վճռակամութեամբ»։
Իր պատգամի ընթացքին, Հայրապե-
տը բազմիցս յորդորեց ըլլալ իրա-
պաշտ ու կազմակերպ՝ մանաւանդ 
ներկայ աշխարհաքաղաքական 
պայմաններուն մէջ, որոնք ցաւոք 
սրտի հիմնուած են ազգերու եւ 
գերպետութիւներու տնտեսական 
ու քաղաքական շահերու վրայ։ 
«Մարդկային իրաւանց հռչակագիրը, 
դժբախտաբար, թուղթի վրայ մնա-
ցած է, իսկ ազգերու իրաւունքները 
եւ Աստուածատուր արդարութիւնը 
մարդկային կեանքի լուսանցքին վրայ 
կը գտնուին»։

Նորին Սրբութիւնը անդրադարձաւ 
հայ դատին այժմէականացման եւ 
իրաւական հիմքերով քաղաքա-
կանացման հրամայականին եւ 
շեշտեց դերակատարութիւնը 
Հայաստանի պետութեան եւ 
Սփիւռքին՝ իւրաքանչիւրը իրեն 
յատուկ մօտեցումներով. «Մենք մէ՛կ 
դատ ունինք. այդ դատը Հայաստանի՛ 
դատն է, մեր ազգի՛ն դատն է, մեր 
եկեղեցւոյ եւ իւրաքանչիւր հայո՛ւն 
դատն է։ Այս գիտակցութեամբ եւ 
յանձնառութեամբ, վերանորոգ հոգի-
ով եւ հաւատքով պէտք է շարու-
նակենք մեր դատի հետապնդումը 

ներկայացուցիչ Ժիրայր Րէիսեան, Ազգ. 
Կեդր. Վարչութեան ներյայացուցիչ 
Հրաչ Յակոբեան, սուրիահայ երեք 
կազմակերպութիւններու ներկայա-
ցուցիչներ, Ազգ. Երեսփոխանական 
Ժողովի, Ազգ. Վարչութեան, Կրօնական 
Ժողովի, բարեսիրական, մշակութա-
յին եւ մարզական միութիւններու 
ներկայացուցիչներ:
Առաջնորդ Սրբազան Հայրը ուղղեց 
իր պատգամը, բնաբան ունենալով 
Եզեկիէլ մարգարէի հետեւեալ խօսքը. 
«Ահա ես ձեր մէջ հոգի պիտի դնեմ 
եւ պիտի կենդանանաք», նշելով, որ 
20-րդ դարու սկզբնաւորութեան Հայոց 
Ցեղասպանութեամբ հայ ժողովուրդը 
կրեց ամենամեծ կորուստը, սակայն
չընկըրկեցաւ, այլ պայքարեցաւ, 
որպէսզի ապահով կեանք մը ապրի 
հայրենի իր հողերուն վրայ: «Մեր 
դարաւոր թշնամին փորձեց թաղել 
հայուն ծրագիրը, որն էր կերտել ազատ, 
անկախ եւ ամբողջական Հայաստան, 

միջազգային շրջանակներէն ներս՝ 
ընդարձակելով մեր բարեկամներու 
շրջանակը, ծաւալելով մեր քաղա-
քադիւանագիտական յարաբերու-
թիւնները եւ միշտ շեշտը դնելով քաղա-
ղաքան եւ իրաւական տարածքներուն 
վրայ»։
Շարունակելով իր պատգամը՝ 
Վեհափառ Հայրապետը ընդծեց 
պահանջատիրական պայքարի ոգիին 
ու շարունակականութեան անհրա-
ժեշտութիւնը. ան ըսաւ. «Մենք 
իրաւազրկուած ժողովուրդ ենք։ 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսու-
թիւնը ի՛նք եւս իրաւազրուած է, իր 
պատմական հողերէն, կալուածներէն 
դուրս դրուած է։ Սա պատմութեան 
էջերուն չի պատկանիր միայն։ 
Պահանջատիրութիւնը մեր ժողո-
վուրդին համար լոզունք չէ՛՝ այլ 
ամենօրեայ տագնապ, ապրում եւ 
ձգտում է»։ Ան յիշեցուց, որ անկարելի 
է պահանջատիրութիւնը պատմու-
թեան էջերուն յանձնել՝ մանաւանդ, 
երբ Թուրքիա կը շարունակէ իր 
արարքը՝ իւրացնելով ազգապատ-
կան մեր կառոյցներները, փոխելով 
անոնց նկարագիրը ու ոչնչացնել 
փորձելով ամէն տեսակ հայկական 
հետք, ու հարց տուաւ ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի 
նման միջազգային մշակութային 
հարստութիւններու պաշտպան 
կազմակերպութիւններու լռութեան 
պատճառը՝ ի տես մշակութային 
ցեղասպանութեան։
Հայրապետը իր պատգամը եզրա-
փակեց կոչ ուղղելով հայ ժողովուրդի 

որուն համար հայ ժողովուրդը կրեց 
կեանքի այդ դառն ճանապարհը»: 
Աւելցնելով Սրբազան Հայրը ըսաւ. 
«Թշնամիին երազը չիրականացաւ: 
Տէր Զօրի անապատը ազատութիւն 
գոչեց եւ մարգարէին բառերով հայ 
ժողովուրդը Տէր Զօրէն յարութիւն 
առաւ եւ վերակենդանացաւ»:

բոլոր զաւակներուն վերանորոգելու 
պահանջատիրական հաւատքը, կամքը 
վճռակամութիւնն ու յանձնարութիւնը, 
եւ այդ ոգիով շարունակելու պայքա-
րը, հաւաքական պայքարը հայու-
թեան՝ ի խնդրի մեր անիրաւուած 
ու բռնաբարուած իրաւունքներու 
վերատիրացման։
Նշենք, որ Հայոց Ցեղասպանու-
թեան սրբացեալ նահատակներուն 
նուիրուած Ս. Պատարագին ներկայ 
էին Լիբանանի մէջ Հայաստանի 
Հանրապետութեան դեսպանը, 
նախարարներ ու երեսփոխաններ, 
պետական բարձրաստիճան 
պատասխանատուներու, ինչպէս 
նաեւ կազմակերպութիւններու, 
միութիւններու ու կառոյցներուն 
ներկայացուցիչներ։

Աւարտին, ներկաները ուղղուեցան 
դէպի Հայոց Ցեղասպանութեան 
յիշատակին կանգնեցուած Սփիւռքի 
մէջ առաջին յուշարձան՝ Սրբոց 
Նահատակաց մատուռ, ուր տեղի 
ունեցաւ ծաղկեպսակներու զետեղում՝ 
ի յարգանս աւելի քան մէկուկէս միլիոն 
սրբացեալ նահատակներուն։

Մասիս եպիսկոպոս դիտել տուաւ, որ 24 
Ապրիլը այն օրն է, երբ մեր ժողովուրդը 
իր արիւնով հաւաքական ուխտ կնքեց՝ 
հաւատարիմ մնալու իր հայրենիքին, 
քրիստոնէական հաւատքին եւ մեր 
ազգային պահանջատիրութեան:

Շար. Էջ 17
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Ուքրանիոյ հայերու միութեան յատուկ 
portal-ով կ՝իրականացուի Հայոց 
Ցեղասպանութեան 105-րդ տարելիցին 
նուիրուած առցանց ցուցահանդէս մը։ 
Այս մասին կը հաղորդէ Armenpress.
am-ը՝ վկայակոչելով AnalitikaUA.net-ի 
տեղեկութիւնները։ Ցուցահանդէսին 
կը ներկայացուին արխիւային լու-
սանկարներ, փաստաթուղթեր եւ 
պատմական վերլուծութիւններ։
Պատմաբան Վահէ Պետրոսեանի 
կարծիքով՝ portal-ը ցայտուն եւ 
հասանելի կերպով կը ներկայացնէ 
Օսմանեան Թուրքիոյ գործած Հայոց 
Ցեղասպանութեան ամբողջական 
պատկերը. «Ցացահանդէսի հիմ-
նական նպատակը փաստերը ներ-
կայացնելն է։ Վերացական ցու-
ցադրութիւնը կը պատկերէ Ցեղասպա-

Ապրիլ 24 -ին, Փթահ Թիքֆա քաղաքին 
մէջ, Իսրայէլի մէջ առաջին անգամ 
ըլլալով, տեղական քաղաքային իշխա-
նութիւններու արտօնութեամբ  կառու-
ցուած Հայոց Ցեղասպանութեան 
յուշարձանին մօտ ծաղկեպսակներ 
զետեղուեցան յուշարձանի կառուցման 
յանձնախումբէն քանի մը անդամնե-
րու կողմէ: Այս ամսին կը հաղորդէ 
“Ազատութիւն” ձայնասփիւռի կայանը։
«Քորոնա» ժահրի համաճարակին 
հետեւանքով, անմոռուկ ծաղիկի 
տեսքով յուշարձանին բացման 
պաշտօնական արարողութիւնը չկա-
տարուեցաւ։
Միւս կողմէ, Իսրայէլի յայտնի The 
Jerusalem Post օրաթերթը Հայոց 
Ցեղասպանութեան նուիրուած 
«Իսրայէլի Կողմէ Հայոց Ցեղասպա-

նութեան սարսափները եւ անոր 
հետեւանքները»։
Գիտնականը նշած է, թէ շատ կարեւոր 
է թոյլ չտալ, որ նման ողբերգութիւն 
երբեւէ եւ որեւէ տեղ կրկնուի։ Իսկ այդ 
բանը թոյլ չտալու համար անհրաժեշտ 
է աղէտի ծաւալներու ներկայացումը 
եւ անոր դատապարտումը։
Նշենք, որ Ուքրանիոյ մէջ իրականա-
ցած են Հայոց Ցեղասպանութեան 105-
րդ տարելիցին նուիրուած ձեռնարկ-
ներ, տեղադրուած են տեղեկատուա-
կան պաստառներ։ Ռուսիոյ հայե-
րու միութեան «Շնորհակալութիւն 
բարգաւաճելու առիթ տալու համար։ 
Հայեր» ընկերային տեսահոլովակը 
հեռարձակած են կեդրոնական եւ 
տարածաշրջանային ալիքները։

նութիւնը Չճանչնալը Աններելի 
Է» վերնագիրով  յօդուած մը 
հրապարակեց: Թերթը կը նշէ, որ 
Իսրայէլի բազմաթիւ առաջնորդներ 
պատմութեան տարբեր փուլերուն 
հրապարակայնօրէն ճանչցած են 
Հայոց Ցեղասպանութիւնը, բայց 
իբրեւ ազգ, հրէական պետութիւնը 
կը հրաժարի այդ քայլը կատարելէ։
«Իսրայէլ չի ճանչնար Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը եւ քայլերու չի 
ձեռնարկեր այդ օրը յիշատակելու 
որպէս Հայոց Ցեղասպանութեան 
օր: Փաստացիօրէն, Քնեսեթը ոչ 
մէկ անգամ յաջողած է ճանչնալ 
Հայոց Ցեղասպանութիւնը տարբեր 
քաղաքական շահերու պատճառով», 
կը գրէ թերթը:

Սուրիա
Հայոց Ցեղասպանութեան 105-րդ Տարելիցին Նուիրուած Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ 
եւ Ծաղկեմատոյց Հալէպի Մէջ

Ուքրանիա
Ցեղասպանութեան 105-րդ Տարելիցի Առցանց Ցուցահանդէս

Իսրայէլ
Իսրայէլի Մէջ՝ Հայոց Ցեղասպանութեան Յուշարձան

Աւելին, Սրբազան Հայրը յայտնեց, 
թէ այսօր Հայաստանն ու սփիւռքը 
երախտագիտութեամբ կը դիմեն 
բոլոր այն պետութիւններուն, որոնք 
ճանչցան Հայոց Ցեղասպանութիւնը, 
յատկապէս մենք սուրիահայերս կը 
դիմենք սուրիական պետութեան, որ 
իր սիրտն ու հայրենիքը բացաւ մեր 
առջեւ եւ իր հացէն բաժին տուաւ հայ 
ժողովուրդին, խոր համոզումով Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը պաշտօնապէս 
ճանչցաւ եւ դատապարտեց, որուն 
համար մեր շնորհակալութիւնը կը 
յայտնենք սուրիական պետութեան 
եւ անոր վսեմաշուք նախագահ տոքթ. 
Պաշար ալ Ասատին, սուրիական 
կառավարութեան խորհրդարանին 
եւ ժողովուրդին:
Սրբազան Հայրը հաստատեց, թէ 

Սկիզբը Էջ 16 սուրիահայերս յաւերժ հաւատարիմ 
զինուորներն ենք սուրիական 
հանրապետութեան եւ պատրաստ 
ենք մեր արիւնը նուիրաբերելու 
անոր ամբողջականութիւնը եւ ազա-
տութիւնը պաշտպանելու համար:
Հանդիսաւոր թափօրով Առաջնորդ 
Սրբազան Հայրը եւ բոլոր ներկաները 
ուղղուեցան դէպի եկեղեցւոյ շրջա-
փակ, ուր դպրաց դասի անդամները 
մատուցեցին շարականներ, ապա 
ներկաները միասնաբար երգեցին 
«Կիլիկիա» մաղթերգը:
Այնուհետեւ, կազմակերպութեամբ՝ 
Հայ Երիտասարդաց Միութեան, Ս. 

Աստուածածին եկեղեցւոյ շրջափակին 
մէջ գտնուող Հայոց Ցեղասպանու-
թեան նահատակներուն յուշակոթողին 

դիմաց տեղի ունեցաւ ծաղկեմատոյց։
ՀՄԸՄ-ի Հալէպի մասնաճիւղի 
փողերախումբէն եղբ. Յակոբ 
Ուրիշիկեանի փողի նուագակցու-
թեամբ, ծաղկեպսակներ զետե-
ղեցին սուրիահայ երեք համայնքա-
պետները, ՀՀ Հալէպի Գլխաւոր 
Հիւպատոսը, Հալէպի մարդա-
սիրական առաքելութեան խումբի 
հիւպատոսութեան ներկայացու-
ցիչը, Սուրիահայ երեք կազմա-
կերպութիւնները, Սուրիոյ խորհրդա-
րանի Հայազգի երեսփոխանը, 
Ազգային Երեսփոխանական Ժողովի 
եւ Ազգ. Վարչութեան ներկայացու-
ցիչները, ՀԲԸՄ-ը, ՍՕԽ-ը, ՀՄԸՄ-ը, 
Համազգայինը, Նոր Սերունդ Մշկթ. 
Միութիւնը, ՀՄՄ-ը եւ Թէքէեան Մշկթ. 
Միութիւնը:



ՉորեքշաբÃÇ, 29 ԱպրÇլ 2020 18Գրական-Մշակութային

Գրական-Մշակութային

Հայաստանի Պետական Ֆիլհարմոնիան՝ ԱՊՀ Երկիրներու 
Լաւագոյններու Տասնեակին Մէջ

Nayiri.com-ը Թողարկած է Գերմաներէն-Հայերէն Բառարան

«Ոսկէ Ծիրան» Միջազգային Փառատօնը Պիտի Իրականացուի Նոյեմբեր 1-8

Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան Հայկական 
Բաժանմունքը Կը Մեկնարկէ ԽՕՍՔ ԱՌ Մրցանակը

Լէոնիդ Ենգիբարեանի Անուան Պուրակ Եւ Մահաթմա Կանտիի Արձան` Երեւանի Մէջ

«Տուրստատ» զբօսաշրջային էջը 
ներկայացուցած է ԱՊՀ երկիրնե-
րու լաւագոյն ֆիլհարմոնիաներու 
վարկանիշը՝ ըստ համերգներ այցե-
լելու եւ անոնց կայքերուն ու ընկե-
րային ցանցերուն մէջ դասական 

Երեւանի աւագանիի 28 Ապրիլի 
նիստին՝ 44 կողմ, 0 դէմ եւ 2 ձեռնպահ 
ձայներով որոշուեցաւ մայրաքաղաքին 
մէջ ժողովրդական արուեստագէտ, 
կրկէսի հայ դերասան, մնջկատակ, 
ծաղրածու, գրող եւ թատերական 
բեմադրիչ Լէոնիդ Ենգիբարեանի 
պուրակ անուանակոչել: 

Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկու-
թեան Հայկական Բաժանմունքը կը 
մեկնարկէ ԽՕՍՔ ԱՌ մրցանակը, որ 
աշխարհասփիւռ հայախօսներուն 
առիթը կ՚ընծայէ հայերէնով 
արծարծելու այն հիմնահարցերը, 
որոնց դէմ յանդիման կը գտնուի 
մարդկութիւնը այսօր։
Պսակաձեւ ժահրը կը ստիպէ որ 
միլիոնաւոր հայեր մեկուսանան։ 
Այս պայմաններուն, համացանցը 
եւ տարբեր ընկերային առցանց 
հարթակներ հաղորդակցութեան 
ազդեցիկ միջոցներ դարձած են։ 
Շատեր կը դիմեն այս ձեւերուն՝ 
ստեղծելով արտայայտչական 
նոր մշակոյթ մը։ Այս շրջարկին 
մէջ, Հայկական Բաժանմունքը կը 
յայտարարէ լսատեսողական եւ 
գրական արտադրութեան մրցա-
նակ մը՝ ԽՕՍՔ ԱՌ, հրաւիրելով 

Nayiri.com-ը ընդառաջելով Գերմանիոյ 
հայ համայնքին առաջարկին եւ 
հեղինակին ցանկութեան, այսօր 
թողարկած է Լեւոն Թորոսեանին 
«Ընդարձակ Բառարան Գերմաներէնէ-
Հայերէն» ծաւալուն աշխատութիւնը, 

համերգներու առցանց հեռարձակ-
ման ցուցանիշի, ուր Հայաստանի 
պետական ֆիլհարմոնիան գրաւած է 
6-րդ տեղը։ Այս մասին ԵՌԱԳՈՅՆ-ը կը 
տեղեկանայ Armenpress.am-էն։
Տեղեկութեան համաձայն՝ վարկանի-

Կեդրոն վարչական շրջանի Սուրբ 
Գրիգոր Լուսաւորիչ եւ Ագաթանգեղոս 
փողոցներու խաչմերուկի անկիւնա-
յին հատուածի` Երեւանի կրկէսին 
յարակից պուրակը պիտի կրէ «Լէոնիդ 
Ենգիբարեանի անուան պուրակ» 
անուանումը:

բոլորը ստեղծելու նիւթեր, որոնք 
կ՚անդրադառնան աշխարհին վերա-
բերող հիմնահարցերու, ինչպէս 
նաեւ կը միտին հասարակութիւնը 
իրազեկելու եւ քաջալերելու որ այս 
նիւթերուն մասին արտայայտուին ու 
լուծումներու շուրջ մտածեն:
Հայկական Բաժանմունքի տնօրէն, 
Ռազմիկ Փանոսեանի խօսքերով. 
«Հարկաւոր է խօսիլ մարդկութեան 
վերաբերող ժամանակակից հիմնա-
հարցերու մասին, որոնք անյապաղ 
կ՚անդրադառնան նաեւ աշխարհա-
սփիւռ հայուն վրայ. օրինակ՝ կենսո-
լորտի աղէտը, գաղթականներու ճգնա-
ժամը, յարատեւ պատերազմները, 
համայնքային մարտահրաւէրները եւ 
այլն։ Այս մրցանակով կը հետապնդենք 
երկու նպատակ. նախ՝ քաջալերել որ 
իբր համայնք խօսուի մարդկութեան 
դիմակայած դժուարութիւններուն 

որ լոյս տեսաւ 2018 թուականին՝ 
Վիեննայի մէջ։
Բառայօդուածներուն բացատրու-
թիւնները տրուած են թէ՛ արեւմտա-
հայերէն եւ թէ՛ արեւելահայերէն՝ երկու 
ուղղագրութիւններով, այսպիսով 
մատչելի ըլլալով թէ՛ «հին» եւ թէ՛ 
ալ «նոր» սփիւռքին, ինչպէս նաեւ 
Հայաստանաբնակ հանրութեան 
համար։
Բառարանը ունի 85,000-է աւելի 
գլխաբառ, եւ ճոխ է նորաբա-
նութիւններով. օրինակի համար՝ 
detox, Emoji, E-Reader, Flashmob, 

Երեւանի «Ոսկէ ծիրան» միջազգային 
փառատօնը, այս տարի, տեղի պիտի 
ունենայ Նոյեմբեր 1-8: Այս մասին կը  
տեղեկանանք փառատօնի Facebook-ի 
պաշտօնական էջէն:
«Փառատօնի խումբը այս օրերուն 
ձեռնպահ մնաց հապշտապ յայտա-
րարութիւններ ընելէն՝ կապուած 
Յուլիս 12-19 «Ոսկէ ծիրան»-ի 
իրականացման հետ, քանի որ թէ՛ 
ՀՀ կրթութեան, գիտութեան, մշա-

շին մէջ առաջին երեք տեղերը 
գրաւած են Մոսկուայի պետական 
ակադեմիական ֆիլհարմոնիան, Ս. 
Փեթերզպուրկի Տմիթրի Շոսդագովիչի 
անուան ֆիլհարմոնիան եւ Պելառու-
սիոյ պետական ֆիլհարմոնիան։

Նոյն նիստին ընթացքին, 43 թեր, 0 դէմ, 
2 ձեռնպահ ձայներով համաձայնու-
թիւն տրուեցաւ Հալաբեան եւ Մարգա-
րեան փողոցներու միջանկեալ զբօ-
սայգիի տարածքին մէջ հնդիկ քաղա-
քական գործիչ Մահաթմա Կանտիի 
արձանը տեղադրելու:

մասին, ապա խթանել որ այս 
քննարկումները տեղի ունենան 
հայերէնով, եւ զանազան առկայ 
միջոցներով»։
Եթէ կ՚ուզէք աշխարհին դիմել հայե-
րէնով, անդրադառնալու հիմնահարցի 
մը, ապա ասիկա լաւագոյն առիթն է. 
կը հրաւիրենք ձեզ ներկայացնելու լսո-
ղական, տեսողական, գրաւոր, կամ 
գծանկարչական նիւթեր։
Մրցանակառուները պիտի ստանան 
500 տոլար արժողութեամբ պարգեւ 
մը։ Պիտի յատկացուի ընդհանուր 50 
մրցանակ։
Մրցանակին պայմաններուն եւ դիմու-
մի չափանիշերուն մասին յաւելեալ 
մանրամասնութիւններու համար 
հետեւեցէք այս կապերուն՝ հայերէն 
տարբերակ կամ անգլերէն տարբերակ:
Դիմումները եւ հարցումները պէտք է 
ուղղուին՝ ArmCurrentIssuesPrize@

Hipster, Know-how, Selfie, Selfiestick, 
Windfarm, Workshop, Yoga. յապա-
ւումներով՝ EU, NATO, WHO, WTO, 
եւ այլն. համակարգչային եզրերով՝ 
App, Byte, Debugging, Hyperlink, 
OCR, Open Source, URL, Wiki եւ 
այլն. ինչպէս նաեւ միջազգային 
եզրերով (անգլերէնէ, լատիներէնէ, 
ֆրանսերէնէ եւ իտալերէնէ)՝ en 
masse, Haute Couture, grosso modo, 
Deus ex Machina, eo ipso, ex ante, եւ 
այլն։ Աշխատութեան երկրորդ մասն 
ալ Աշխարհագրական Անուններու 
բառարան մը կը պարունակէ։

կոյթի եւ մարմնակրթութեան նախա-
րարութեան, թէ՛ իր բազմաթիւ 
հայաստանեան եւ օտարերկրեայ 
գործընկերներու, թէ՛ գործընկեր 
փառատօններու հետ կը քննարկուէին 
տարբեր սենարներ՝ առցանց փառա-
տօնէն մինչեւ յետաձգում յաջորդ 
տարի»,- նշուած է հաղորդագրութեան 
մէջ:
Քննարկումներուն իբրեւ արդիւնք՝ 
«Ոսկէ ծիրան»-ի խումբը այժմ նպա-

Բառարանին պատկերահանուած 
տարբերակը որոնելի է գլխաբառերով 
եւ հասանելի է հետեւեալ հասցէով՝ 
http://www.nayiri.com/imagedDictiona-
ryBrowser.jsp?dictionaryId=132
Nayiri.com-ը շնորհակալութիւն 
կը յայտնէ պարոն Թորոսեանին՝ 
իր յոգնաջան աշխատութիւնը 
տրամադրելու համար, ինչպէս 
նաեւ «Գալուստ Կիւլպէնկեան» 
հիմնարկութեան՝ բառարանին 
առցանց տարբերակը հասանելի 
դարձնելու համար։

տակայարմար համարած է փառա-
տօնը իրականացնել այս տարուան 
Նոյեմբեր 1-8: Այլ տարբերակներ եւս 
կան, բայց առ այժմ հաստատուած է 
Նոյեմբեր 1-8 ժամկէտը:
«Յուսանք՝ ամէն ինչ լաւ պիտի ըլլայ: 
Այս անգամ մենք Յուլիսին չենք հանդի-
պիր, բայց յոյս ունինք, որ Նոյեմբերին 
պիտի իրականացնենք «Ոսկէ ծիրան» 
տօնը»,-կը նշուի հաղորդագրութեան 
մէջ:

gulbenkian.pt հասցէին, մինչեւ 8 
Յունիս 2020։
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Թունուզցի նորայայտ բանաստեղծ՝ 
Գասարա Մոհամէտ, օրեր առաջ  
մեր գործընկեր ԵՌԱԳՈՅՆ-ին 
կայքին հետեւեալը գրած է. «Ես 
թունուզցի բանաստեղծ եմ, 18 
տարեկան, ուսանող։ Կը գրեմ 
ֆրանսերէն լեզուով։ Կ՝ուզեմ 
Հայոց Ցեղասպանութեան վերա-
բերեալ բանաստեղծութիւն մը 
ուղարկել ձեզի։ Նախ եւ առաջ 
կ՝ուզեմ անսահման համակրանքս 
յայտնել Հայ Մշակոյթին, հայկական 
աւանդավէպին հանդէպ, այնքան 
հմայուած եմ ձեր հրաշալի երկրով, 
որ կ՝ուզեմ օր մը անպայման 
այցելել։ Իրականութեան մէջ 
պատմական այս ողբերգութիւնը 
այնքան ազդեց վրաս, որ անգի-
տակցաբար գրիչս վերցուցի եւ 
սկսայ գրել այդ մասին։ Պարզ 
է, որ բանաստեղծին դերը նաեւ 
աշխարհի դատերը պաշտպանելն 
է, ինչպէս նաեւ դառնալ այն լոյսը, 
որ կը լուսաւորէ կեանքի մթու-

Գրական-Մշակութային
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Մուսկարի Ջարդը. Թունուզցի Բանաստեղծը՝ Սերտելով Հայոց Ցեղասպանութիւնը

Ուիլիըմ Սարոյեանի Մասին Թուրքիոյ Մէջ Նկարահանուած Ֆիլմը Արդէն Հասանելի 
Է Համացանցի Միջոցով
Հրանդ Տինքի եղբօր՝ Խոսրովի 
աղջկան, բեմադրիչ Լուսին Տինքի 
«Սարոյեանի երկիրը» ֆիլմը արդեն 
հասանելի է համացանցի միջոցով։ 
2013-ին Թուրքիոյ մէջ ստեղծուած 
փաստագեղարուեստական այս ֆիլմը 
կը պատմէ անուանի ամերիկահայ 
գրող Ուիլիըմ Սարոյեանի հայրենիքի 
կարօտին, դէպի հայրենի Պիթլիս 
կատարած ուղեւորութեան եւ այդ 
հողերուն վրայ ժամանակին եղած 
իրադարձութիւններու մասին։ Այս 
մասին կը հաղորդէ Ermenihaber.am-ը՝ 
վկայակոչելով gazetekarinca.com-ը։
20-րդ դարու համաշխարհային գրա-
կանութեան մէջ իր զգալի ներդրումը 
ունեցած Սարոյեանը կը փորձէ գտնել 
«Ո՞ւր է մարդու երկիրը» հարցին 
պատասխանը։
Սարոյեանը ծնած է 1908-ին՝ ԱՄՆ-ի 
Քալիֆորնիա նահանգի Ֆրեզնօ 
քաղաքին մէջ վերաբնակեցուած հայ 

գաղթականներու ընտանիքի մէջ։ 
Ան ինքզինք միշտ ներկայացուցած 
է իբրեւ Պիթլիսէն սերող ամերիկա-
հայ։ Սարոյեանը 1964-ին այցելած է 
այժմեան Թուրքիոյ իր հայրենի Պիթլիս 
քաղաքը։
«Սարոյեանի երկիրը» ֆիլմը կը սկսի 
1900-ականներու սկիզբը մեծ գրողի 
ընտանիքի գաղթի պատմութեամբ։ 
Ապա կը ներկայացուի անոր այցը 
այժմեան Թուրքիա՝ դէպի Էրզրում, 
Աղրը, Վան եւ հայրենի Պիթլիս։
Ֆիլմին մէջ օգտագործուած են 
ինչպէս Սարոյեանի ընկերներու 
վկայութիւնները, այնպէս ալ անոր 
ստեղծագործութիւնները, մօր եւ հօր 
պատմած պատմութիւններու հիման 
վրայ գրի առնուած յուշագրութիւննե-
րը, որոնց մէջ արտացոլուած է հայրե-
նիքի նկատմամբ կարօտը, խանդա-
վառութիւնը սէրը, վիշտը, յոյսն ու 
յուսահատութիւնը։

Սարոյեանի մայրը անոր միշտ ըսած 
է, որ մարդիկ Պիթլիսի մէջ խօսած 
են երեք լեզուով. «Քրտերէնըսրտի, 
թրքերէնը երաժշտութեան, հայերէնը 
ցաւի ու վշտի լեզու է»։
Պիթլիս կատարած այցին ընթացքին, 
սակայն, Սարոյեան կը համոզուի, որ 

թիւնը։ Այդ էր պատճառը, որ ես 
գրեցի այս բանաստեղծութիւնը՝ 
յայտնելու իմ համերաշխութիւնս 
Հայ Ժողովուրդին։

Կից կը ներկայացնենք բանաստեղ-
ծութեան բնօրինակը եւս.

Յուսաբեկ, մարմնաբեկ կը քալեն 
անոնք,
Կարծես ոտքեր չունին, բայց կը 
յառաջանան,
Շուրջը՝ գլուխներ, անտէր 
յօշոտուած սրտեր,
Կապուած բերաններով, ցցուած 
աչքերով,
Կը քալեն ակամայ, դէպի եզերքն 
ամայ՝
Լեցուած վշտէն քարացած 
հոգիներով:
Արտոյտներն անզօր կը թեւածեն, կը 
ճչան,
Թափօրը համր ու լուռ չի ալ լսեր,
Այս խեղճ թռչնակներուն մահուան 
անապատին
Լոկ դիակները կ’արձագանգեն:
Կը շաչէ անխնայ մտրակը կրկի՛ն ու 
կրկի՛ն, 
Անոր հարուածներու դառն 
համբոյրներով
Հրաժեշտ կու տայ մայրը որդիին,

Կողքի կինը ձոր կը նետուի:
Կարծես մատաղացու՝ իրենց Աստծոյ 
առջեւ
Մայրը կողովի մէջ զաւակը կը նետէ,
Միւսները ձեւով մը սայլը կը հրեն,
Մահախուճապ երթն այս անձայն 
շարունակի մէջ:
Խաչի վրայ հայրը՝ փուշէ պսակ 
հագած,
Որդիները՝ արիւնոտ, ցաքուցրիւ,
Սոխակներու երգը, սարսափէն 
քարացած,
Հոգեվարքի մէջ է ու կը լսուի հազիւ:
Մէկը կը խուսափի կտտանքներով 
մահէն,
Անտակ անդունդն է փրկութեան 
միակ ուղին,
Արիւնախումը յագեցնող ալ արիւն 
կը ծորայ,
Սովատանջի սնունդն է աւազը 
դեղին:
Ողբն ու լացը երկնի ամպերուն կը 
հասնին,
Կեանքը շա՜տ հեռու է ու… 
գողցուած,
Հրացանը մահուան պատանքներ կը 
հիւսէ,
Աղերսանքի հանդէպ լուռ է 
Աստուած:
Անգղերը դարձեալ խորախոր փոսեր 
կը փորեն,

Եւ աւազի մէջ կը լողան՝ ողջ ու 
մեռած,
Մահուան այս գորշ ու չոր 
անապատին մէջ
Անոնք տարտամօրէն դեռ կ’երթան 
պաղած,
Յածելով դէպի իրենց ճակատագիրն 
անխոյս»:

Գասարա Մոհամէտ
Ֆրանսերէնէ թարգմանեց՝ 

Զարմիկ Սարգսեան

Պիթլիսի մէջ մարդիկ արդէն կը խօսին 
միայն քրտերէն ու թրքերէն։ Իր հայրենի 
Պիթլիսը ան միշտ պատկերացուցած 
է իբրեւ երկիր մը, ուր «երեք ազգ 
համատեղ կ՝ապրի», մինչդեռ Պիթլիս 
գալով՝ Սարոյեան հայերէն խօսող գէթ 
մէկ մարդու չի հանդիպիր...

Խոնարհելով Անգարայի Պահանջներուն Առջեւ` 
Թրամփ Դարձեալ Չկրցաւ Ցեղասպանութիւն 
Բառը Գործածել

Իսրայէլի Հայոց Ցեղասպանութիւնը Չճանչնալը 
Աններելի է. The Jerusalem Post

Լուրեր Աշխարհէն

Հակառակ այն իրողութեան, որ 
Միացեալ Նահանգներու Քոնկրեսը 
անցեալ տարի ճանչցաւ Հայոց 
Ցեղասպանութեան պատմական 
իրողութիւնը, նախագահ Տանըլտ 
Թրամփ յաջորդական չորրորդ 
տարին ըլլալով չկրցաւ արտասանել 
«Հայոց Ցեղասպանութիւն» եզրը, 
շարունակելով հաւատարմօրէն 
հետեւիլ Անգարայի կողմէ սահմանուած 
ուրացման քաղաքականութեան:
Արդարեւ, Ցեղասպանութեան 
105ամեակին վերաբերեալ իր տարե-
կան յայտարարութեան մէջ ան 
օգտագործեց միայն «Մեծ Եղեռն» 

Իսրայելի յայտնի The Jerusalem Post 
օրաթերթը Հայոց Ցեղասպանու-
թեանը նուիրուած «Իսրայէլի կողմէ 
Հայոց Ցեղասպանութիւնը չճանչնալը 
աններելի է» վերնագիրով  յօդուած 
հրապարակած է: Թերթը կը նշէ, որ 
Իսրայէլի բազմաթիւ առաջնորդներ 
պատմութեան տարբեր փուլերուն 
հրապարակայնօրէն ճանչցած են 
Հայոց Ցեղասպանութիւնը, բայց, 
որպէս ազգ, հրէական պետութիւնը 
կը հրաժարի ատիկա ընելէն. Ըստ 
«Եռագոյին»-ին՝ կը հաղորդէ Yerkir.
am-ը:
«Անցեալ շաբաթ հրէաներն ու իսրա-
յէլցիները ամբողջ աշխարհի մէջ 
կ՛ընդունին եւ կը յիշեն այն 6 միլիոն 

եզրը:
Իր կարգին, նախագահական թեկնա-
ծու Ճօ Պայտըն  խոստացաւ յստակօ-
րէն ճանչնալ Հայոց Ցեղասպանու-
թեան պատմական իրողութիւնը, երբ 
նախագահ ընտրուի, դրուատելով 
այդ գծով Քոնկրեսին հաստատած 
բանաձեւերը։
Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախա-
րարութիւնը քննադատեց Թրամփի 
ուղերձը՝ պնդելով, որ անիկա կատա-
րուած է «ներքաղաքական նկա-
տառումներով» եւ չունի որեւէ իրա-
ւական ուժ՝ աւելցնելով. «Կը մերժենք 
այդ յայտարարութեան պնդումները»:

հրէաները, որոնք բարբարոսաբար 
եւ դաժանաբար սպաննուած են 
Հոլոքոսթի ընթացքին` նացիստներու 
կողմէ: Բայց Հոլոքոսթի զոհերու 
յիշատակումէն միայն քանի օր ետք կու 
գայ եւս մէկ ցեղասպանութեան` Հայոց 
Ցեղասպանութեան յիշատակման օրը: 
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Հայաստանի հաւաքականի եւ «Ռոմա»ի կիսապաշտպան Հենրիվ Մխիթարեանի 
վարձակալութիւնը երկարաձգելու մինչեւ այս տարեշրջանի աւարտը, Յունիսէն 
ետք:

ØխÇÃաñ»անÇ ԱñձանագñáõÃÇõնը 
Իտալիոյ «Ռոմա« ակումբի եւ Հայաստանի հաւաքականի կիսապաշտպան ու 
աւագ Հենրիխ Մխիթարեան հետեւեալ արձանագրութիւնը կատարած է Ապրիլ 
24-ի առիթով.«Այս Ապրիլ 24-ին մենք մնում եմ տանը, սակայն միաւորւում ենք 
ուեկոչելու Հայոց ցեղասպանութեան զոհերի յիշատակը, յարգենք կեանքը: 
Երբեք չեմ մոռանայ»:

ÆïալÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն
ØաñզáõÙն»ñը äÇïÇ ì»ñëÏëÇն
Իտալիոյ ախոյեանութեան կազմակերպիչները, հետեւելով կառավարութեան 
յայտարարութեան, անհատական մարզումները պիտի վերսկսին 4 Մայիսէն 
սկսեալ: Իսկ ախոյեանութեան մրցումները մեծ հաւանականութեամբ պիտի 
վերսկսին Մայիսի վերջաւորութեան:

Øպափփէ ՓաñÇ êէն Ժ»ñÙէնÇ Øէջ
Ըստ AS պարպերաթերթին, Ֆրան-
սայի «Փարի Սէն Ժերմէն» ակումբի 
տնօրէնութիւնը խումբի երիտա-
սարդ յարձակող Քիլիան Մպափփէի 
համաձայնագիրը չ'ուզեր վաճառել 
«Ռէալ Մատրիտ»ին: Ակումբը 
նոյնիսկ պատրաստ է առժամաբար 
թոյլ տալ Մպափփէին որ 2022-էն ետք 
մաս կազմէ որեւէ խումբի: Նկատի 
առնելով մարզիկներու փոխանցման 
գինի անկումը, Գորոնա ժահրի 
համաճարակին պատճառով, ակումբը կը նախընտրէ պահել Նեյմարը եւ 
Մպափփէն:

ՓաñÇ êէն Ժ»ñÙէնÇ ԱռաջաñÏը ՓáÏպաÛÇ ՀաÙաñ
Ըստ Sports մարզական պարբերաթերթին, Ֆրանսայի «Փարի Սէն Ժերմէն» 
ակումբը Անգլիոյ «Մանչեսթըր Եունայթըտ»ին առաջարկած է յարձակող 
Փոլ Փոկպայի ստորագրութեան փոխարէն անգլիական խումբին փոխանցել 
արժանթինցի Անխէլ Տի Մարիան եւ գերմանացի Եուլիան Տրեքսլըրը: Անգլիական 
խումբը Փոկպայի համար կը պահանջէ 150 միլիոն եւրօ:
Մարզիկով հետաքրքրուած են նաեւ «Եուվենթիւս»ը, «Ինթէր Միլան»ը եւ 
«Ռէալ Մատրիտ»ը: Փոկպայի համաձայնագիրը «Մանչեսթըր Եունայթըտ»ի 
հետ մինչեւ Յունիս 2021 է:

èáõëÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն
ԱխáÛ»անáõÃÇõնը ÎñնաÛ í»ñëÏëÇլ ՅáõնÇëÇն
Ռուսիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան կազմակերպիչները կը քննարկեն 
մրցումները վերսկսիլ Յունիս ամսուան 21-ին կամ 28-ին: Մրցումները տեղի 
պիտի ունենան առանց մարզասէրներու:

ՀáլանïաÛÇ ԱխáÛ»անáõÃÇõնը
ԱխáÛ»անáõÃÇõնը Դադñ»óաõ
Հոլատայի ֆութպոլի ֆետերասիոնը Պելճիքայէն ետք դարձաւ երկրորդը, որ 
աւարտեց ախոյեանութեան մրցաշարքը, Գորոնա ժահրի համաճարակին 
պատճառով: 26 հանգրուան ետք, ախոյեան չյայտարարուեցաւ: «Այաքս 
Ամսթերտամ» 56 կէտով գրաւեց առաջին դիրքը +45 կոլերու տարբերութեամբ: 
Երկրորդ դիրքը գրաւեց «ԱԶ Ալքմաար»ը 56 կէտով եւ +37 կոլերու տարբե-
րութեամբ: Երկու խումբերը պիտի մրցին Չեմփիընզ Լիկին մէջ: 3-րդ դիրքը 
գրաւեց «Ֆեյենուրտ Ռոթըրտամ»ը 50 կէտով եւ +15 կոլերու տարբերութեամբ: 
«Փի Էս Վի Այնտհովըն» եւ «Վիլէմ Թիլպըրկ» գրաւեցին 4-րդ եւ 5-րդ դիրքերը: 
Երեք խումբերն ալ պիտի մրցին Իւրոբա Լիկին մէջ: Ոչ մէկ խումբ հրաժեշտ 
պիտի տայ առաջին դասակարգին:

ՅáõնաëïանÇ ԱխáÛ»անáõÃÇõն
úլÇÙփÇաքáë äաïÇժÇ Առջ»õ
Յունաստանի ֆութպոլի 
ախոյեանութեան առաջա-
տար եւ երկրի նշանաւոր 
ակումբներէն Փիրէոսի 
«Օլիմփիաքոս»ը կրնայ 
պատժուիլ մրցումի արդիւնք 
ճշդելու ամբաստանութեամբ: 

ä»լառáõëÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն
ՔաïÇÙ»ան ÜßանաÏ»ó Æñ ºññáñդ Îáլը
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան 
Պելառուսիոյ ֆութպոլի ախոյեա-
նութեան 6-րդ հանգրուանի 
մրցումները: Այս հանգրուանի 
ամենահետաքրքրական մրցու-
մին, Հայաստանի հաւաքականի 
յարձակող Կարէն Քատիմեանի 
մաս կազմած 14-րդ դիրքը գրաւող 
Կրատնոյի «Նիոման»ը իր դաշտին 
վրայ մրցեցաւ 5-րդ դիրքը գրաւող 
Մինսքի «Էներկեթիք»ին դէմ եւ արձանագրեց իր երկրորդ յաղթանակը ու 
առժամաբար գրաւեց 10-րդ դիրքը:  Քատիմեան մասնակցեցաւ ամբողջ մրցու-
մին եւ բացաւ մրցումին հաշիւը 66-րդ վայրկեանին: Ապա պելառուս Զապելին 
նշանակեց 72-րդ եւ 82-րդ վայրկեաններուն: «Էներկեթիք»ի կազմէն մրցումին 
մասնակցեցաւ յարձակող Հայկ Մուսահակեանը: Քատիմեան երեք կոլով 4-րդ 
դիրքը գրաւեց ռմբարկուներու ցանկին վրայ: Այս հանգրուանին, 8-րդ դիրքը 
գրաւող Պորիսովի «ՊԱԹԷ»ն իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 4-րդ դիրքը գրաւող 
«Կարատեյա»ին դէմ եւ արձանագրեց իր երրորդ յաղթանակը ու առժամաբար 
գրաւեց 3-րդ դիրքը: Իսկ անցեալ տարուան ախոյեան, 10-րդ դիրքը գրաւող 
«Տինամօ Պրեսթ»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 13-րդ դիրքը գրաւող Սալիկորսքի 
«Շախտիոր»ին դէմ եւ կրեց իր երրորդ պարտութիւնը: Առաջատար «Սլուցք»ը 
իր դաշտին վրայ յաղթեց 16-րդ դիրքը գրաւող Պապրոյսքի «Պելշինա»ին եւ 
ամրապնդեց իր դիրքը: 6-րդ դիրքը գրաւող Մինսքի «Իսլոչ»ը իր դաշտին 
վրայ մրցեցաւ 2-րդ դիրքը գրաւող «Վիթեպսք»ի դէմ եւ յաղթանակ տանելով 
բարձրացաւ 2-րդ դիրք: Իսկ 3-րդ դիրքը գրաւող Ժոտինոյի «Թորփետօ ՊելԱԶ»ը 
իր դաշտին վրայ առանց կոլերու հաւասարեցաւ 9-րդ դիրքը գրաւող Պրեսթի 
«Ռուկ»ին հետ ու պահեց իր դիրքը: Այս հանգրուանին արձանագրուեցան 
հետեւեալ արդիւնքները.
- Սմոլեվիչի Աքթիապրսքի - Տինամօ Մինսք 1-3
- Նիոման Կրատնօ – Էներկեթիք Մինսք 3-0
- Սլավիա Մազիր - Մինսք 1-3, - Կարատեյա – ՊԱԹԷ Պորիսով  0-2
- Տինամօ Պրեսթ  - Շախտիոր Սալիկորսք  0-2
- Սլուցք - Պելշինա Պապրոյսք 3-2,  - Իսլոչ Մինսք - Վիթեպսք 2-0
- Թորփետօ ՊելԱԶ Ժոտինօ - Ռուկ Պրեսթ 0-0
Դասաւորում.1)Սլուցք 13 կէտ  12-8, 2)Իսլոչ 12 կէտ 9-7, 3)Թորփետօ ՊելԱԶ 11 
կէտ  4-2, 4)ՊԱԹԷ 10 կէտ 8-5, 7)Էներկեթիք 9 կէտ 6-7, 10)Նիոման 8 կէտ 6-4:
Ռմբարկուներ.1)Է.Շիքավքա-Տինամօ Մինսք 4 կոլ, 2)Ու.Պալա-Սլուցք 3 կոլ, 3)
Ս.Տրակուն-ՊԱԹԷ 3 կոլ, 4)Կ.Քատիմեան-Նիոման 3 կոլ:
ՖԻՖԱ  Պիտի Օգնէ Ֆետերասիոններուն
ՖԻՖԱ-ն 150 միլիոն տոլարի օժանդակութիւն պիտի կատարէ իրեն անդամակցող 
ֆետերասիոններուն: Իւրաքանչիւր ֆետերասիոն պիտի ստանայ կէս միլիոն 
տոլար, Գորոնա ժահրի համաճարակին պատճառով: 

ԱÏáõÙբն»ñը ԱñïûնագÇñ êïաóան
Հայաստանի ֆութպոլի ֆետերասիոնի 
արտօնագրման կոմիտէն առաջին դասա-
կարգի ինը ակումբներուն շնորհեց իրենց 
արտօնագրերը: Այդ արտօնագրերը, ըստ 
օրէնքի, կը տրուին ֆետերասիոնին կողմէ 
քննելէ ետք ակումբներուն հաշիւները: 
Եւրոպայի ֆութպոլի ֆետերասիոնը թոյլ 
չի տար, որ որեւէ ակումբ որ ելեւմտա-
կան խախտում կատարած է մասնակցի 
Եւրոպայի ակումբներու մրցաշարքերուն: Արտօնագիրը թոյլտուութիւն է 
մասնակցութեան:  Կիներու ախոյեանութեան մասնակցող երկու ակումբներ՝ 
«Ալաշկերտ» եւ «Շիրակ» նաեւ արտօնագիր ստացան:
Վեց ակումբներ՝ «Փիւնիկ», «Ալաշկերտ», «Արարատ-Արմենիա», «Ուրարտու», 
«Գանձասար-Կապան» եւ «Լոռի» պիտի օգտուին Եւրոպայի ֆետերասիոնի այն 
վճարումէն, որմէ կ'օգտուին հաւաքականին մէջ մարզիկ ունեցող ակումբները:

Գ»ñÙանÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն
ØñóáõÙն»ñը äÇïÇ ì»ñëÏëÇն
Գերմանիոյ առողջապահութեան նախարարութիւնը յայտնած է, թէ 9 Մայիսին 
կարելի է վերսկսիլ  երկրի ախոյեանութեան մրցումները: Նախարարութիւնը 
նախընտրած է մրցումները կայացնել առանց հանդիսատեսի: Գերմանիոյ 
ֆութպոլի ֆետերասիոնը որոշում կայացուցած էր մրցումներուն ընդունիլ միայն 
126 անձ իւրաքանչիւր ակումբէն եւ 30 մարզական լրագրող:

ØխÇÃաñ»ան äÇïÇ ØնաÛ 
ՀռáÙÇ Øէջ
Ըստ իտալական Calciomercato պարբե-
րականին, Իտալիոյ «Ռոմա« ակումբի 
տնօրէնութիւնը եւ Անգլիոյ «Արսենալ»ի 
տնօրէնութիւնը համաձայնութեան հասած են 

ՄԱՐԶԱԿԱՆ 

Շար. Էջ 21
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ՄԱՐԶԱԿԱՆ 
Սկիզբը Էջ 20

Յունաստանի ֆութպոլի ֆետերասիոնի քննիչ յանձնախումբը 28 ամբաստա-
նեալներու հետ քննութիւն կատարելէ ետք, անոնցմէ 15-ի ամբաստանագիրը 
ուղղած է վերադատ ատեան:
«Օլիմփիաքոս» - «Աթրոմիթոս» մրցումին «Օլիմփիաքոս» յաղթած էր 2-1 
հաշիւով: Այս արդիւնքը կասկածելի համարուած է: Ըստ ֆետերասիոնի օրէնքի 
27-րդ յօդուածին, մրցումի արդիւնք ճշդող երկու խումբերը կ'իջնեն երկրորդ 
դասակարգ: Երկու ակումբները կրնան տուգանուիլ 3-ական միլիոն եւրօ եւ 
մրցումի արդիւնք ճշդելու պատասխանատուներ ցմահ պիտի որակազրկուին:

ԱñժանÃÇնÇ ԱխáÛ»անáõÃÇõն
ØñóáõÙն»ñը Աõաñï»óան
Արժանթինի ֆութպոլի ֆետերասիոնը դարձաւ երրորդը Պելճիքայէն եւ 
Հոլանտայէն ետք, որ դադրեցուց ախոյեանութիւնը: Արժանթինի ֆութպոլի 
ֆետերասիոնի նախագահ Քլաուտիօ Թափիա յայտարարեց, թէ Գորոնա ժահրի 
համաճարակին պատճառով պիտի դադրեցնեն ախոյեանութեան երկրորդ 
մասի, Սիւփըրլիկայի բաժակի մրցումները:

 ՃաïñաÏ
ՔաñլëընÇ Առóանó Øñóաßաñք
Քաñլëըն Îñ»ó Æñ ԱռաջÇն äաñïáõÃÇõնը

Ճատրակի Աշխարհի ախոյեան նորվեկիացի Մակնուս Քարլսընի կազմակերպած 
արագ ճատրակի մրցաշարքի հինգերորդ հանգրուանին, առաջատարը կրեց իր 
առաջին պարտութիւնը հոլանտացի մեծ վարպետ Անիշ Կիրիէն եւ նահանջեց 
երկրորդ դիրք: Մրցաշարքի 2-րդ հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ 
արդիւնքները.
Քարլսըն – Ֆիրուճա 2,5-1,5,  Նաքամուրա – Կիրի 2,5-1,5
Նեփոմնիաշչի – Վաշիէ-Լակրաւ  3-2,   Լիրէն – Քարուանա 2-3
3-րդ հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
Քարուանա – Քարլսըն 1-3,  Ֆիրուճա – Նաքամուրա 0,5-3,5
Վաշիէ-Լակրաւ – Լիրէն 2-3,  Կիրի – Նեփոմնիաշչի 1,5-2,5
4-րդ հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
Քարլսըն – Վաշիէ-Լակրաւ  2,5-1,5՛ Ֆիրուճա – Քարուանա 1-3
Նաքամուրա – Նեփոմնիաշչի 2,5-1,5,   Լիրէն – Կիրի 2,5-2,5
5-րդ հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
Կիրի – Քարլսըն 2,5-1,5,  Վաշիէ-Լակրաւ – Ֆիրուճա 1,5-2,5
Քարուանա – Նաքամուրա 3-2,  Նեփոմնիաշչի – Լիրէն 1,5-2,5
Դասաւորումը 5 հանգրուան ետք հետեւեալն է.
1) Հ.Նաքամուրա-ԱՄՆ 11 կէտ, 2) Մ.Քարլսըն-Նոր. 11 կէտ, 3) Տ.Լիրէն-Չին. 11 
կէտ,  
4)Ֆ.Քարուանա-ԱՄՆ 10 կէտ, 5)Մ.Վաշիէ-Լակրաւ-Ֆր. 5 կէտ, 6)Ե.Նեփոմնիաշչի-
Ռուս. 5 կէտ, 7)Ա.Կիրի-Հոլ. 4 կէտ, 8)Ա.Ֆիրուճա-Իրան 3 կէտ

 ՃաïñաÏ
Ազգ»ñáõ ÈÇÏաÛÇ Øñóաßաñք
Աñáն»ան äÇïÇ ØաëնաÏóÇ
Հայաստանի ճատրակի հաւաքականի մարզիկներէն Լեւոն Արոնեան պիտի 
մասնակցի ՖԻՏԷ-ի կողմէ կազմակերպուած «Ազգերու Լիկա» առցանց 
մրցաշարքին, Եւրոպայի կազմին մէջ: Եւրոպայի կազմին մէջն են նաեւ աշխարհի 
նախկին ախոյեան Կարի Գասպարովը, ֆրանսացի Մաքսիմ Վաշիէ-Լակրաւը, 
հոլանտացի Անիշ Կիրին եւ ուքրանացի կին մեծ վարպետ Աննա Մուզիչուքը: 
Պահեստային վարպետներ են լեհ Եան-Քրիշթոֆ Տուտան եւ վրացի կին մեծ 
վարպետ Նանա Ձագնիծէն: Մրցաշարքին մասնակցելու հրաւիրուած են՝ ԱՄՆ, 
Ռուսիա, Եւրոպա, Չինաստան, Հնդկաստան եւ Աշխարհի խումբ: Մրցաշարքը 
տեղի պիտի ունենայ 5-էն 10 Մայիսի միջեւ:

 äաëք»Ãպáլ
Էն äÇ ԷÛ-Ç ØաñզáõÙն»ñը äÇïÇ ì»ñëÏëÇն

Ըստ ESPN –ի մարզական 
լրագրող Ատրիան Վոյնարովսքի-
ին, ԱՄՆ-ի արհեստավարժ պաս-
քեթպոլի ախոյեանութեան՝ Էն 
Պի Էյ-ի կազմակերպիչները 
թոյլ պիտի տան 1 Մայիսէն 
սկսեալ բանալ մարզադաշտե-
րը մարզիկներուն առջեւ անհա-
տական մարզումներու համար: 

 Â»նÇë
üñանëաÛÇ Բաó Øñóաßաñքը Յ»ïաձգáõաÍ
Ըստ Ֆրանսայի Le Parisien օրաթերթին, այս տարուան «Մեծ սաղաւարտ»ի 
երկրորդ թենիսի մրցաշարքը՝ Ֆրանսայի բաց մրցաշարքը տեղի պիտի ունենայ 
27 Սեպտեմբերէն 10 Հոկտեմբերի միջեւ:

 Â»նÇë
Îաñէն ԽաչանáíÇ ԱñձանագñáõÃÇõնը
Թենիսի հայազգի վարպետ 
Կարէն Խաչանով հետեւեալ 
արձանագրութիւնը կատարած 
է «Ինսթակրամ»ի իր էջին վրայ 
Հայոց ցեղասպանութեան 105-
րդ տարելիցին առիթով. «Այսօր 
հայերի ցեղասպանութեան 105-րդ 
տարելիցն է»: Մարդկութեան դէմ 
կատարուած ամենասարսափե-
լի ոճրագործութիւններից մէկի 
արդիւնքում 1,5 միլիոն հայ է 
սպաննուել, իսկ շատերը ստիպուած են եղել փախչել երկրից: Յիշում եւ սգում 
ենք»: 

 ԱÃլ»ÃÇզÙ
ºõñáպաÛÇ ԱխáÛ»անáõÃÇõնը Ջնջáõ»óաõ
Եւրոպայի աթլեթիզմի ֆետերասիոնը որոշած է ջնջել այս տարուան ախո-
յեանութիւնը Գորոնա ժահրի համաճարակին պատճառով: Մրցումները տեղի 
պիտի ունենային Ֆրանսայի մայրաքաղաք փարիզի մէջ, 26-էն 30 Օգոստոսի 
միջեւ:

 üáñÙÇõլա1
ì»Ãէլ ÎñնաÛ Հ»ռանալ ü»ññաñÇէն
Իտալական «Ֆերրարի» Ֆորմիւլա1 խումբի թիւ մէկ վարորդ գերմանացի 
Սեպասթիան Վեթէլ մերժած է երկարաձգել համաձայնագիրը իտալական 
խումբին հետ, երբ տնօրէնութիւնը իր աշխատավարձը տարեկան 40 միլիոն 
եւրոյէն նուազեցուցած է 12 միլքիոն եւրոյի Գորոնա ժահրի համաճարակին 
պատճառով: Վարորդը չէ ընդունած առաջարկուած այս աշխատավարձը: Ան 
չորս անգամ շահած է Աշխարհի ախոյեանութեան տիտիղոսը 2010, 2011, 2012 
եւ 2013 տարիներուն:

 äաïÙաÏան
ՀաÛ ØաñզÇÏն»ñ úëÙան»ան ä»ïáõÃ»ան Øէջ
Հայոց ցեղասպանութեան 
զոհուեցան նաեւ խումբ մը հայ 
մարզիկներ: Ի.դարու սկիզբը 
մարզական կեանքը սկսած 
էր վերելք ապրիլ Օսմանեան 
պետութեան մէջ շնորհիւ խումբ 
մը հայ մարզիկներու: Հայերով 
բնակուած նահանգներուն 
մէջ կը գործէին տասնեակ մը 
մարզական եւ սկաուտական 
ակումբներ: 
1912-ի Սթոքհոլմի Ողիմպի-
ական Խաղերուն,  Օսմանեան 
պետութիւնը առաջին անգամ ներկայացուեցաւ երկու հայ մարզիկներով՝ 
Վահան Փափազեան եւ Մկրտիչ Մկրեան: 1911-էն 1914-ի միջեւ տեղի ունեցան 
չորս «Հայկական Ողիմպիական Խաղեր», մասնակցութեամբ բոլոր հայկական 
ակումբներուն: Յաղթողները պարգեւատրուեցան արծաթէ մետալներով: 
Առանձին հայկական ֆութպոլի լիկայի գաղափարը իրականութիւն չի դարձաւ 
հայոց ցեղասպանութեան պատճառով:
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ԳՈՅԺ
Ո՛չ Եւս Է Ընկ.հի Շնորհիկ Մինասեան

Ապրիլ 25ի առաւօտեան ժամերուն հիւանդանոցին 
մէջ կարճատեւ կեցութենէ մը ետք, իր մահկանա-
ցուն կնքեց ընկերուհի Շնորհիկ Ճանճանեան-
Մինասեանը:
Ան ծնած է Պէյրութ 1934-ին: Յաճախած եւ աւարտած 
է Անդրնահըրի Թրատ թաղի Աբգարեան վարժարանը:
1961ին ընտանեկան բոյն կը կազմէ Գրիգոր Մինա-
սեանի հետ եւ միասնաբար ծնունդ կու տան չորս 
մանչ զաւակներու՝ Կարօ, Վաչէ, Հրաչ եւ Շահէ, 
որոնք կը յաճախեն Պէյրութի ՀԲԸՄ-ի Յովակիմեան-
Մանուկեան երկրորդական վարժարանը, իրենց 
համալսարանական ուսումը շարունակելէ եւ վկայուելէ առաջ:  Ժամա-
նակի ընթացքին կը բախտաւորուի ութ թոռնիկներով:
1987-ին Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին հետեւանքով, 
Մինասեան ընտանիքը կը փոխադրուի Ամերիկա եւ կը հաստատուի 
Նիւ Ճըրզի նահանգը:
Պէյրութ ապրած տարիներուն Շնորհիկ կը միանայ Ռամկավար Ազա-
տական Կուսակցութեան շարքերուն եւ տարիներ շարունակ մաս կը 
կազմէ ՌԱԿ Շուշանիկ ակումբի վարչութեան:  Նիւ Ճըրզի հաստատուելէ 
ետք ան իր գործօն մասնակցութիւնը կը բերէ ՌԱԿի տեղւոյն կառոյ-
ցէն ներս, եւ տարիներ շարունակ մեծ զոհաբերութեամբ կ՝աշխատի 
Թէքէեան Մշակութային Միութեան մէջ, որպէս՝ աշխոյժ վարչական 
անդամ մը ԹՄՄ-ի Մհեր Մկրտչեան թատերական յանձնախումբին, որուն 
հիմնադիրներէն մէկը եղած է ան:  Միեւնոյն ժամանակ ան իր գործու-
նեայ մասնակցութիւնը կը բերէ նաեւ Թէնէֆլայի Ս. Թովմաս եկեղեցուոյ 
գործունէութեանց՝ մաս կազմելով դպրաց դասի երգչախումբին եւ 
ծառայելով  Քիրիքեան շաբաթօրեայ հայկական դպրոցին մէջ որպէս 
մանուկներու սիրուած ուսուցչուհին:
Ընկերուհի Շնորհիկ Մինասեան կը մարմնաւորէր օրինակելի ընտանիքի 
մօր, մեծ մօր  եւ ազգասէր Հայ կնոջ տիպարը: Իր ընտանիքի անդամնե-
րը, ազգականները, աշակերտները, ընկեր-ընկերուհիները եւ բարե-
կամները միշտ պիտի յիշեն զինք որպէս ծառայասէր, աշխատասէր եւ 
հիւրասէր հայուհի մը:
Մեր ցաւակցութիւնները կը յայտնենք իր զաւակներուն, թոռներուն եւ 
հարազատներուն: Աստուած հոգին լուսաւորէ մեր սիրելի ընկերուհիին:

Նիւ Ճըրզի-Նիւ Եորքի                                    Մեծագոյն Նիւ Եորքի
ՌԱԿ Արմենական Յովսէփեան Ակումբ             ԹՄՄ-ի Վարչութիւն

Ապրիլ 24-ը Հայոց Ցեղասպանութեան 
զոհերու յիշատակի օրն է` նուիրուած 
աւելի քան մէկ միլիոն հայերուն, որոնք 
սպաննուած են թուրք-օսմանցինե-
րու ձեռքով: Այդուհանդերձ այդ օրը 
կրնայ այս երկրին մեծ մասին մէջ 
անուշադրութեան մատնուիլ:
Հակառակ Իսրայէլի պատմութեան ու 
հրէաներու էթնիկ զտման եւ ջարդերու 
հաւաքական վէրքին…, Իսրայէլը չի 
ճանչնար Հայոց Ցեղասպանութիւնը եւ 
բացի այդ Իսրայէլը քայլեր չի ձեռնարկեր 
այդ օրը յիշատակելու որպէս Հայոց 
Ցեղասպանութեան օր: Փաստացի, 
Քնեսէթը ոչ մէկ անգամ չէ յաջողած 
ճանչնալ Հայոց Ցեղասպանութիւնը 
տարբեր քաղաքական շահերու 
պատճառով…», – կը գրէ թերթը:
Ըստ օրաթերթին` Հայոց Ցեղասպա-
նութիւնը չճանչնալուն պատճառը 
վախն էր Թուրքիոյ հնարաւոր 
արձագանգման, պետութեան մը, 
որ պատմականօրէն եղած է Իսրա-
յէլի անվտանգութեան կարեւոր 
դաշնակիցներէն մէկը: Սակայն այսօր 
Թուրքիոյ հետ յարաբերութիւնները 
փչացած են Թուրքիոյ նախագահ 
Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի` Իսրայէլի 
նկատմամբ թշնամական վերա-
բերմունքի պատճառով, բայց եւ 
այնպէս Իսրայէլը տակաւին չի 
ճանչցած Հայոց Ցեղասպանութիւնը:
2018-ին պատգամաւոր Թանաթ 
Զանռպերկը փորձած էր այդ բացը 
լրացնել, սակայն օրինագիծը կառա-
վարութեան կողմէ ետ ուղարկուած էր: 
2019-ին երկրի կառավարութեան շարք 
մը անդամներ կոչ ըրած էին ճանչնա-
լու Հայոց Ցեղասպանութիւնը` ի դէմս 
Կապոյտներու եւ Սպիտակներու 
առաջնորդ Եայիր Լապիտի եւ 
«Լիքուտ»-ի ղեկավար Գիտէոն Սաարի, 
բայց անիկա նոյնպէս մերժուեցաւ 
կառավարութեան կողմէ:
Օրաթերթը կը նշէ, որ 1915-ի 
Ապրիլ 24-ը կը համարուի Հայոց 
Ցեղասպանութեան մեկնարկի օր, 
բայց այդ արիւնալի արշաւը սկսած 
էր դեռ քանի մը տարի առաջ, երբ 
1890-ականներուն սուլթան Ապտուլ 
Համիտի օրօք, կոտորուեցաւ 100-
300.000 հայ:
«Ապրիլ 24-ին թուրքերը կրկնա-
պատկեցին ուժերը եւ արշաւ սկսան 
հայ քրիստոնեաներու դէմ, այնքան 
սարսափելի, ինչպիսին աշխարհը 
չէր տեսած: Անոնք սկսած էին 250 
հայ մտաւորականներու ձերբակալու-
թեամբ եւ սպանութեամբ…: Հայե-
րը թալանուեցան, ունեզրկուեցան եւ 
մասսայական աքսորուեցան: Անոնք 
կ՛ուղարկուէին մահուան քայլերթի` 
դէպի սուրիական անապատ` 
անմարդկային պայմաններու մէջ, իսկ 
կիներն ու աղջիկները կը բռնաբարէին 

Արաբական Միացեալ Էմիրութիւննե-
րը 7 թոն բժշկական պարագաներով լի 
օդանաւ մը  ուղարկած են Հայաստան` 
աջակցելու երկրին՝ «Քորոնա» 
ժահրիդ դէմ պայքարին։ Այս մասին 
կը տեղեկանանք Հայաստանի մէջ 
ԱՄԷ դեսպանութենէն։

եւ կը ստրկացնէին: Անոնք, որոնք ողջ 
մնացեած էին, կ՛ուղարկէին համա-
կեդրոնացման ճամբարներ, ուր 
կամ կը սպաննէին կամ կը ձգէին, 
որ մահանան: Գրեթէ 50.000 հայեր 
նետուած էին Սեւ ծով…: 1914-18 
թուականներուն թուրք-օսմանցիներու 
կողմէ սպաննուած է 1-1.5 միլիոն 
հայ` այդ ժամանակ պատմութեան 
մէջ էթնիկ հողի վրայ իրականացուած 
ամենամեծ ցեղասպանութեան 
ընթացքին», – կը նշէ թերթը` 
աւելցնելով, որ ի տարբերութիւն 
Գերմանիոյ, Թուրքիան չի ճանչնար 
այս ոճրագործութիւնը եւ նոյնիսկ կը 
ճնշէ ցեղասպանութիւնը ճանչցած 
թուրքերը, եւ մինչ օրս հայերու դէմ 
ցեղասպանութիւնը չէ ճանչցուած, եւ 
հայերը չեն ստացած փոխհատուցում 
«ցեղսապանութեան մը համար, որ 
շարք մը պատմաբաններ կը համարեն 
Հոլոքոսթին նախորդած»:
Թերթը նաեւ կը յիշեցնէ Ատոլֆ 
Հիթլերի յայտնի արտայայտութիւնը. 
«Ո՞վ այսքանէն ետք կը յիշէ հայերու 
կոտորածը»:
«Պատկերացուցէք, եթէ Հոլոքոսթի 
գլխաւոր մեղաւորները երբեք չբռնու-
էին իրենց յանցանքներուն համար, 
Գերմանիան հերքէր, որ Հոլոքոսթ 
տեղի ունեցած է: Պատկերացուցէք, 
որ Գերմանիան ատոր փոխարէն 
պատժէր բոլոր զանոնք, որոնք 
հակառակը կ’ըսէին եւ սպառնար 
դադրեցնել դիւանագիտական յարա-
բերութիւնները:
Իսրայէլի որոշ առաջնորդներ արդէն 
ճանչցած են Հայոց Ցեղասպանու-
թիւնը: Նախագահ Ռէուվեն Ռիւլինը, 
որ վաղուց կոչ կ՛ընէր ճանչնալու զայն, 
2015-ին յայտարարած էր. «Իմ աւագ 
եղբայներէն մէկը Հոլոքոսթէն 25 տարի 
առաջ ըսած էր, որ եթէ մենք հանդէս 
չգանք այն բանի դէմ, ինչ կը կատարուի 
հայերու հետ հիմա, ապա ինչ պիտի 
ըլլայ, երբ նման բան մեր դէմ ընեն: 
Կ՛ըսեն, որ նացիստները օգտագործած 
են հայերու ցեղասպանութիւնը, որպէս 
գործիք մը, որ անոնց հնարաւորութիւն 
տուած է Հոլոքոսթը իրականութիւն 
դարձնելու: «Այլեւս երբեք»-ը կը 
պատկանին բոլոր ազգերուն:
Եկած է ժամանակը, որ իսրայէլցի 
ղեկավարները իրական առաջնորդու-
թիւն ցուցաբերեն եւ, որպէս պետու-
թիւն, ճանչնան Հայոց Ցեղասպա-
նութիւնը: Իսրայէլ պետութեան 
համար, որպէս հրէական պետութիւն, 
Հայոց Ցեղասպանութիւնը չճանչնա-
լը կը համարուի ժամանակակից 
Իսրայէլի մեծագոյն խորհրդանշական 
ձախողութիւններէն մէկը: Աշխարհի 
եւ Իսրայէլի համար եկած է ժամա-
նակը. հիմա ճանչցէ՛ք Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը», – կը նշէ The 
Jerusalem Post-ը:

Բժշկական օգնութենէն պիտի օգտուի 
աւելի քան 7 հազար բուժաշխատող:
Այս առիթով Հայաստանի Հանրա-
պետութեան մէջ ԱՄԷ Մուհամմատ 
Իսա ալ Քատտամ Ալ Զաապին ըսած 
է. «Էմիրութիւններու համար պատիւ է 
իրականացնել իր պարտականութիւնը` 

Իսրայէլի Հայոց Ցեղասպանութիւնը Չճանչնալը 
Աններելի է. The Jerusalem Post

Արաբական Միացեալ Էմիրութիւնները 
Բժշկական Օգնութիւն Ուղարկած են Հայաստան

Լուրեր Աշխարհէն

Սկիզբը Էջ 19

օգնելու այլ երկրներուն «Քորոնա» 
ժահրին դէմ պայքարին»։
Դեսպանը նշած է նաեւ. «ԱՄԷ 
կառավարութիւնը, ժողովուրդը եւ 
բոլոր բուժաշխատողները կը միա-
ւորեն իրենց ջանքերը` յանուն  այս 
ճգնաժամի յաղթահարման: Մենք 
կը գիտակցինք, որ միջազգային 
հանրութիւնը կրնայ յաղթահարել 
«Քորանա» ժահրը միայն միահա-
մուռ ջանքերով եւ կառուցողական 
համագործակցութեամբ»:
Նշենք, ո ԱՄԷ-ն մինչեւ հիմա աւելի քան 
314 թոն օգնութիւն ուղարկած 27-է 

աւելի պետութեան, որմէ օգտուած է 
մօտ 314 հազար բուժաշխատող:
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Նկար-Լուր

Հայոց Ցեղասպանութեան 105ամեակին Առիթով Յատուկ Լուսաւորում
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