
My parents were blessed with six children, three boys 
and three girls born in Cairo. The three brothers were 
always with their father who seldom reflected quietly on 
the tragic years he, his mother, and two sisters went 
through during the deportation from July 1915 to May 
1922.

Ապրիլի 17-ին Արեւմտեան թեմի Բարեխնամ Առաջնորդ 
Յովնան Արք. Տէրտէրեանի ատենապետութեամբ 
տեղի ունեցաւ Թեմի Շաբաթօրեայ վարժարանների 
հոգեւոր հովիւների, տնօրէնների եւ ուսուցիչների 
աշխատանքային առցանց ժողով՝

Կեդրոնանալով տնտեսական գործակցութեան, 
գաղթականութեան ու մարդկային իրաւունքնե-
րու օրակարգին վրայ, Եւրոպական Միութեան 
Յանձնաժողովի ատենապետ Ուրսուլա Վոն Տէր 
Լեյըն...
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Բնականաբար, այս զարգացող 
անբարենպաստ իրավիճակը, իր 
նշանակալի ազդեցութիւնը պիտի 
ունենայ պահանջատիրութեան, ի 
մասնաւորի, Ցեղասպանութեան 
ճանաչման գործընթացի մեր 
ընկալումներուն վրայ, մասնաւո-
րաբար Հայաստանէն ներս։

Այս տարի, Հայ ժողովուրդը 
Հայոց Ցեղասպանութեան 106-
րդ տարելիցը պիտի ոգեկոչէ իր 
պատմութեան ամէնէն շրջա-
դարձային, եզակի մարտահրա-
ւէրներու եւ հայրենիքի կենսու-
նակութիւնը ապակայունացնող 
աշխարհաքաղաքական տեղա-
շարժերու ժամանակաշրջանի մը 
մէջ: Շար. Էջ 09

Շար. Էջ 22

Յայտարարութիւն
Պահանջատիրութիւնը Այսօր Ալ Կը 
Մնայ Համահայկական Հիմնախնդիր 

Ապրիլեան Սրբադասուած Նահատակներու 
Յիշատակի 106-Ամեակի Ոգեկոչում

ԱՄՆ Նախագահ Ճօ Պայտըն Ճանչցաւ 
Հայոց Ցեղասպանութիւնը

Շար. Էջ 08

Լուրեր Հայաստանէն
եւ Արցախէն

Էջ 03 Էջ 13 Էջ 15
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Եւրոպական Միութեան Բարձր 
Պաշտօնատարներ Հետամուտ Են 

Բարելաւելու Փոխյարաբերութիւնները 
Թուրքիոյ Հետ

Survivor’s Witnesses
My Father, His Mother and Two Sisters

July, 1915 - May, 1922

Աշխատանքային Քննարկում 
Շաբաթնօրեայ Վարժարանների Հոգեւոր 
Հովիւների, Տնօրէնների Եւ Ուսուցիչների 

Մասնակցութեամբ

Տեղական Լուրեր

Շար. Էջ 08 Շար. Էջ 03 Շար. Էջ 23

Շար. Էջ 05

Հայոց Ցեղասպանութեան 
106-րդ Տարելիցն է

Նամակ Նախագահ 
Պայտընին  

«Իշխանութեան Հետագայ 
Ճակատագիրը Պիտի 

Որոշի Միայն Ու Միայն, 
Բացառապէս Ժողովուրդը». 

ՀՀ Վարչապետը 
Հրաժարական Տուաւ

Ապրիլ 24: Հայոց ցեղասպանու-
թեան սուրբ նահատակներու 
ոգեկոչման օրը։ Հայաստանի, 
Արցախի ու Սփիւռքի մէջ հայերը 
եւ առաջադէմ մարդկութիւնը 
կը յիշեն 20-րդ դարու առաջին 
Ցեղասպանութեան զոհերը: 
Հայոց ցեղասպանութիւնը քանի 
մը փուլով իրականացուած է, 
բայց խորհրդանշական սկիզբը 
կը համարուի 1915 թուականի 
ապրիլ 24-ը, երբ Պոլսոյ մէջ 
ձերբակալուեցաւ 235 հայ ակա-
նաւոր մտաւորական՝ Վանի մէջ  
ապստամբութիւն կազմակերպե-
լու կեղծ մեղադրանքով։ Անոր 
յաջորդեց եւս 600 ազդեցիկ 
հայերու ձերբակալութիւնը, որոնք 
բոլորը աքսորի ճանապարհին 
գազանաբար սպանուեցան։
1892-էն 1923 թուականները 
Օսմանեան կայսրութեան 
Ապտուլհամիտեան, այնուհետեւ 
երիտթուրքերու կառավարու-
թիւնները՝ Թալէաթի, Էնվերի եւ 
Ճեմալի, Պեհաէտտին Շաքիրի 
եւ միւս իթթիհատականներու 
գլխաւորութեամբ, այնուհետեւ 
Մուսթաֆա Քեմալի իշխանութիւնը 
Արեւմտեան Հայաստանի, Կիլի-
կիոյ եւ Օսմանեան Թուրքիոյ 
նահանգներու հայութիւնը 
ենթարկեցին զանգուածային 
արտաքսման եւ ոչնչացման:
Գրեթէ 1,5 մլն մարդ բնաջնջուե-
ցաւ 1915-23 թուականներուն: 
Կէս միլիոնէն  աւելի հայեր 
ցրուեցան աշխարհով մէկ՝ 
ձեւաւորելով հայկական Սփիւռքը։ 
Ցեղասպանութեան հետեւանքով 
Արեւմտեան Հայաստանը զրկուե-
ցաւ իր բնիկ ժողովուրդէն, իսկ 
հայերը՝ իրենց պատմական 
հայրենիքէն: Ոչնչացուեցան 
հազարաւոր պատմական եւ 
ճարտարապետական կոթողներ 
ու յուշարձաններ, ձեռագրեր, 
պղծուեցան սրբավայրերը: Հրկի-
զուեցան եւ կողոպտուեցան աւելի 
քան 60 հայկական քաղաքներ եւ 
2,5 հազար գիւղեր: 

Ռամկավար Ազատական 
Կուսակցութեան Հայ Դատի 
Խորհուրդը ցեղասպանութեան 
106րդ տարելիցի կապակցու-
թեամբ նամակ յղած է Միացեալ 
Նահանգներու նախագահ ճոզեֆ 
Պայտընին, կոչ ընելով Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը պաշտօնապէս 
յայտարարելու եւ նախագահա-
կան հանգամանքով ճանչնալու, 
ինչպէս նաեւ հաստատել 1915ին 
սկիզբ առած, Օսմանեան Թուրքիոյ 
կողմէ Հայ ժողովուրդի հանդէպ 
պետական ոճրագործութիւններու 
միջազգային վաւերականութիւնը 
եւ այն ճանչնալ որպէս Ցեղասպա-
նութիւն։ Սպիտակ Տունը փոխա-
դարձաբար արձագանգած է, 
պատասխանով որ նամակը 
օգտակար պիտի հանդիսանայ 
որպէսզի բարձրացուած հարցը 
աւելի լաւ ներկայացուի։

Ձախէն աջ՝ Ընկերուհի Մայտա Քիւրէճեան, Ընկերներ՝ Դաւիթ Սամուէլեան, 
Փանիկ Քէշիշեան, Տոքթ. Ռաֆֆի Պալեան, Ընկերուհի Շուշան Պաղպուտարեան, 
Ընկերներ՝ Արա Ահարոնեան, Օհանէս Քիւշէրեան, Խաչիկ Ճանոյեան, 
Ընկերուհի Հիլտա Յարութիւնեան եւ Ռոպէրթ Տեմիրճեան

Լոս Անճելըսի հայութիւնը համա-
գործակցութեան եւ միասնականու-
թեան գեղեցկագոյն մթնոլորտի մէջ, 
այլազան ձեռնարկներով նշեց 20-րդ 
դարու առաջին Ցեղասպանութեան 
զոհ եղած, 1915-ի սրբադասուած մեր 
նահատակներու անմեռ յիշատակը։

Այս տարի պսակաձեւ ժահրի 
համաճարակի արգելափակումները 
մասամբ մեղմացած ըլլալով, մեր 
հաւաքները եւ պաշտամունքները 
աւելի մեծ զանգուածներով տեղի 
ունեցան։

ԱՄՆ նախագահ Ճօ Պայտըն  իր 
ուղերձին մէջ յայտարարեց, որ  
Օսմանեան  Կայսրութեան   ժամանակ 
հայոց դէմ եղած արարքները  
ցեղասպանութիւն է։
Այսպիսով ԱՄՆ իր նախագահի 
մակարդակով ընդունած կ՚ըլլայ   Հայոց 
Ցեղասպանութեան փաստը։
Նշենք, որ երկու տարի առաջ ԱՄՆ-ի 
Սենատը նոյնպէս ճանչցած էր 
Հայոց Ցեղասպանութիւնը, որպէս 
պատմական  եղելութիւն։

ՀՀ վարչապետը ուղիղ եթերով 
հեռարձակուած իր ուղերձին մէջ 
նշած է, որ կարեւոր կը համարէ, 
որ իր ուղերձը տեղի ունենայ հէնց 
Քաղաքացիի օրը։ 
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Հայաստանին սպասուող 
ցնցումները, ապագային, մեզի 
ժողովրդավար եւ զօրաւոր 
պետականութիւն պիտի 
բերե՞ն, թէ՞ Հայաստանը նորէն 
առիւծի բաժին պիտի դառնայ, 
Հայաստանի շահը պիտի ոտնա-
հարուի՝ ոմանց շահերուն 
ծառայելու համար։ Վերջին երեք 
տասնամեակներուն մենք իբր 
թէ, կը կառուցենք ինքնիշխան 
եւ օրինական պետականու-
թիւն մը, որ պարտի ծառայել 
երկրի բարգաւաճումին, կայուն 
դառնալուն, արցախեան 
հարցի լուծումին, Արցախի 
անկախութեան ճանաչումին ու 
երկրի սահմաններու ամբողջա-
կանութեան։ Բայց եթէ յետա-
դարձ հայեացք մը նետենք, 
նոյնիսկ քաղաքականութենէն 
հեռու մարդը կը հաստատէ, որ 
մեր բոլոր բարձրագոչ գաղա-
փարներն ու նախընտրական 
քարոզարշաւի խոստումները 
մի միայն խոստումներ եղած 
են, որոնք կեանքի չեն կոչուած, 
չեն իրականացած։ Մեր 
երկրին անկախութենէն ի վեր  
Հայաստանի եւ հայ ժողովուրդի 
շահը մանրադրամի վերածուած 
է  եւ այդ խոստումները քանի մը 
օլիկարխի անհատական շահերը 
իրագործելու նպաստած են:
Ժամանակն է գիտակցելու, որ 
մենք՝ որպէս անհատներ եւ 
ժողովուրդ, պէտք է ծառայենք 
պետականութեան կերտման, 
ամրապնդումին ու հզօրութեան։  
Մեր անձնական շահը պէտք չէ 
որ պետութեան եւ ժողովուրդի 
շահէն գերադաս ըլլայ: Մեր 
անձնական շահը պետութիւնը 
պէտք  է չմասնատէ  ու սեփական 
հայեցողութեամբ չգործածուի։ 
Մեր անձնական շահը ժողո-
վուրդին մէջ պառակտում պէտք 
է չստեղծէ,  բանակներու չբաժնէ 
ու իրարու դէմ չհանէ: 
Հայաստանը շատ կնճռոտ 
ժամանակշրջան կ’ապրի՝ շատ 
պատասխանատու եւ ճգնա-
ժամային։ Մինչեւ յաջորդ 
խորհրդարանական ընտրու-
թիւններու սկսիլը, բոլորս 
պարտաւոր ենք անգամ մը եւս 
կշիռքի նժարներուն դնելու երկրի, 
հայ ազգի, պետականութեան 
շահը եւ մեր անձնական փառա-
սիրութիւնը, իշխանատենչ կու-
սակցականութիւնը. պարտաւոր 
ենք գիտակցելու, որ մե՛նք պէտք 
է  ծառայենք պետութեանը եւ ո՛չ 
թէ՝ հակառակը։ Մէկդի պէտք է 
դնենք իրար դաւաճան կամ այլ 

Հայաստանի 
Հանրապետութեան Շահը 

Գերադաս Արժէք Է

Ուղերձ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսի Ուղերձը
Հայոց Ցեղասպանութեան Սուրբ Նահատակների
Յիշատակի Օրուայ Առիթով

Thank You President Joseph Biden

Մէկ դարից աւելի է անցել 
Օսմանեան Թուրքիայի կողմից 
ծրագրուած եւ իրագործուած Հայոց 
ցեղասպանութիւնից։ Եղեռնա-
հար մեր ժողովուրդը փրկուած 
բեկորներով ցրուեց աշխարհով 
մէկ՝ իր պատմական հայրենիքում 
եւ գաղթի անապատներում թողնելով 
մէկ եւ կէս միլիոն նահատակների։ 
 20-րդ դարասկզբին հայ ժողովրդի 
ցեղասպանութիւնը արձանագրուած 
է որպէս մարդկութեան դէմ գործուած 
դարի առաջին յանցագործութիւն՝ 
ազգի բնաջնջման, էթնիկ թշնա-
մանքի հրէշաւոր դրսեւորումներով։
 Ցեղասպանութեան ողբերգութեան 
ցաւը այսօր արցախեան պատե-
րազմի ծանր կորուստներով նորովի 
է պատել մեր ժողովրդի հոգին: 
Մեր սուրբ նահատակների լոյս 
յիշատակի առջեւ մեր նուիրական 
պարտքն է ամրապնդել ազգային 
միաբանութիւնը, ներքաղաքական 
զարգացումներում զերծ մնալ 
բռնութիւններից ու բախումներից 
եւ նախանձախնդիր ոգով հետա-
մուտ լինել մեր իրաւունքների 
պաշտպանութեանը։ Մեր ժողովրդի 

Հայաստանի եւ 
Սփիւռքի տասը միլիոն 
հաշուող հայութիւնը 
ընդհանրապէս եւ 

ԱՄՆ-ի մօտ մէկ միլիոն 
հայերը մասնաւորապէս 

մեծագոյն գոհունակութեամբ 
եւ երախտագիտական զգացումնե-
րով, իմացանք ԱՄՆ-ի մեր արդա-
րասէր նախագահ Ճոզէֆ Պայտընի 
եւ իր իշխանութեան կողմէ, պաշտօ-
նական հրամանագրով, 1915-ի 
Հայոց Ցեղասպանութեան ճանչցող 
հռչակագիրին ստորագրութիւնը։
Արդարեւ, նախագահ Ճոզէֆ Պայտըն 
միշտ ալ եղած էր հայութեան 
հարցերուն մօտէն ծանօթ Ծերա-
կուտականի տարիներէն սկսեալ։ 
36 տարի Ծերակոյտի անդամ 
եղած տարիներուն միշտ ալ մեծ 
գիտակցութեամբ հասկցած է 
մեր ժողովուրդի ապրած դժո-
խային Ցեղասպանութեան եւ 
տեղահանութեան ցաւերը։

կեանքը ձեռքբերումներով զարդա-
րելու, մեր առջեւ ծառացած 
մարտահրաւէրներին ու սպառնա-
լիքներին դիմակայելու գրաւա-
կանը պետութեան զօրացման 
պատասխանատուութեան բարձր 
զգացումն է եւ համախմբումը 
ազգային ու հոգեւոր արժէքների 
շուրջ։ 
Մեր սուրբ նահատակների բարե-
խօսութեան հայցով աղօթում ենք 
Ամենողորմ Տիրոջը, որ խաղաղ 
ու անվտանգ լինի մեր երկիրը, եւ 
աշխարհասփիւռ մեր ժողովուրդը 
միակամ ու միասնական կերտի իր 
բարօր ու լուսաւոր ապագան՝ յանուն 
ազգի ու հայրենեաց: 

ածականներով կոչելու պառակտիչ 
ընթացքը: 
Հայաստանի խորհրդարանական 
ընտրութիւնները միայն Հայաստան 
բնակուող հայերուն յուզող խնդիրը 
չէ: Այն համահայկական խնդիր է.  
հայ ժողովուրդի՝ մաս-մաս եղած 
համայնքներու բարեկեցութեան ու 
հայապահպանութեան խնդիրն է եւս, 
հայրենադարձութեան եւ Հայաստան-
Սփիւռք կառուցողական խնդիրն է։ 
Ազնուութեամբ  ու գիտակցաբար 
մօտենանք այն հարցին, որ 
Հայաստանը պէտք է ներքին համե-
րաշխութեան ուղիի վրայ դնել։ Մեզմէ 
իւրաքանչիւրս պատասխանատու է 
այդ նոր ուղիի համար։ Մենք պիտի 

որոշենք, թէ ինչպէ՛ս պէտք է 
ուղղենք այն նաւը, որուն մէջ ենք 
բոլորս: Ճիշդ է, դեռ ընտրութիւն 
կատարելու համար շաբաթներ 
կան,  բայց այն ժամանակը, որ 
ունինք, ծառայեցնենք ճիշդ 
որոշումներ կայացնելու, ծառա-
յեցնենք Հայաստանի ամուր 
պետականութեան ստեղծումին, 
ծառայեցնենք հայ ազգի բարեկ-
եցութեան։ Ի վերջոյ ժողովուրդն 
է, որ պիտի ընտրէ եւ պէտք է 
մեծահոգութեամբ խոնարհիլ 
քուէատուփերու ցոյց տուած 
արդիւնքին դիմաց:

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ

Այո այս անարդարութիւնը նախա-
գահ Ճոզէֆ Պայտընի համար միշտ 
ալ ընդունելի չէ եղած տարիներէ 
իվեր, եւ այսօր ԱՄՆ-ի նախագահ 
պաշտօնը ստանձնելով քաջութիւնը 
կ՚ունենայ այդ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ 
իր իսկական բառով կոչելու։ Ինք եւ 
փոխ նախագահ Տիկին Գամալա 
Հարիս տարիներ շարունակ 
եղած են հայութեան եւ բոլոր այն 
ժողովուրդներուն կողքին, որոնք 
անարդարութեան զոհ եղած են։
Այս գիրով մեր խորին շնորհա-
կալութիւնները մեր նախագահ՝ 
Ճոզէֆ Պայտընին եւ իր իշխա-
նութեան յայտնելով մեր մաղթանքն 
է, որ Թուրքիոյ իշխանութիւնները օր 
առաջ գիտակցին իրենց հայրերուն 
ըրած չարիքին եւ ընդունին իրենց 
յանցանքը Հայոց Ցեղասպանու-
թեան մէջ։

ՌԱԿ Արեւմտեան Ամերիկայի 
Շրջանային Վարչութիւն
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Եւրոպական Միութեան Բարձր Պաշտօնատարներ Հետամուտ 
Են Բարելաւելու Փոխյարաբերութիւնները Թուրքիոյ Հետ
ՏԻԵԿՕ ՔՈՒՓՈԼՕ
Թարգմանութիւն՝ ՍԱՐԳԻՍ Յ. ՄԻՆԱՍԵԱՆ

Կեդրոնանալով տնտեսական գործակցութեան, գաղթականութեան ու 
մարդկային իրաւունքներու օրակարգին վրայ, Եւրոպական Միութեան 
Յանձնաժողովի ատենապետ Ուրսուլա Վոն Տէր Լեյըն, եւ Եւրոպական 

Խորհուրդի նախագահ Չարլզ Միշելը, ձգտեցան բարելաւել Եւրոպական 
Միութիւն – Թուրքիա կապերը, Ապրիլ 6-ի իրենց հանդիպումի ընթացքին, 
Թուրքիոյ նախագահ Թայյիպ Էրտողանի հետ, Անքարայի մէջ։
Վերոյիշեալ բանագնացները, Պրիւքսէլի իրենց կեդրոնատեղիին մէջ, 2020 
Մարտ 9-ին, նախապէս հանդիպում ունեցած էին արդէն նախագահ Էրտողանի 
հետ։ 2021, Ապրիլ 6-ի վերոյիշեալ հազուագիւտ հանդիպումին, եւրոպացի 
բանագնացները փորձեցին բարելաւել Եւրոպա – Թուրքիա յարաբերութիւնները, 
դրական այլ պայմանաւոր օրակարգով մը։
Հանդիպումէն ետք, եւրոպացի վերոյիշեալ բանագնացները լրագրողներուն 
յայտնեցին հետեւեալը.-
Եւրոպայի առաջարկները, եթէ արդիւնաւորուէին, կրնային խթանել առեւտուրը 
ու գաղթականներու հարցով գործակցութիւնը Եւրոպական Միութեան ու 
Թուրքիոյ միջեւ, թէեւ միաժամանակ իրենց մտահոգութիւնը յայտնելով 
մարդկային իրաւունքներու զարգացման նկատմամբ։
Վերոյիշեալ բանակցութիւնները կ՚ընթանան զուգահեռաբար, անցեալ ամիսէն 
իվեր, դրական օրակարգի վրայ Եւրոպական Միութեան գագաթի ժողովին, որ 
արձանագրած է Արեւելեան Միջերկրականի մէջ, լարուածութեան մեղմացում՝ 
Թուրքիոյ, Յունաստանի ու Կիպրոսի միջեւ, շրջանին մէջ բնական կազի 
արտահանման իրաւունքներու շուրջ. անցեալ տարուան վերջաւորութեան. 
Թուրքիա խուզարկում կատարող իր նաւերը քաշած էր վիճելի շրջանէն։
Եւրոպայի բանագնացներու մղիչ առաջարկները կը նախատեսէին բարելաւումը 
եւ արդիականացումը Եւրոպական Միութիւն - Թուրքիա մաքսային դրութեան։ 
«Եւրոպական Միութիւնը կը միտէր իրագործել նորաձեւական (innovative) 
ռազմավարութիւն մը Թուրքիոյ հետ՝ իր փոխյարաբերութեանց մէջ։ Այս 
կապակցութեամբ, եւ այլապէս, Յունիսին պիտի վերանայուէին Եւրոպա – 
Թուրքիա փոխյարաբերութիւնները»։
Եւրոպացի բանագնացները գովեցին աւելի քան 3.6 միլիոն գաղթականներու 
տեսչութիւնը Թուրքիոյ մէջ, միաժամանակ 2016-ի համաձայնագիրը ի զօրու 
պահելով։ Որոշ չէր, թէ յիշեալ համաձայնութիւնը պիտի երկարաձգուէ՞ր։ 
Սակայն, ըստ Չ. Միշէլի, Եւրոպական Միութիւնը արդէն շուտով պիտի 
ներկայացնէր առաջարկ մը, որ կը նախատեսէր ֆինանսական յատկացումին 
շարունակութիւնը՝ հիմնական ծառայութիւններու պահպանման համար, 
սուրիացի գաղթականներու կրթութեան եւ առողջապահութեան մարզերէն 
ներս, Թուրքիոյ, Յորդանանի ու Լիբանանի մէջ։
Վերոյիշեալ հանդիպումը կը պատահի, երբ Թուրքիոյ մէջ ռամկապետական 
սկզբունքները՝ յետադիմութեան, ու մարդկային իրաւունքները՝ տեղատուութեան 
մէջ են։ Թուրք օրէնսգէտները քուէարկած են Օմար Ֆարուք Կրկլը Օղլուի, 
քիւրտ Տեմոքրաթ Կուսակցութեան երեսփոխանական աթոռի իրաւասութեան 
յետակոչումին (revoke), շաբաթավերջին բանտարկելով, 2016-ին ահաբեկչական 
քարոզչութիւն տարածած ըլլալու ամբաստանութեամբ։
Այս զարգացումի վերջին ճնշումն էր քիւրտ տեմոքրաթական կուսակցութեան 
վրայ (HDP), պետական պաշտօնատարներու կողմէ, զայն ամբաստանելով՝ 
գործակցութիւն ունենալուն համար Քիւրտիստանի Բանուորական Կուսակցու-
թեան (PKK) հետ. ամբաստանութիւն զոր մերժուած էր HDP-ի կողմէ։ Մարտ 17-ին, 
թուրք բարձր կարգի դատախազ մը, HDP-ին յղած է փակման ամբաստանագիր 
մը, որ սակայն Ապրիլ 1-ին մերժուած է ազգային սահմանադրական դատարանին 
կողմէ. թէեւ պարագան կրնայ դարձեալ վերանորոգուիլ մօտիկ ապագային։
Մինչ Թուրք դատախազութիւնը պէտք է ընդառաջէ Մարդկային Իրաւանց 
Եւրոպական Դատարանի որոշումներու կոչումին՝ անմիջապէս ազատ արձա-
կելու HDP-ի աթոռակից, նախկին ատենապետ Սելահատտին Տեմիրթաշը, 
ինչպէս նաեւ՝ թուրք մարդասէր Օսման Քավալան, որոնք բանտարկուած են, 
ամբաստանուելով յաջորդաբար, տեռորիսթական գործունէութեամբ 2016 եւ 
2017-ին։
Մարտ 20-ին, Էրտողան լոյս ընծայած է նախագահական հրամանագիր, 
որ Թուրքիան պիտի քաշուի Իսթանպուլի պայմանագրութենէն։ Այս մէկը 
Եւրոպական Դաշինք մըն էր, որ կը պաշտպանէր կիները բռնութեան դէմ, 
միաժամանակ հրաւիրելով միջազգային քննադատութիւններ, ու կը խթանէր 
կիներու բողոքները, պաշտպանելով անոնց իրաւունքները։ Ուրսուլա Լեյըն 
դատապարտեց Էրտողանի յիշեալ վերջին որոշումը, յայտնելով թէ այդ 
մասին վիճարկած էին Էրտողանի հետ, որ մարդկային իրաւունքները 
նախապատուութիւն պիտի ունենային Եւրոպա-Թուրքիա գործակցութեան 
ատեն։ Մինչդեռ վերջին դէպքերը կ՚արգելակէին անոնց ընթացքը»։ Անքարայի 
մէջ, Լեյլըն թղթակիցներուն յայտնեց.-
«Խորապէս մտահոգուած եմ Թուրքիոյ քաշուելով Իսթանպուլի Համաձայնու-
թենէն, որ պիտի պաշտպանէր կիներն ու մանուկները բռնութենէ։ Այս մէկը 
յստակօրէն գէշ նշան է»։
Եւրոպայի վերոյիշեալ բարձր մակարդակի հանդիպումը զուգադիպեցաւ 
դատավարութեանը Իսթանպուլի մէջ լրագրող Մելիս Ալֆանի, որ կ՚ամպատա-
նուէր լուսանկարի մը համար, ուր կը ցուցաբերուէր Տիարպեքիրի մէջ 2015-ի 
Նեւրոզի տօնակատարութիւնը, ուր կը տեսնուէին PKK-ի դրօշներ։ Ալֆան կրնայ 
դատապարտուիլ 7.5 տարի բանտարկութեան։ Անիկա մէկն է նուազագոյն 10 
այլ լրագրողներէն, որոնք նոյնպէս, իրենց կարգին, դատավարութեան պիտի 
եթնարկուին յաջորդող շաբաթներուն։
Ապրիլ 2-ին, Reporters Without Borders խմբակցութիւնը, Ապրիլ 2-ին յայտարա-
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րեց, թէ Թուրքիոյ հակատեռոր օրէնքները կ՚օգտագործուին, վախցնելու 
լրաբերները, որպէսզի չոտնակոխեն պաշտօնական կեցուածքը քրտական 
հարցին կապացութեամբ։ Լրագրողներու վերոյիշեալ համախմբումը Թուրքիան 
դասած է 154-րդ՝ 180 երկիրներու մէջ, World Press Freedom Index-ին մէջ։
Եւրոպական գործերու Էլքանօ Թագաւորական Հիմնարկի վերլուծաբան, ու 
Գերմանիոյ Միջազգային Ապահովութեան Գործերու Հաստատութեան անդամ 
Իլքէ Թոյկուրի համաձայն, հաւանական է, որ Եւրոպական Խորհուրդը դրական 
օրակարգի վրայ պահէ Թուրքիոյ շրջանին մէջ մեղմացում մը։ Թէեւ, Եւրոպական 
Խորհրդարանը կրնայ խորհրդակցութեան առարկայ դարձնել, Անքարայի 
մարդկային իրաւունքներու ցուցանիշը ու ռամկապետութեան տեղատուութիւնը։
«Թէեւ Եւրոպական Խորհուրդը հետամուտ է լարուածութեան մեղմացման 
Արեւելեան Միջերկրականի մէջ, այս արեւելումը չի նշանակեր, որ միա-
ժամանակ պատրաստակամ է թոյլատու գտնուելու նաեւ Թուրքիոյ 
անդամակցութեան պայմաններուն նկատմամբ։ Կողմերուն միջեւ գոյութիւն 
ունեցող տարակարծութիւնները շատ կարեւոր կը դառնան, եթէ նկատի առնուի 
մաքսատան ընկերութեան արդիականացումը, որուն մասին Եւրոպական 
Միութիւնը ըսելիք ունի։
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Ուրբաթ, Ապրիլ 23-ին երեկոյեան ժամը 7-ին, Հայց. Առաքելական եկեղեցւոյ 
Սրբոց Ղեւոնդեանց Մայր Տաճարին մէջ Սուրբ Նահատակներու հոգիներուն 
խաղաղութեան համար, Սուրբ Պատարագ մը տեղի ունեցաւ մասնակցութեամբ 
համայնքիս չորս հոգերու պետերու։ 
Պատարագիչն էր Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Թորգոմ Եպս. Տօնոյեան, իսկ յաւուր 
պատշաճի քարոզ մը տուաւ Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Յովնան Արք. Տէրտէրեանը, 
իսկ հոգեւոր կարճ խօսքերով ելոյթ ունեցան Կաթողիկէ Համայնքի Առաջնորդ՝ 
Գերապայծառ Միքայէլ Եպս. Մուրատեան եւ Հայ Աւետարանական եկեղեցիներու 
Միութեան Հովիւ՝ Վեր. Պերճ Ճամպազեան։
Հոգեւոր պետերուն հոգեշահ քարոզները եւ այդ օրուայ Ս. Պատարագը կարծէք 
տարբեր ներգործութիւն մը ունեցան ներկայ հաւատացեալներուն հոգիներէն 
ներս, մտքով եւ հոգիով հաղորդուած ըլլալով մեր մարտիրոսացած հայրերուն 
եւ մայրերուն հետ։
Նախորդ տարիներուն նման, այս տարի ալ Ապրիլ 23-ին տեղի ունեցաւ 
Կլենտէյլի Քաղաքապետարանի բացօդեայ տաղաւարին մէջ հոծ բազմութեան 
մը ներկայութեամբ, երեկոյեան ժամը 6։00-ին տեղի ունեցաւ մոմավառութիւն 
մը, ի յիշատակ մեր անճիտուած նահատակներու յիշատակին։ Այդ գիշեր հայ 
եւ ոչ հայ քաղաքական գործիչներ ելոյթներ ունեցան։
Ձեռնարկը կազմակերպուած էր համայնքին մէջ գործող Հայ Միացեալ 
Երիտասարդ Միութեան կողմէ։
Նմանապէս նոյն այս Երիտասարդաց Միութեան կողմէ Շաբաթ, Ապրիլ 24-ին 
առաւօտեան ժամը 10։00-ին Հոլիվուտի մէջ տեղի ունեցաւ արդարութեան 
քայլարշաւ մը հազարաւոր երիտասարդութեան մասնակցութեամբ։ Հոն եւս հայ 
եւ օտար քաղաքական գործիչներ իրենց մասնակցութիւնը բերին։ Իսկ Շաբաթ 
կէսօրին ժամը 12։00-ին Լոս Անճելըսի թրքական հիւպատոսարանի առաջ 8500 
Wilshire Blvd. բողոքի բազմամարդ ցոյց մը տեղի ունեցաւ։ Հայրենակիցներու 
հոծ բազմութիւն մը ներկայ էր այդ ցոյցին, հոն եւս հայ եւ օտար քաղաքական 
գործիչներ ելոյթ ունեցան։
Այս ձեռնարկը կազմակերպուած էր Հ.Յ.Դաշնակցութեան երիտասարդական 
միաւորին կողմէ։
Իսկ Շաբաթ 24 Ապրիլին, Կլենտէյլի քաղաքապետարանի հեռատեսիլի 
կայանը ամբողջ օրը 24 ժամ տրամադրած էր Հայոց Ցեղասպանութեան։ 
Այդ յայտագրին մէջ ելոյթ ունեցան հայ աւանդական կուսակցութիւններու 
ներկայացուցիչներ, համայնքի ղեկավարներ, նմանապէս համայնքիս մէջ վեց 
24 ժամեայ հեռատեսիլի կայաններ, ամբողջութեամբ նուիրուած էին Հայոց 
Ցեղասպանութեան նահատակներուն յիշատակը ոգեկոչելով։

ԽԱՉԻԿ ՃԱՆՈՅԵԱՆ

Ապրիլեան Սրբադասուած Նահատակներու 
Յիշատակի 106-Ամեակի Ոգեկոչում
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Ողբացեալ Ցոլակ Թիւթէլեանի
Անթառամ Յիշատակին

Օտար Բարքեր

ՓԱՆՈՍ ԹԻԹԻԶԵԱՆ 
 

Հակառակ այն իրողութեան, 
որ Ցոլակը ունէր յառաջացած 
տարիք եւ կ՛իմանայի նաեւ, որ 

իր առողջութիւնը օրէ-օր աւելի կը 
վատթարանար, այս աշխարհէն իր 
ընդմիշտ հեռանալը ինծի խորունկ 
վիշտ պատճառեց: Քանզի մենք 
երկուքս վաղուց բարեկամներ էինք, 
աւելի քան վաթսուն տարիներ, 
Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանի 
ուսանողութեան շրջանէն: Երկուքս 
ալ դեղագործութիւն ուսանեցանք. 
ինք իր սեփական դեղարանը բացաւ 
Հարաւային Լիբանանի Սուր կոչուած 
քաղաքին մէջ: Իսկ ես, հարաւային Պէյրութի թաղերէն Հարէթ Հրէյքի մէջ: Սուր 
քաղաքին մէջ էր  որ Ցոլակ ճանչցաւ եւ մտերմացաւ Իմամ Մուսա Սատըրին 
հետ: Ցոլակն էր որ ինծի ճանչցուց զինք: Զարմանալի երեւոյթ էր: Իմամ 
Մուսա Սատըրը Ցոլակէն խնդրեց 1880-ական թուականներու մեր Ազգային 
Սահմանադրութիւնը:
Ազնուական խառնուածք մը ունէր ան: Մեղմաբարոյ, ընկերային ու պարզ: 
Պարզութեան մէջ բարձր, վեհ մնալ: Գիտէր ամենապարզ մարդու հետ հաւասար 
խօսիլ, մտիկ ընել անոր ցաւերը եւ աւելի մտիկ ընող դերի մէջ ըլլալ քան խօսող: 
Եթէ անոր մէջ գործնական մտածելակերպը տիրապետող դեր կը խաղար, 
սակայն անոնք, որոնք մօտէն ճանչցեր էին զինք, հաւասարապէս զգացական 
խառնուածք ունէր: Այս երկու երեւութապէս հակասական թուող ստորոգելիները 
այնքան գեղեցկօրէն ընդելուզուած էին իր նկարագրին մէջ: Շատերու կողմէ 
սիրուած էր ան: Իր մարդկայնականութեան զուգահեռ, ան մանաւանդ կը սիրէր 
իր ազգը, կատաղօրէն:
Ա՛յս էր Ցոլակը:
Լիբանանի քաղաքացիական կռիւներու օրերուն ան արդէն Պէյրութ վերա-
դարձած էր Սուր քաղաքէն: Զինք կը տեսնենք Հ. Յ. Դաշնակցութեան Լիբանանի 
Կեդրոնական Կոմիտէի հերթապահի կարեւոր, պատասխանատու  պաշտօնի 
վրայ: Ան իր պատկանած կուսակցութեան այդ բանալի դիրքը օգտագործեց ի 
շահ հայ համայնքի կարիքներուն: Ան անխտիր կը ծառայէր ամէն հայուն, ո՛ր 
համայնքին կամ հոսանքին ալ պատկանած ըլլար: Ա՛յդ էր գլխաւոր պատճառը, 

որ Ցոլակը խօսեցնել կու տար իր մասին: Նաեւ, յետագային, երբ ան Պուրճ 
Համուտի քաղաքապետ նշանակուեցաւ:
Մենք վաղուց եղբայրացած էինք իրարու հետ: Ինք՝ դաշնակցական ղեկավար, 
ես՝ ռամկավար ու Հ.Բ.Ը.Մ.ի ղեկավար: Մենք այդ պաշտօնները կը ջանայինք 
օգտագործել ազգային միասնականութեան ու սերտ գործակցութեան օգտին:
Ինք անդամ էր Դեղագործական Խորհուրդին (Ordre des Pharmacieus), իսկ 
ես, միակը ըլլալով, կարգապահական հարցերով զբաղող յանձնախումբին: 
Երկրին մէջ գործող 800 դեղագործներուն մէջ՝ 125ը հայեր էին: Դեղագործական 
խորհուրդի նախագահական ընտրութեանց ատեն, հայ դեղագործները ո՛ր 
կողմ ալ յարէին, այն կողմը կը շահէր: Մենք հայ դեղագործներու միասնական 
ոգին ստեղծեցինք 1960-կան թուականներէն ասդին: Այդ միասնականութիւնը 
ստեղծողներն էին Հրաչ Թորիկեան, Շահինեան, Արամ Մինասեան, Ցոլակ 
Թիւթէլեան եւ համեստաբար՝ ես: Ուժի տիրացեր էինք: Արաբները ուժէ կը 
հասկնան: Եւ այդ ուժը կը գործածէինք առաւելաբար Ցոլակն ու ես: Երբեմն օտար 
դեղագործները մեզի կը դիմէին որպէս իրենց օգտակար դասատուի: Բազմաթիւ 
օրինակներ կան այդ առնչութեամբ: Մեր հայ դեղագործները, անխտիր, մեզի 
կը դիմէին, երբ օտարներ կը ջանային իրենց շահերը ոտնակոխել:  
1975ին, երբ դեղարանս լրիւ քանդուեցաւ կռիւներու ատեն, Ցոլակը եղաւ այն 
ամենաշատ գործիս ետեւ վազողը՝ Խաչիկ Պապիկեանի, Սուրէն Խանամիրեանի 
եւ Մելքոն Էպլիղաթեանի հետ, որպէսզի օրէնքը շրջանցելով կարենամ 
քրիստոնեայ շրջան փոխադրուիլ: Գրեթէ մէկ ամիս, ամէն օր, Ցոլակը իր գործը 
երեսի վրայ ձգելով, հոս ու հոն, պետական բարձրաստիճան մարդոց ետեւէն 
վազեց ինծի օգտակար հանդիսանալու համար: Այդ պայքարին մէջ մենք մեզ 
դէմ-դիմաց գտանք Ապու Ժաուտէ կոչուած մարոնիթ մեծագոյն ընտանիքը:
Լիբանանի քաղաքացիական կռիւներու տաք օրերուն, երբ իսլամ-քրիստոնեայ 
միլիցիաները իրարու դէմ կը կռուէին, Ցոլակին բնակարանը, որ կը գտնուէր Ս. 
Նշան եկեղեցւոյ ճիշդ դիմացը, վտանգի տակ էր: Օր մը, ան իր երկու պատանի 
աղջիկները՝ Ալիսն ու Մարալը քովս բերաւ եւ ըսաւ. «Ասոնք քու ալ աղջիկներդ 
են»: Անոնք մեր տունը՝ Տուար տարի: Այդ ձեւով, ամիսներ չորս աղջկայ ծնողք 
եղայ: Մինչեւ այսօր, քաղցր յիշատակներ ունիմ Մարալէն եւ Ալիսէն: Աւելի չեմ 
կրնար շարունակել:
Աչքիս թացութիւնը կը պղտորէ գրութիւնս: Ի՞նչ պիտի ժառանգ մնայ Ցոլակ 
Թիւթէլեանէն: Երբ օրերը անցնին եւ օր մը գիտաշխատողներ  գիտական 
մօտեցումով  լիբանանահայ 1975-1990 ժամանակահատուածի պատմութիւնը 
գրեն, մասնաւոր տեղ պիտի յատկացնեն տասնեակ մը երախտարժան դէմքե-
րուն, որոնք հայ գաղութը նուազագոյն վնասով դուրս բերին կռիւներէն: Անոնցմէ 
մէկը Ցոլակ Թիւթէլեանն էր, անկասկած:
Կ՛իմանամ թէ ան փափաք յայտներ էր Այնճար հայաշունչ գիւղի մէջ թաղուիլ, 
հերոսական Մուսա Լերան թոռներուն քով:
Հողը թեթեւ գայ վրան:
Իմ խորազգաց ցաւակցութիւններս Ալիսին, Մարալին, Ռաֆիին եւ իրենց 
հարազատներուն:

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Զանազան, Զարմանազան . . .
Գաղտնիք մը չէ որ գովազդները մեծ դեր 
կը խաղան արտադրութեան մը շուկայի 
վրայ յաջողութիւն գտնելու դժուարին 
գործին մէջ։ Իսկ այդ գովազդները՝ 
հեռատեսիլի վրայ թէ մամուլին մէջ, 
շատ աժան չեն։
Օրինակ մը տալու համար բաւ է յիշել թէ 
2019 տարուան ընթացքին, նիհարնալու 
գովազդներուն համար՝ ամերիկայի մէջ 
ծախսուած է 78 միլիառ տոլար . . . 
Այդ գովազդները կ՛ընդգրկեն սնունդի 
յատուկ յայտագիր մը՝ (Nutrisystem) 

որուն պէտք է հետեւի անձը եւ որուն ուտելիքը կը հայթայթէ նոյն այդ 
ընկերութիւնը, մարզանքի օրական հետեւողականութիւն, դեղահատեր եւ այլն։
Վիճակագրական տեղեկութիւններ կը հաստատեն թէ ամերիկայի բնակչութեան 
երկու-երրորդը գէր են, որոնց համար կարեւոր է նիհարնալը (տես նկարը) եւ 
հետեւաբար ներկայանալի դառնալը։
Այս բոլորը հասկնալի է եւ ընդունելի, սակայն վերջերս նոր գովազդներ 
հրապարակ իջած են՝ որոնք կը ջատագովեն վերոյիշեալ գործընթացին ճիշդ 
հակառակը, այսինքն ինչպէ՞ս գիրնալ արագ եւ ապահով կերպով . . . Առ քեզի 
ամերիկա եւ ամերիկեան մտածելակերպ!
Օրինակ մը տալու համար վերոյիշեալ 
երեւոյթէն, բաւ է դիտել հետեւեալ նկարը՝ ուր 
մանկամարդուհի մը 23 pound, այսինքն 10.4 
քիլօկրամ, վրայ դրած է։ Ապահով եւ արագ 
կերպով գիրնալու համար, խնդրոյ առարկայ 
ընկերութիւնը թելադրած է 19 տեսակի 
ուտելիքներ՝ որոնցմէ կարելի է յիշել հաւկիթը, 
բրինձը, գետնախնձորը, միսերու տեսակները, 
կաթն ու պանիրը։ 
Կ՛ապրինք դարու մը մէջ ուր մարդիկ բոլորովին 
շուարած են եւ չեն գիտեր ինչ ընել։ Գէրը կ՛ուզէ 
նիհարնալ, իսկ նիհարն ալ կ՛ուզէ գէրնալ։ Ինչո՞ւ, 
դժբախտաբար դժուար է կռահել։

«Տանջուող Քրիստոսը»
Այս պատմութիւնը մեզի կու գայ Իտալիոյ հիւսիսը գտնուող Վերոնա քաղաքէն։ 
Վերոնա քաղաքը պատմական նշանակութիւն ունի այն իմաստով որ Շէյքսփիրի 
«Ռոմէօ եւ Ժուլիէթ» նշանաւոր թատերախաղի հերոսներուն բնակավայրը 
հանդիսացած է ան։
Հետաքրքրական է գիտնալ որ բազմահարիւր զբօսաշրջիկներ ամէն տարի 
կ՛այցելեն Վերոնա քաղաքը, տեսնելու համար այն տունը՝ որուն պատշգամէն 
Ժուլիէթ իր սէրը արտայայտեց Ռոմէոյին։
Իսկ ի՞նչ է այս արտասովոր 
պատմութիւնը որ գրա-
ւեց աշխարհի ուշադրու-
թիւնը։ Հիմա թոյլ տուէք 
որ բացատրեմ։ Ուրեմն 
արուեստագէտ մը՝ Տարիօ 
Կամպարին անունով, դաշտը 
ունենալով որպէս պաստառ՝ 
նկարած է Յիսուսի (տես 
նկարը) դիմանկարը, 
որուն մեծութիւնն է 24,000 
քառակուսի մեթր։
Տարիօ իր ստեղծագործութիւնը անուանած է «Տանջուող Քրիստոսը» որովհետեւ 
տակաւին շատ չանցաւ Քրիստոսի Յարութեան Զատիկէն, որմէ երկու օր առաջ՝ 
ան չարչարուելով խաչուեցաւ խաչափայտին վրայ։
Երբ Տարիոյին հարցուցած են թէ ինչո՞ւ կը նախընտրէ իր ստեղծագործութիւննե-
րը իրագործել հողի վրայ, ան սապէս պատասխանած է։ «Արուեստը 
արկածախնդրութիւն մըն է հոգիին, մտքին եւ ստեղծագործ երեւակայութեան։ 
Միայն մարդիկ որոնք քաջութիւնը ունին ազատ կամքով դիմակալելու այս 
ճամբորդութիւնը՝ նոյնիսկ վտանգելու գինով իրենց արժանապատուութիւնը, 
կրնան յայտնագործել այս բազմակողմանի իրականութիւնը։»
Հետաքրքրական է գիտնալ որ Տարիօ վերոյիշեալ իր արուեստին համար կը 
գործածէ թրաքթոր մը, գութան մը եւ թաւալող տափան (աղեղ) մը։ Իսկ իր 
նախկին ստեղծագործութիւններուն մաս կը կազմեն՝ ամերիկայի նահատակեալ 
նախագահ Ճան Քենետին, Հարաւային Ափրիկէի առաջին սեւամորթ նախագահ 
Նելսըն Մանտելան եւ Ֆրանսիս Պապը, ի միջի այլ նշանաւոր դէմքերու։   
Սակայն միակ անպատեհութիւնը նկարչական այս երեւոյթին այն է որ պէտք 
է վերէն դիտես համայնապատկերները, որպէսզի կարենաս լիովին ըմբոշխնել 
անոնց ստեղծագործական գեղեցկութիւնը։ Թերեւս պէտք է ուղղաթիռ մը վարձել 
եւ վերէն սաւառնելով՝ դիտել զանոնք . . .
Առ ի գիտութիւն նշեմ որ Տարիօ Կամպարինէ առաջ Աւստրիացի արուեստագէտ 
մըն ալ՝ Մէնֆրէտ Քլայնհօֆըև անունով, վարդ մը գծած է դաշտի մը վրայ որ 
կը գտնուի Էննս քաղաքի մօտերը։
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Մշակութային Ցեղասպանութեան 
Ազգային եւ Միջազգային Հետեւանքները
Դոկտ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ

Մշակոյթի հասկացողութիւնu՝ գէթ ակադեմական մակարդակի վրայ, 
սկսաւ երբ Հայկազեան համալսարանի ուսանող էի։ Դասացուցակին 
մէջ ներառուած էին չորս միջ-մշակութային նիւթերու դասապահեր։ 

Իւրաքանչիւր դասապահին մէջ կային միջազգային մշակոյթի տարբեր 
բնագաւառներ եւ զանոնք ընկալելու համար համապատասխան նիւթեր։ Իսկ 
մշակութային արժէքներու գիտակցութիւնս եւ անոնց կիրարկումը սկսաւ երբ 
գործիս տարածաշրջանը տեղափոխուեցաւ Արաբական Ծոցի երկիրները։ 
Աւելի քան հարիւր եւ յիսուն տարբեր ազգութիւններու եւ մշակոյթներ 
պարունակող այս երկիրները դարձան «մշակութային դպրոց»։ Դպրոց մը, 
ուր սկսայ սորվիլ, թէ մշակոյթը կ՚ընդգրկէ ամբողջ մարդկային կեանք մը՝ իր 
կենցաղով, արուեստով, ապրելակերպով, հաւատքով ու տակաւին։ Սորվեցայ 
ճանչնալ ուրիշը, անոր ազգային արժէքները, ապրելակերպը եւ կենցաղը։ 
Ուրիշին մշակութային արժէքներուն հետ ունեցած հաղորդակցութիւններուս 
մէջէն սկսայ սորվիլ եւ արժեւորել իմ ազգային մշակոյթս։ Սորվեցայ թէ 
մշակութային արժէքներու գիտակցութիւնս ճամբայ պիտի հարթէ ուրիշնե-
րուն արժէքներուն գիտակցութիւնը։ Այս փոխադարձ եւ երկկողմանի 
յարաբերութիւններու եւ հասկացողութիւններու մէջէն համերաշխութիւն մըն 
է, որ կը ստեղծուի մարդկային կեանքերու մէջ։ 
Ընկերաբաններ մշակութային տարբերութիւններ հասկացողութիւնը կը 
համեմատեն բազմամշակոյթ ունեցող հաւաքականութեան մը իրականութեան 
հետ։ Մշակութային տարբերութիւնները կը սահմանուին երբ կան տարբեր 
մշակոյթներ եւ գիտակցութիւնը զանոնք ընդունելու, յարգելու, արժեւորելու, 
քաջալերելու եւ գնահատելու։ Մարդ կը սորվի ուրիշէն եւ անոր կեանքին փորձէն 
եւ արժէքներէն։ Բազմամշակոյթ երեւոյթը կ՚օգնէ, որպէսզի ուրիշին տեսակէտը 
յարգել եւ ընդունիլ նոյնիսկ երբ այդ տարբեր է։ Այս գործընթացքը կ՚օգնէ, որպէսզի 
հաւաքականութիւն մը զարգանայ եւ յառաջխաղացք արձանագրէ։ Տարբեր 
մշակոյթներ եւ հաւաքականութիւններ կ՚օգնեն մարդկութեան մտածողու-
թեան զարգացման։ 
Ահա թէ ինչու Արաբական Միացեալ Էմիրութիւնները հիմնած է Հանդուրժո-
ղութեան նախարարութիւնը։ Անոր գլխաւոր նպատակն է երկրին մէջ ապրող 
աւելի քան հարիւր եւ յիսուն տարբեր մշակոյթներուն եւ ազգութիւններուն միջեւ 
հաղորդակցութիւն եւ հանդուրժողութիւն ստեղծել, զարգացնել եւ պահպանել։ 
Այսօր այս հանդուրժողականութեան քաղաքականութիւնը կարեւոր ազդակ 
մըն է այս երկրին յառաջխաղացքին եւ բարօրութեան մէջ։ 
Հարիւր եւ ինիսուն երկիր եւ աւելի քան եօթը միլիառ բնակչութիւն կը հաշուէ 
աշխարհը ներկայիս։ Այս պիտի ենթադրէ համաշխարհային համակարգին մէջ 
ստեղծուած տարբեր մշակոյթները իրենց հսկայական տարբերութիւններով 
եւ այլազանութիւններով։ Եթէ պիտի ուզենք ստեղծել աշխարհ մը, ուր բոլորս 
միասին ենք, այս պիտի ենթադրէ այլազանութիւնը եւ տարբերութիւնները 
յարգել, ընդունիլ եւ պահպանել։
Համիտեան ջարդերէն՝ սկսած 19-րդ դարու վերջաւորութեան, եւ հասնելով 
Ատանայի ու 1915-ի Ցեղասպանութեան,  հայը տուաւ աւելի քան մէկ ու կէս 
միլիոն նահատակ, կորսնցուց մեծ հողատարածք եւ մշակութային աւանդ։ 
Ատալեան այսպէս կը բացատրէ. «Երբ հայկական հողը դատարկուեցաւ իր 
ժողովուրդէն, անոր մշակութային բոլոր լծակները՝ դպրոց, վանք, արուեստի 
կոթող եւ պատմական վայրերը կործանուեցան Օսմանեան կառավարութեան 
կողմէ։ Մէկ տարուան մը ընթացքին հայը կորսնցուց իր երեք հազարամեայ 
պատմութեան ժառանգը։ Հայը կրցաւ պահել միայն այն, որ կու գար իր 
հաւաքական յուշերէն։ Յուշերուն մէջ կար իր լեզուն, բանաստեղծութիւնը, 
երգը եւ ողբերգական ճակատագիրը՝ իմմա հայուն եւ իրեն մնացած մշակոյթը»։ 
Ատալեանի յիշատակութիւնը՝ մշակութային ցեղասպանութիւնը, մէկ մեծ եւ 
ցաւալի ու դժբախտ հետեւանքն է հայուն կրած այս մեծ ոճիրին։ Հայը կորսնցուց։ 
Արդեօք միայն հա՞յը։ Հապա միջազգային քաղաքակրթութի՞ւնը։ 
Ռաֆայէլ Լեմգին կը բացատրէ. «Աշխարհը կը ներկայացուի մշակութային 
եւ մտաւորական ուժով մը,  որուն միջոցաւ ալ ան ստեղծուած է, անոր 
մաս կազմած ազգային միաւորներու ներդրումովը։ Այս իմաստով, ազգի 
գաղափարը կը հիմնուի, երբ ան կը կառուցուի համագործակցութեան մը 
վրայով նոյնինքն այս միաւորներու ինքնուրոյն եւ ինքնատիպ ներդրումներու 
միջոցաւ եւ իրենց աւանդութիւններու, մշակութային եւ լաւ զարգացած 
հոգեբանութիւններու մէջէն։  Հետեւաբար, ազգի մը ու անոր մշակոյթի 
ոչնչացումը կը ստեղծէ այն իրականութիւնը, որ աշխարհ կը կորսնցնէ այդ 
նոյն ոչնչացուած իրականութեան ներդրումը։ Այս հետեւողականութեամբ 
համաշխարհային քաղաքակրթութիւններ իրենց յառաջխաղացքը նուաճած 
են, երբ ազգային իւրայատուկ մշակոյթներու նկատմամբ եղած է յարգանք եւ 
գնահատանք։ Այս մշակոյթին եւ անոր համաշխարհային քաղաքակրթութեան 
բերած նպաստը պէտք չէ համեմատել ազգային այլ տեսակի ուժի մը եւ անոր 
հարստութիւններու հետ»։ Լեմգինի տրամաբանութիւնը եւ վերլուծումը յստակ է։ 
Մարդկային կեանքի մէջ ակնյայտ են մշակոյթներու փոխ յարաբերութիւնները։ 
Զիրար ամբողջացնող եւ զիրար շինող գործընթացք մըն է, որ կը լիցքաւորէ 
համաշխարհային համակարգը իր արժէքի գրաւականովը։
Հայը իր սփիւռքեան իրականութիւններուն մէջէն փորձեց վերակենդանացնել 
իր մշակոյթը։ Հայը կերտեց «փոքրիկ Հայաստաններ»։ Այս Հայաստաններուն 
մէջէն հայը կը շարունակէ իր նպաստը բերել համաշխարհային մշակոյթին, 
նոյնիսկ երբ իր պատմութեան ընթացքին ան չարժանացաւ անոր յարգանքին 
եւ գնահատանքին։ Այս հայուն ապրելու վճռակամութիւնն է, բայց նոյնքան 
նաեւ իր նպաստը շարունակել բերել համաշխարհային քաղաքակրթութեան։
Այսօր տակաւին կը շարունակուի մշակութային ցեղասպանութիւնը։ Պատմա-
կան Հայաստանի եւ Կիլիկիոյ մէջ եկեղեցիներ ու կոթողներ կը ոչնչանան։ 

Նախիջեւանէն մինչեւ Ղարաբաղ-Արցախ հայկականը կը քանդուի եւ կամ 
կը վերածուի Ալպանականի։ Տակաւին կը շարունակուի սրբապղծութիւնը 
հայկական վանքերու եւ եկեղեցիներու՝ Մակարա վանք եւ հայ աւետարանական 
եկեղեցիի եկեղեցաշէնքը, բռնագրաւուած Կիպրոսի տարածքին։ 
Արդեօք ինչքան տեղ կը գրաւեն մշակութային ցեղասպանութիւնը եւ անոր 
կանխարգիլման միջոցառումները միջազգային ընտանիքներու եւ անոնց 
համապատասխան կառոյցներուն համար։ Եթէ դրական աշխարհ մը պիտի 
ուզենք ստեղծել, անհրաժեշտ է յարգել եւ գիտակցիլ իւրաքանչիւր ազգային 
մշակութային ժառանգը, որովհետեւ այդ պիտի նպաստէ համաշխարհային 
մշակոյթի եւ քաղաքակրթութեան յառաջխաղացքին եւ մէջտեղ պիտի բերէ 
համերաշխութիւն եւ հանդուրժողականութիւն։
Մշակութային ցեղասպանութիւնը ունի իր ժխտական ու բացասական անդրա-
դարձը ազգային եւ միջազգային ընդհանրական կեանքերուն վրայ։ Անհրաժեշտ 
է, որ միջազգային ընտանիքը շատ աւելի լուրջ եւ անշահախնդիր մօտենայ այս 
հրատապ հարցին։ Քաղաքական վարկածներէ եւ հաշուարկումներէ շատ աւելի 
վեր պէտք է դասել մշակութային ժառանգութիւնը եւ անհրաժեշտ միջոցա-
ռումներ որդեգրել պահպանելու համար զանոնք։
Ներհայկական ու ազգային մակարդակներու վրայ անհրաժեշտ է, որ Հայաստա-
նի պետութիւնը վերատեսութեան ենթարկէ իր որոշումը եւ վերահաստատէ 
մշակոյթի նախարարութիւնը։ Մեր ազգային մշակութային հարստութիւնը՝ 
իմմա փափուկ ուժը, պէտք է պահպանուի եւ պաշտպանուի։ Կարելի չէ ներկայ 
մարտահրաւէրները տնօրինել յանձնակատարի մակարդակի վրայ, ինչ որ է 
պարագան ներկայիս։
Մեհմեդ Ալի Բիրանդ, թուրք լրագրող եւ քաղաքական մեկնաբան, 1984 թուի 
«Միլիեթ» թերթին մէջ կ՚ըսէ. «Հեշտ չհամարէք հայկական հարցը։ Այդ ոչ Կիպրոսի 
խնդրին կը նմանի ոչ ալ Եգէյական կղզիներու խնդրին։ Հարցին տեսանելի 
մասը թերեւս փոքր է, բայց անտեսանելի մասը մեծ սառնակոյտի նման է, որ 
իր հետ կը բերէ ուրիշ աւելի մեծ եւ կարեւոր խնդիրներ։ Այս մեծ հարց մըն է, 
որուն հաշուեցուցակը շատ ծանր կրնայ նստիլ մեր վրայ»։ 
«Մեր վրան» կ՚ընդգրկէ թուրքը բայց նաեւ բոլորը։ Թէ ժողովուրդի մը ոչնչացումը 
պիտի ունենայ իր յետադարձ եւ ժխտական անդրադարձը նոյնինքն զայն 
գործադրողին վրայ։ ժխտական անդրադարձ իր կեանքին, մշակոյթին եւ 
արժանահաւատութեան վրայ, որովհետեւ ցեղասպանութիւնը իր մարդկային, 
ընկերային, մշակութային եւ պատմական հետեւանքները ունի եւ կը շարունակէ 
ունենալ ազգային եւ միջազգային լծակներու եւ  դիտարկումներու մէջէն։
Եթէ աշխարհ պիտի աճի, զարգանայ, եւ կերտէ համերաշխ եւ հանդուրժող 
կեանք, պարտի յարգէ, գիտակցի, ընդունի եւ պահէ տարբեր մշակոյթները։ 
Այլապէս աշխարհ պիտի կրէ հետեւանքները եւ պատասխանատուութիւնը։ 
Այս պարագային հայուն մշակութային ցեղասպանութիւնը։ Եթէ հայուն ի վնաս 
է, նոյնքան աշխարհի։ 
Մինչ այդ պատմութիւնը կը շարունակէ վկայել, թէ մշակութային ցեղասպա-
նութիւնը ունի իր ազգային եւ միջազգային հետեւանքները։

Քուէյթ

Սկիզբը Էջ 01

ՌԱԿի Հայ Դատի Խորհուրդի 
Ընդհանուր Քարտուղարն է 
հանրային գործիչ, պատմաբան 
ընկեր Արա Ահարոնեան, որ կը 
համակարգէ միջազգային կառոյց 
մը, բաղկացած՝ ՌԱԿ-ի շրջանակնե-
րէն ներգրաւուած գիտակից եւ 
արհեստավարժ խորհրդականներէ։ 
Հայ Դատի Խորհուրդի հիմնական 
գործարոյթներերն են կազմակերպել 
եւ հետապնդել պահանջատիրու-
թեան ու Հայապահպանման 
աշխատանքները, որոնք նպա-
տակադրուած պիտի ըլլան 
համալրելու ՌԱԿի համազգային 
ծրագիրներու իրագործման:

Նամակ Նախագահ Պայտընին  
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իր մենաշնորհներուն բռնատիրութեամբ, 
եւ վայրի դրամատիրական անյագութեամբ՝ 
թալանեց ու աւարեց երկրի վերգետնեայ 
ու ստորգետնեայ հարստութիւնները։ Եւ՝ 
առաջին իսկ օրէն, Լեւոն Տէր Պետրոսեան 
երկրի դռները լայն բացաւ օտար կասկածելի 
ծածկագիտական աղանդներու եւ միլիառա-
տէր Սորոսի ազգաքանդ կազմակերպու-
թեան՝ «բաց հասարակութիւններ» կոչուածին 
առջեւ, քաջալերելով հակառուսական 
արեւմտաթրքական ապազգային արեւե-
լումը եւ տկարացնելով ժողովուրդին հայրե-
նասիրական ու համահայկական ոգին, եւ՝ 
յանգեցաւ վերջին պարտութեան։
Վերականգնումի երկու անշրջանցելի նախա-
պայմաններն են. Համահայկական Ոգիին 
վերականգնումը՝ վերջ դնելով մենաշնորհներուն, մենիշխանութեան եւ 
մենատիրական ազգակործան հիւանդութիւններուն, եւ որդեգրումը՝ ռուսական-
արեւելեան արեւելումին։
Արեւելահայաստանի դիմագրաւած բազմակողմանի ճգնաժամէն տարբեր չէ այն 
աննախընթաց համապարփակ ճգնաժամը զոր կ՚ապրի Լիբանանը, եւ ուրեմն՝ 
լիբանանահայութիւնը այսօր։
Հոս եւս, ճգնաժամը 30 տարիներու վայրի դրամատիրական համակարգին 
ազգակործան քաղաքականութեան հետեւանքն է, յաւելեալ ըլլալով՝ հետեւանքը 
ԱՄՆ-ի, Սիոնիզմի եւ Սէուտ Արաբիոյ, Լիբանանի դէմ շղթայազերծած 
սովամահութեան պատերազմին։ Հոս եւս երկրի ձախողած համակարգին 
արմատական փոփոխութեան հրամայականը կայ, յաւելեալ ըլլալով՝ լիբա-
նանահայութեան ներհայկական կեանքին մէջ տիրող ժխտական ու ջլատիչ 
երեւոյթներու վերացման հրամայականը։
Լիբանանի հի՜ն ու ձախողած թայֆէական-վայրի դրամատիրական համակարգին 
փոխարէն, որդեգրումը՝ լայիք եւ իրաւ դեմոկրատական համակարգի մը, 
որուն մէջ լիբանանահայ յարանուանութիւնները ճանչցուին որպէս ՄԷԿ 
ազգային փոքրամասնութիւն՝ իրեն յատուկ իրաւունքներով, որուն գոյա-
տեւութեան ու հզօրացման համար կարեւոր նշանակութիւն ունի, որ անոր 
լճացման եւ ներուժի ջլատման պատճառ եղող ներկայ կացութաձեւին՝ իր 
ազգային նեղ խոզակին մէջ մեկուսանալու, հոն տիրող մենիշխանութեան, 
մենաշնորհեալ կարգավիճակի եւ գործելաձեւի եսակեդրոն հատուածական 
ու հակահամահայկական քաղաքականութեան եւ լիբանանահայութեան 
ներկայացուցչութեան հանգամանքին սեփականացումին վատառողջ 
փորձերուն փոխարինէ՝ Լիբանանին համարկուելու եւ ներհայկական գետնի 
վրայ, համահայկական ոգիով հաստատուած, լայնախոհութեան, փոխադարձ 
յարգանքի եւ համագործակցութեան ու ազգային համերաշխութեան նոր 
յարաբերութեանց դրուածք մը…։
Այդ նոր դրուածքին համար, անհրաժեշտ է լիբանանահայութեան բոլոր ուժերուն 
միջեւ ստեղծել՝ խորհրդակցութեան եւ համագործակցութեան ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ 
ՀԱՐԹԱԿ մը, որ պիտի ձգտի ստեղծելու՝ լիբանանահայութեան այլընտրանքային 
նոր ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹԻՒՆ մը, որ ըլլայ ճշմարտապէս ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ՝ 
լիբանանեան հասարակութեան մէջ, վերջ տալով մեր յարանուանական, 
քաղաքական ու կուսակցական բաժանուածութեան, որ մեզ կը տկարացնէ 
մինչեւ այսօր…։
Ցարդ, լիբանանահայութեան մէջ Համահայկականութեան Ոգին ստեղծելու բոլոր 
անհատական ու հաւաքական փորձերը ունեցած են ասուպային տեւողութիւն, 
եւ հետեւաբար՝ վիժած են։
Անհատական փորձերէն յիշատակելի են Անդրանիկ Ծառուկեանի եւ Արմէն 
Դարեանի փորձերը։ Անդրանիկ Ծառուկեանի «ՆԱՅԻՐԻ»ն ազատ բեմն էր 
անխտիր բոլոր գրողներուն ու մտաւորականներուն հասանելի։ Լիբանանա-
հայ Գրական Շրջանակի հիմնադիրներէն Արմէն Դարեան, միաժամանակ 
խորհրդատուն էր Համազգայինի Գասպար Իփեկեան թատերախումբին, եւ 
խմբագիրը՝ ՌԱԿ-ի Թէքէեան Մշակութային Միութեան «ՇԻՐԱԿ»ի։
Հաւաքական փորձերէն յիշատակելի են Լիբանանահայ Գրական Շրջանակը, թէ 
իր Լիբանանի մշակութային, ընկերային ու քաղաքական կեանքին համարկուելու 
քաղաքականութեամբ (որպէս հայապահպանումի եւ Հայ Հողային Դատի 
հետապնդումի արդիւնաւէտ միջոց) եւ թէ՛ իր սկզբունքային մերժումովը ամէն 
տեսակի խտրականութեան ու հատուածականութեան նեղ մտահորիզոնին, 
որ ոչ միայն համահայկական է, այլեւ՝ համամարդկայնական։
Ապա նաեւ՝ Լիբանանի Հայ Համալսարանաւարտներու Միութիւնը, որուն 
անդամակցած էին հայկական բոլոր հոսանքներուն կողմնակից համալսա-
րանաւարտներ, որուն մէջ համահայկական ոգիով ու տեսլականով կը 
գործակցէին բոլորը՝ արհեստավարժ մակարդակով համահայկական ձեռնարկներ 
կազմակերպելով։ ԼՀՀՄ-ը հիմնուած էր 1971 թուին, յատուկ պետական արտօ-
նագրով, խումբ մը համահայկական տեսլական ունեցող համալսարանաւարտնե-
րու կողմէ, եւ ոչ թէ՝ աւանդական կուսակցութիւններու կամ մշակութային 
միութիւններու։ Եւ՝ Լիբանանի ներքին պատերազմին, անոր կեդրոնատեղին ինկաւ 
պատերազմական գօտիի մէջ, թալանուեցաւ եւ աւերուեցաւ, եւ անդամներու մէկ 
մասին արտագաղթով ալ տկարացաւ եւ ի վերջոյ դադրեցաւ գործելէ, երկու-երեք 
տարի եւս քաշքշելով իր գոյութիւնը Հայկազեան Գոլէճի շէնքին մէջ։ Դադրեցաւ 
գործելէ՝ 6-7 տարիներու ընթացքին իրականացնելով համահայկական մնայուն 
գործեր, նաեւ՝ Սովետ Հայաստանի մէջ…։

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ
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Հայութեան Միակ Փրկարարը՝ Համահայկական Ոգին Է,
Որ Անհասանելի Կը Թուի…
ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Պատմական ու ճակատագրական փաստ մըն է այն, որ մեր ժողո-
վուրդը՝ որպէս ՀԱՅՐԵՆԻՔ, ունեցած է եւ ապրած, եւ տակաւին, իր 
մեծամասնութեամբ կ՚ապրի մէկէ աւելի Հայաստաններու եւ օտար 

երկիրներու մէջ, որուն հետեւանքով ալ՝ ունի ՀԱՅՈՒ բազմազան կերպարներ։ 
Եւ յաւելեալ՝ իր ազգային եկեղեցին ալ զուրկ է ՄԷԿ գլուխէ, այլ չնաշխարհիկ՝ 
ԵՐԿՈՒ։ Մինչդեռ, իբր ՓՐԿԱՐԱՐ միակ միջոցը՝ ան կարիքը ունի ոչ միայն 
ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՈԳԻԻՆ, այլեւ՝ Համահայկական ՄԷԿ եւ ՄԻԵՒՆՈՅՆ 
արեւելումի մը, որ համապատասխան ըլլայ իր բնօրրանին մէջ տիրող 
աշխարհաքաղաքական իրավիճակին։
Մեր պատմական բնօրրանը Փոքր Ասիան է եւ Հարաւային Կովկասը, որուն 
մէջ աշխարհաբախումնային վիճակ մը կը տիրէ՝ Արեւմուտքի եւ Թուրքիոյ 
ճակատին եւ Արեւելքի Ռուսիոյ միջեւ։ Այս առարկայական իրադրութեան 
մէջ, հարկ է տեսնել թէ՝ այս երկու ճակատներէն ո՞ր մէկը մեր ժողովուրդին 
գոյատեւումը կ՚երաշխաւորէ։
Հայոց Պատմութեան մէջ արձանագրուած երեք Հայաստաններէն (Թրքա-
հայաստան, Պարսկահայաստան եւ Ռուսահայաստան) վերջինն է միայն որ 
վերապրած է, յաջողելով՝ պատմութեան եւ ժամանակի քննութեան մէջ։
Այս պատմական փաստի լոյսին տակ, Համահայութեան Համահայկական 
Արեւելումը չի կրնար ըլլալ տարբեր՝ Ռուսական Արեւելումէն, եւ՝ բացարձակապէս 
երբե՛ք՝ Թրքական Արեւմտեան Արեւելումը, այնքան ժամանակ որ Թուրքիա 
վերջնապէս չէ հրաժարած Փանթուրքիզմի Ծրագրէն, որուն դէմ՝ մեզ պաշտպա-
նող միակ հզօր պատնէշն է Ռուսաստանը, որ իր իսկ գոյութեան գլխաւոր 
թշնամին կը նկատէ Փանթուրքիզմի Ծրագիրը, եւ Հարաւային Կովկասն ու 
Միջին Ասիան կը համարէ իր ազգային ռազմական անվտանգութեան գօտին՝ 
իր ազգային անվտանգութեան ռազմական հայեցակարգին մէջ։
Սակայն, մեզի՝ աղիտաբեր տարականոնութիւնը այն եղաւ, որ Արեւե-
լահայաստանի երեք հանրապետութիւններէն առաջինն ու երրորդը վարե-
ցին Թրքական-Արեւմտեան Արեւելումի քաղաքականութիւն։ Առաջինը՝ իր 
մենիշխանական համակարգին, իսկ երրորդը՝ իր մենաշնորհեալ օլիգարխիական 
համակարգին հետեւանքով։ Բացառութիւն եղաւ երկրորդ հանրապետութիւնը՝ 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ Սովետական, Սոցիալիստական Հանրապետութիւնը, որդեգրած 
ըլլալով Ռուսական Արեւելեան Արեւելումը, որ Համահայկական էր եւ 
ժողովրդահայրենասիրական եւ կրցաւ կերտել Հայոց Պատմութեան երկրորդ 
Ոսկեդարը։
Առաջին հանրապետութիւնը Թուրքիոյ պարտադրածն էր. Պաթումի ստրկական 
դաշնագիրը պարտադրելոց՝ օրուան հայկական մեծագոյն կուսակցութեան, 
որ որդեգրած ըլլալով Թրքական Արեւմտեան Արեւելումը, համաձայնած էր 
Անդրկովկասեան Օզակոմը (Վրաստանի, Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի) 
Ռուսաստանէն անջատելով՝ ՍԷՅՄը կազմելու, որուն մէջ Վրաստանը ապահո-
ված էր Գերմանիոյ պաշտպանութիւնը՝ Թուրքիոյ դէմ, Ազրպէյճանը կարիքը 
չունէր պաշտպանուելու՝ իր կրօնի, արիւնի եւ լեզուի եղբայր (տին, գան, տիլ 
գարտաշ) Թուրքիայէն, իսկ Հայաստան մնացած էր մենմինակ՝ Թուրքիոյ 
սպառնալիքին դիմաց, փոխանակ ինք ալ ապահոված ըլլալու Ռուսաստանի 
պաշտպանութիւնը։ ՍԷՅՄի անջատումէն ետք Ռուսաստանէն, Թուրքիա երեքէն 
պահանջեց իրարմէ ալ անջատուիլ՝ հռչակելով իրենց անկախութիւնը իրարմէ, 
որպէսզի Հայաստան մնայ անպաշտպան։ Եւ՝ հակառակ Սարդարապատի 
հերոսական ու համաժողովրդային ճակատամարտին մէջ մեր արձանագրած 
միակ յաղթանակին, հայկական իշխանատենչ մենատիրական կուսակցութիւնը 
հռչակեց (28 Մայիս 1918 թուին) Արեւելահայաստանի անկախութիւնը՝ 
«հիւանդ զաւակ ծնած մօր մը պէս» (Սիմոն Վրացեանի խոստովանութեամբ), 
ենթարկուելով Թուրքիոյ կամքին, ստորագրելով նաեւ՝ 1918 թուի Յունիսի 6-ին, 
Պաթումի ստրկական դաշնագիրը։
Թշնամիին պարտադրած այս հանրապետութիւնը դիմացաւ հազիւ երկուքուկէս 
տարի, եւ՝ 29 Նոյեմբեր 1920 թուին, իշխանութիւնը յանձնեց Հայ Կոմկուսի 
Յեկոմին։ Բայց, երեք օր ետք (Դեկտեմբեր 2-ին), Թուրքիոյ հետ, տակաւին 
գրաւեալ Ալեքսանդրապոլի մէջ, կնքեց ոչ միայն ստրկական, այլեւ՝ անվաւեր 
ու դաւադրական դաշնագիր մը, երկուքուկէս ամիս ետք (Փետրուար 18-ին) 
արկածախնդրութեամբ տապալելով Բ. Հանրապետութեան սովետահայ 
իշխանութիւնը (որ նոյնպէս երկուքուկէս ամիս ետք պարտուեցաւ)։ Եւ սակայն, 
16 Մարտ 1921 թուի թուրք-սովետական Մոսկուայի բանակցութիւններուն 
սովետահայ պատուիրակութեան չմասնակցելուն պատճառ եղող Փետրուար 
18-ի արկածախնդրութիւնը մեծամեծ կորուստներ տուաւ Հայութեան։ 
(Փետրուար 18-ի արկածախնդրութիւնը, որ նախատեսուած էր Ալեքսանդրապոլի 
դաւադրական դաշնագրով, մեծ հրճուանքով յիշատակուած է Քեազըմ 
Գարապեքիրի “ISTIKLAL HARBIMIZ” գիրքի 989-րդ էջին վրայ, շեշտելով թէ 
այս արկածախնդրութիւնը մեծապէս օգնած է թրքական պատուիրակութեան՝ 
Մոսկուայի բանակցութիւններուն ընթացքին, ուր սովետ պատուիրակութիւնը 
բուռն կերպով կը պաշտպանէր հայերը եւ Ալեքսանդրապոլի դաշնագիրը կ՚ուզէր 
անվաւեր հռչակել, բայց ձախողեցաւ այս պատճառով)։
Իսկ երրորդ օլիգարխիական մենաշնորհներով ապազգային եւ ազգաքանդ 
հանրապետութիւնը, մեքենականօրէն, եւ «անկախութիւն» բառի կուռքին 
հիսթերիայով՝ լատին Լեւոն Տէր Պետրոսեանի ամբոխավարութեամբ, յաջորդեց 
ժողովրդահայրենասիրական ու երջանկայիշատակ Բ. Հանրապետութեան, 
Սովետ Միութեան ողբերգական ինքնալուծարումին բնական հետեւանքով…։ 
Այս երրորդը չպահպանեց Բ. Հանրապետութեան մարդկայնական արժե-
համակարգը եւ կիրարկեց շուկայական բարբարոսային արժեհամակարգ, 
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ՌԱԿ-ի Երախտաւորները

Տիգրան Յ. Պօյաճեան
(1895` Արմտան- 1975` Պոսթոն)

ԱՐԱ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ
 

Էրզրում նահանգի Երզնկայի շրջանը կը 
գտնուի Արմտան փոքր գիւղը, ուր գիւղա-
ցիներուն ապրուստը կ՝ապահովուէր միայն 

անասնաբուծութեամբ։   
Արեւմտահայ ծանօթ գրող Յակոբ Մնձունին 
(Տեմիրճեան) ալ ծնած է Արմտան ու ապա 
տեղափոխուած Պոլիս։   
Երախտաւոր Պօյաճեանը ծնած է 1895 Յունիսին, 
ծնողաց գեղջկական միջավայրին մէջ՝ Համիտեան 
ջարդերէն հեռու մնալով։  
Նախնական կրթութիւնը կը ստանայ ծննդավայրի 
գիւղական դպրոցէն ներս, ապա ծնողքը կ՝ուղարկէ 
զինք Տիարպէքիրի Հայ կաթողիկէ վարժարանը 
ուսումը շարունակելու։   
Պատանի Տիգրանը 14 տարեկանին երբ կ՝իմանայ 1909-ի Ատանայի 
կոտորածին մասին, իր մէջ կը խմորուի ազգային Յեղափոխական ոգին։   
Երկրորդական ուսման հնարաւորութիւնը կը բացակայէր Արմտանի 
գիւղական շրջապատէն ներս, բայց հօրական հարազատ մը կանուխէն 
գաղթած էր Միացեալ Նահանգներ, ու կը փափաքի Տիգրանը իր մօտ 
հրաւիրել, ուսումը շարունակելու համար։   
1910-ին Տիգրան Պօյաճեան կու գայ Փրաւիտենս՝ Հօր հարազատին մօտ, 
երկրորդական վարժարան յաճախելու ու ծանօթանալու անգլերէն լեզուին։   
Տարի մը ետք իրեն հոգացող հարազատը կը մահանայ, պատանի Տիգրանը 
առանձին մնացած  կ՝ապաւինի ատենոյ Փրաւիտենսի Հայկական համայնքի 
առաջնորդ՝ Տոքթ. Արշակ Տէր Մարկոսեանի հոգատարութեան։   
Վերակազմեալներու «Ազգ» պաշտօնաթերթի խմբագիր՝ Սուրէն Պարթեւեա-
նը կը հրաւիրէ Տիգրանը իր մօտ, աշխատելու որպէս գրաշար պաշտօնա-
թերթին համար, նոյն ատեն շարունակելով իր ուսումը Փրաւիտենսի 
երկրորդական վարժարանէն ներս։   
Գաղափարական իր համոզումով ան կը միանայ Վերակազմեալներու 
շարքերը։  
1916-ին աւարտելէ ետք իր երկրորդական ուսումը փայլուն յաջողութեամբ, 
կ՝ընդունուի «BROWN՛ հանրայայտ համալսարանը ստանալու համար իր 
պսակաւոր արուեստից վկայականը։   
Պօյաճեան այս շրջանին ինքնաշխատութեամբ կը ծանօթանայ Ֆրանսերէն 
լեզուին, ու 1917-ին Պոսթոն տեղափոխուելէ ետք, գաղափարական հակու-
մով մաս կը կազմէ Արեւելեան Լեգէոնին, երբ կ՝իմանայ որ իր ընտանիքի 
անդամները Ցեղասպանութեան զոհը դարձած են։   
Լեգէոնական որպէս ան մաս կը կազմէ Ֆրանսական բանակին, ու Պաղեստի-
նի մէջ կը մասնակցի ԱՐԱՐԱ-ի ճակատամարտին։  
Պատերազմէն ետք Հայ Լեգէոնականներու հետ՝ գլխաւորութեամբ Ճիմ 
Չանգալեանի կ՝անցնի Կիլիկիա։  
Կիլիկիոյ մէջ իրեն կը վստահուի Հայ գաղթականներու օգնութեան կազմա-
կերպչական հարցերը՝ առաւելաբար իր օտար լեզուներ իմանալու յատկութեան։   
1919-ի Հոկտեմբերին կը վերադառնայ Պոսթոն, ու իրեն կը վստահուի 
կազմակերպել նուիրահաւաք Կիլիկիոյ Հայութեան համար։  
Բայց դժբախտաբար այդ խանդավառութիւնը շատ երկար պիտի չի տեւեր 
Ֆրանսացիներու՝ Քեմալական Թուրքիոյ հետ սերտ գործակցութեան 
պատճառաւ։  

1920-ին Պօյաճեան մուտք կը գործէ Պոսթոնի ծանօթ Northeastern 
Համալսարանի իրաւաբանական բաժինը, ու շրջանաւարտ կ՝ըլլայ 1924 
թուականին, որպէս փաստաբան, ու յաջորդ տարին նոյն համալսարանէն 
կ՝ստանայ իր Մագիստրոս տիտղոսը։ 
Իրաւաբանական իր երկար տարիներու յաջող ասպարէզին սկիզբը կը դրուէր 
Պոսթոնի մէջ։  
ՌԱԿ-ի նորակազմ Ամերիկայի շրջանակի կազմութենէն ետք, ան մաս կը 
կազմէ շրջանի ղեկավարութեան, սատարելով  «ՊԱՅՔԱՐ» օրաթերթի 
հրատարակութեան։   
Պօյաճեանի հասարակական կեանքի մասնակցութիւնը յատկանշական 
դարձաւ Մեծն Պոսթոնի շրջանի նորակազմ հայկական գաղութէն ներս 
Բարեգործականի մասնաճիւղի ծրագիրներուն սատարելով։  
Միացեալ Նահանգներու Եկեղեցական կառոյցներու կողքին, Վարդանանց 
Ասպետներու Եղբայրակցութեան մասնաճիւղերը աշխոյժ գործունէութիւն կը 
ծաւալէին, ու Պօյաճեանն ալ խանդավառ մասնակցութիւն կը բերէ 
Եղբայրակցութեան համար։   
1935-36 թուականներուն կը դառնայ Եղբայրակցութեան Աւագ Սպարա-
պետը, որ Ամերիկահայութեան մօտ միշտ ալ եղած է յարգուած համայնքային 
պաշտօն մը։  
1932-ին Պոսթոնի մէջ կեանքի կոչուած անգլիատառ Ռամկավար Ազատա-
կան՝ պաշտօնատար «The Armenian Mirror Spectator»ին համար Պօյաճեան 
կը դառնայ մնայուն աշխատակից։  
Իսկ իր պատմական յօդուածները յաճախ կարեւորութեամբ կը գնահա-
տուէին «ՊԱՅՔԱՐ» օրաթերթի ընթերցողներուն կողմէ։  
Երախտաւորը 1945-ին, Հարիւրապետ Ճիմ Չանգալեանի հետ կարեւոր դեր 
կը վերցնէ Հ.Բ.Ը.Միութեան Ամերիկայի Կեդրոնական Վարչութեան 
կազմաւորման մէջ, դառնալով կեդրոնական վարչութեան անդամ, որուն 
կեդրոնատեղին հաստուած էր Նիւ Եորք։  
Արեւելեան Ամերիկայի Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցւոյ Թեմական 
Խորհուրդի կազմէն ներս Պօյաճեան տարբեր տարեշրջաններու ստանձնած 
է պատասխանատու պաշտօններ, եւ ընտրուած թեմական պատգամաւոր 
ներկայացնելու Ամերիկայի Արեւելեան թեմը՝ Էջմիածին գումարուած Ազգա-
յին ժողովին, Վազգէն Ա. Ամենայն Հայոց Հայրապետի ընտրութեան՝ 1955-ին։  
Վարդանանց Ասպետներու Եղբայրակցութեան Աւագ Սպարապետի պաշտօ-
նը դարձեալ կ՝ստանձնէ 1961-ին։ 
1965-ին Պօյաճեանի կը վստահուի Ամերիկահայ Ազգային Խորհուրդին 
կողմէ, ներկայանալ ՄԱԿ-ի Ընդհանուր քարտուղարութեան Հայկական 
Ցեղասպանութեան  50 -ամեակին առիթով յուշագիր յանձնելու։  
Ամերիկահայ  հասարակական կեանքին Պօյաճեանի մասնակցութիւնը որպէս 
իրաւաբան յատկանշական դարձաւ երբ Բարեգործականի Նախագահ՝ Ալեք 
Մանուկեանի հրաւէրով ան մաս կազմեց Հ.Բ.Ը.Միութեան Կեդրոնական 
Վարչական Ժողովին։   
Պօյաճեան հրապարակագրութեան կողքին, կը լծուի Հայ Ժողովուրդի 
Պատմութեան եւ Մշակոյթի հետ առնչուած հարցերու ուսումնասիրութեան, 
ու իր թարգմանութեամբ անգլերէն լեզուով Նիւ Եորքի մէջ 1952-ին  կը 
հրատարակուի ԵՂԻՇԷի «ՎԱՍՆ ՎԱՐԴԱՆԱՑ ԵՒ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ» 
աշխատասիրութիւնը, որուն հետ միասին լոյս կը տեսնէ Երկի Արեւմտա-
հայերէն թարգմանութիւնը, կատարուած ՌԱԿ-ի այլ Երախտաւոր Տոքթ. 
Յովհաննէս Ծովիկեանի կողմէ։  
1965-ին «ՊԱՅՔԱՐ» օրաթերթի տպարանէն, առանձին հատորով լոյս կը 
տեսնէ Պօյաճեանի տարիներու աշխատասիրութիւնը՝ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ 
ԼԵԳԷՈՆԸ- ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ» խորագրով։  
Հայկական Ցեղասպանութեան հետ առնչուած իր ուսումնասիրութիւնը լոյս 
կը տեսնէ Նիւ Ճըրզիի մէջ 1972-ին,  «ARMENIA- The Case for a Forgotten 
Genocide” (Հայաստան- Մոռցուած Ցեղասպանութեան մը Պարագան) 
խորագրով, որ ատենին բարձր գնահատանքի արժանացաւ Ամերիկեան 
պատմագիտական շրջանակներու կողմէ։  
Երախտաւորը յառաջացած տարիքին մնաց յարգուած ամերիկահայ նուիրեալ 
ազգայինը, ու Պոսթոնի մէջ յաւիտեան իր աչքերը փակեց 1975-ին։ 
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Հայութեան Միակ Փրկարարը՝ Համահայկական Ոգին Է, Որ Անհասանելի Կը Թուի…

Տարբեր հոսանքներու պատկանող անհատներու համահայկական հաւաքական 
ճիգին ծնունդն էր նաեւ Արեւմտահայաստանի Ազատագրութեան Հայ 
Գաղտնի Բանակը, որ Պաղեստինի Ազատագրութեան Կազմակերպութեան 
եւ Սուրիոյ անուղղակի նեցակցութեամբ, ծաւալեց Հայ Հողային Դատին զինեալ 
քարոզչութիւնը միջազգային հարթակի վրայ, տալով տասնեակ նահատակներ, 
նաեւ՝ ճակատելով Թուրքիոյ բանակին հետ (Անգարայի օդակայանին եւ Փարիզի 
թրքական դեսպանատան մէջ)։ Սակայն, զուրկ մնալով հայկական պետական եւ 
կուսակցական նեցուկէ, դադրեցաւ։ Ան յաջողեցաւ կազմակերպել Հայկական 
Առաջին Համագումարը՝ Փարիզի Nikko պանդոկին մէջ, ուր ելոյթ ունեցաւ, 
գլխաւորաբար, Վերապատուելի Գառնուզեան, Դոկտ. Փրոֆ. Վահագն Տատրեան, 
արձակագիր Գէորգ Աճէմեան, Մեթր Ժագ Ճախեան, ֆինանսագէտ Մկրտիչ Յ. 
Պուլտուքեան եւ Հայր Անդրանիկ Կռանեան։
Լիբանանէն եւ Սուրիայէն ծնունդ առաւ՝ Համահայկական տեսլականով, 
անհատ մտաւորականներու համասփիւռքեան մասնակցութեամբ, Տարագիր 
Արեւմտահայութեան Համասփիւռքեան Քոնկրէսի (ՏԱՀՔ) Ծրագիրը, որուն 
առաջնորդ դէմքերէն էին՝ բժշկապետ Ռոպեր Ճեպեճեան, Դոկտ. Մեթր Ռուբէն 
Պօղոսեան, Մեթր Գ. Տէրտէրեան, ճարտարագէտ Վարուժան Սալաթեան, 
սրտաբան Գէորգ Թեմիզեան, եւ բանաստեղծներ Վահէ-Վահեան ու Գալուստ 
Խանենց, եւ որուն յարեցան պատմագէտներ Դոկտ. Արթիւր Պէյլէրեան ու Դոկտ. 
Ագապի Նասիպեան-Էքմէքճեան։ ՏԱՀՔ-ի նպատակն էր, համահայկական 
գործակցութեամբ, ստեղծել՝ Տարագիր Արեւմտահայութիւնը ներկայացնող 

կեդրոնական, ներկայացուցչական (ընտրովի) եւ միակ լիազօր կառոյցը, որ 
կը պահանջուէր Միջազգային Հանրային Իրաւունքէն, որպէսզի Տարագիր 
Արեւմտահայութեան անունով, միջազգային ատեաններէն պահանջէր 
Արեւմտահայաստանի ազատագրումը։ ՏԱՀՔ-ի նախաձեռնողները դիմեցին 
աւանդական կուսակցութիւններուն եւ համազգային կազմակերպութիւններուն, 
որպէսզի որդեգրեն այս Ծրագիրը եւ մասնակցին ՏԱՀՔ-ի կազմակերպումին։ 
Սակայն, անոնց կոչերը մնացին ձայն բարբառոյ յանապատի՝ 30 տարիներ 
ամբողջ…։ Համահայկական Ոգին մնաց անհասանելի…։
Այդ Ոգին ունեցաւ պարագայական անցողիկ արտայայտութիւն մը Լիբանանի 
մէջ. Մեծ Եղեռնի 60-րդ տարելիցի ոգեկոչման համար միայն։ 1975 թուին 
կազմուեցաւ՝ երեք կուսակցութիւններէ եւ չորս մշակութային միութիւններէ, 
Ոգեկոչման Համազգային Մարմինը։
Կ՚երեւի թէ՝ Հայութեան անմիաբանութիւնը վերջ կրնայ գտնել միայն այն 
ժամանակ, երբ աշխարհ վերջնապէս խաղաղի… որուն հասանելիութիւնը 
նոյնքան հեռաւոր է, որքան Հայութեան Միաբանութիւնը, քանի որ մեր եկեղեցւոյ 
«Տէր, Ողորմեա…» աղօթքը Աստուծմէ կը խնդրէ. 
Տուր՝ աշխարհիս խաղաղութիւն
Ազգիս հայոց՝ սէր, միութիւն…։
Գոնէ Լիբանանի մէջ, Հայութեան խորհրդակցութեան եւ համագործակցութեան 
համահայկական հարթակը պիտի կարենա՞նք ստեղծել…։
Առանց Համահայկական Ոգիին՝ չկայ Հայրենասիրութիւն։
Առանց Հայրենասիրութեան՝ չկայ Գոյատեւում…։
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Այլընտրանք. Նոր Մտածողութեամբ Օժտուած 
Երիտասարդութեան Մը Հրամայականը
ՎԱՐՈՒԺ ԹԷՆՊԷԼԵԱՆ

Կասկածէ վեր է որ ընկերութեան մը, ազգի մը կամ որեւէ խմբաւորումի 
մը ողնայարը կը հանդիսանայ երիտասարդ տարրը, որ կա՛մ մղիչ ուժը 
կը հանդիսանայ փոփոխութեան, կա՛մ պատճառ կը դառնայ ընկերային-

քաղաքական անդամալուծութեան ու նաեւ՝ փտածութեան յամեցումին: 
Ճիշդ է նաեւ որ ընկերութեան մը բաղկացուցիչ բոլոր տարրերը, առանց 
սեռային, տարիքային թէ դասակարգային տարբերութեան, ունին իրենց 
դերակատարութիւնը ընկերային շարժումներու կամ անշարժութեան մէջ, 
սակայն երիտասարդութիւնը կը մնայ հիմնաքարը ընկերային ամէն տեսակի 
փոփոխութեան:
Թէ ինչու երիտասարդութեան վերապահուած է աոանցքային այս յատկութիւնը, 
անիկա ունի բազմաթիւ պատճառներ սկսելով բնախօսականէն մինչեւ 
հոգեբանական տուեալներ, որոնց մատնանշումը կամ վերլուծումը դուրս կը 
մնայ այս գրութեան նպատակէն։
Եթէ ընկերութիւն մը առողջ է, անպայման ունի երիտասարդութիւն մը, որ 
զայն կ՝առաջնորդէ դէպի առաջ՝ յառաջդիմութեան, ընկերային դրական 
փոփոխութիւններու եւ քաղաքական ու տնտեսական նուաճումներու 
ուղղութեամբ։ Այս ճամբուն վրայ, միջոցները հաւանաբար առաջնորդեն նաեւ 
ծայրայեղ տարազներու, բայց ընկերային փոփոխութիւնները միշտ չէ, որ կը 
պայմանաւորեն բիրտ ուժը, որ կ՛առընչուի բոլոր միջոցներու սպառումին:
Երբ ընկերութիւն մը կը պարզէ հիւանդագին վիճակ մը, ինչպէս է պարագան 
այսօր հայ իրականութեան, էական պատճառներէն մէկը պէտք է փնտռել 
երիտասարդութեան դրսեւորած հոգեմտաւոր իրականութեան մէջ։ 
Չմոռնանք որ երիտասարդութիւնը ինքնըստինքեան գոյութիւն չէ, նոյնիսկ 
եթէ բնախօսական տուեալները այդ մէկը կ՛ենթադրեն։ Երիտասարդութիւնը 
նաեւ դաստիարակութիւն է, ժառանգութիւն է: Երիտասարդութեան ըմբոստ, 
առկայ պայմանները մերժելու, միշտ փոփոխութիւններու հակամէտ նկարագիրը 
կրնայ ճիշդ հակառակ արդիւնքը տալ եթէ չուղղուի, չդաստիարակուի։ 
Դաստիարակութեան բացակայութիւնը կրնայ յանգիլ նաեւ երիտասարդութեան 
ծերացումին։ Այս օրերուն ընթացիկ երեւոյթ է տեսնել ժողովուրդներ, որոնք 
ունին երիտասարդ տարրեր, բայց չունին երիտասարդութիւն:
Պահպանողական, իշխանատենչ եւ շահամէտ ղեկավարութիւնը, պետական 
թէ կուսակցութիւններու մակարդակին վրայ, դէմ է դաստիարակուած եւ 
տեսլապաշտ երիտասարդութեան, որովհետեւ նման երիտասարդութեան մը 
գոյութիւնը ենթահողը կը պատրաստէ փոփոխութիւններու, յառաջդիմութեան, 
հաշուետուական համակարգի յառաջացաման եւ յեղաշրջումներու, որոնք 
բնականօրէն կը հակադրուին իշխանամոլական խաւարամտութեան եւ 
աւատապետական մաֆիականութեան:
Իսկ ի՞նչ վիճակ կը պարզէ հայ երիտասարդութիւնը պահպանողականութիւն-
փոփոխութիւն յարաբերութեան մէջ:
Բնականօրէն, հայ երիտասարդը եւս ենթակայ է իր միջավայրի ազդեցութեան, որ 
իր անմիջական դրոշմը կը դնէ անոր աոօրեային վրայ: Հայ երիտասարդութիւնը 
այսօր նոյնը չէ՝ ինչ որ էր 19-րդ դարու վերջաւորութեան, Մայիսեան անկախու-
թեան օրերուն, 20-րդ դարու 50-ական, 60-ական, 70-ական թուականներուն 
կամ 80-ական թուականներու վերջաւորութեան ու 90-ական թուականներուն, 
երկրորդ անկախութեան եւ Արցախի ազատագրութեան օրերուն, եւ հիմա…
պարտութենէն ետք ստեղծուած ա՛յս օրերուն:
Քաղաքական կամ ընկերային հոլովոյթներու հետ բնականօրէն փոխուած 
է հայ երիտասարդութեան դիմագիծը. այդպէս է, կը փոխուի։ Անշուշտ կան 
սկզբունքային առաջադրանքներ, որոնք չեն կրնար փոփոխութեան ենթարկուիլ, 
ինչպէս հայապահպանումը, հողահաւաքը եւ հայահաւաքը, սակայն յիշեալ 
աոաջադրանքներուն հետապնդման եղանակը ունի յարափոփոխ դիմագիծ, 
որ յաճախ չի ներդաշնակուիր ներքին եւ արտաքին պայմաններոն հետ, այն 
իմաստով որ չի կանխեր կամ չի չէզոքացներ ճնշող ազդակները կամ նոյնիսկ 
չի ցուցաբերեր խաղին օրէնքները օգտագործելու արթնութիւն եւ ճկունութիւն:
Արցախեան զինադադարէն ետք, 1994-ին, Հայաստանի նորաստեղծ 
պահպանողական խաւի իշխանատենչ խաղերը եկան կլանելու նաեւ հայ 
երիտասարդութիւնը, որ մեծ տոկոսով սկսաւ լողալ նոյն իշխանատենչութեան եւ 
նիւթապաշտութեան ճահիճին մէջ ու սկսաւ բռնել այլասերման ճամբան: Սփիւռքը 
շատոնց մխրճուած էր այդ տիղմին մէջ: Իսկ 44օրեայ պատերազմէն ետք, 
շուարումը, քաղաքական անհեռատեսութիւնն ու այլանդակութիւնը՝ մանաւադ 
ինչ կը վերաբերի քաղաքանութիւնը հայհոյանքի հետ շփոթելու կացութեան, 
լուրջ հարցականներ կը ստեղծեն երիտասարդութեան պատրաստուածութեան 
մասին՝ քաղաքաբարոյական եւ գաղափարախօսական պատրաստուածութեան 
ու լրջութեան առումով: Նշմարելի է նաեւ գոյութիւնը այլ հոսանքի մը, որ կը 
պահուըտի գաղափարին ետեւ, իր արարքները կ՝արդարացնէ գաղափարով, 
բայց այս կեղծիքին ետեւ հիմնականօրէն առկայ է անձնիշխանութիւնը՝ իր 
աւատապետական ու մաֆիական ստորոգելիներով։ Այս հոսանքը նոյնքան 

այլասերող եւ ապաքաղաքականացնող իրավիճակ մը ստեղծած է, որովհետեւ 
կ՝արտադրէ տիպարներ, որոնք գաղափարականութիւնը աղարտելու կողքին, 
կը վարակեն ժխտողականութիւն եւ վանողականութիւն։
Այս բոլորին մէջ կայ սակայն գաղափարական առողջ երիտասարդութիւն մը, որ 
կը պայքարի պահելու համար իր առհաւական դիմագիծը։ Այս երիտասարդները, 
սակայն, ներկայ իրավիճակին մէջ կը ներկայացնեն փոքրամասնութիւն 
մը եւ իրապաշտ ըլլալու համար, առայժմ չունին քաղաքական, ընկերային 
եւ տնտեսական մեր կեանքը բարեփոխելու տուեալներ, որովհետեւ դէմ 
յանդիման կը գտնուին անպատասխան հարցադրումներսւ. ինչպէ՞ս կենսաւորել 
տեսլապաշտութիւնը իշխանատենչական անբարոյութեան այս մթնոլորտին 
մէջ. տեսլապաշտութիւնը վերածել միջոցի թէ նպատակի։ Եթէ միջոց է, ինչպէ՞ս 
պայքարիլ հակառակ հոսանքի ահարկու զէնքերուն դիմաց։ Եթէ նպատակ է, 
այլ խօսքով, վախճանական նպատակի ճամբուն վրայ արդեօք պէտք է սորվի՞լ 
խաղին օրէնքները եւ պահպանողական ու փտած հոսանքին զէնքերով պայքարի 
՞լ նոյնինքն պահպանողականութեան ու փտածութեան դէմ:
Այս հարցումները հայ երիտասարդութիւնը, սփիւռքի թէ հայրենիքի մէջ, դէմ 
յանդիման կր դնեն հրամայականի մը, զոր կ՝ուզենք բնորոշել նոր մտածողութիւն 
դարձուածքով. մտածողութիւն մը, որ ունի գիտական հիմք եւ լաւագոյնս կը 
պատշաճի ներազգային եւ միջազգային իրավիճակներուն։ Հինին կառչելու 
յամառութիւնը, իբրեւ հարազատութեան արտայայտութիւն, կ՛առաջնորդէ 
կեթոյականութեան եւ բնականօրէն՝ ձախողութեան։ իսկ նոր մտածողութիւնը 
պէտք չէ ունենայ երազային կամ ցնորատեսական հիմք, այլ պէտք է բխի 
առարկայական իրականութիւններէ։ Պէտք է փոխենք մեր մտածելու ձեւը, ոչ թէ 
խորքը։ Մեր մտածելաձելը պէտք է յարմարի 21-րդ դարու արհեստագիտական 
արագընթաց նուաճումներու հոլովոյթին, ինչու չէ տեսնելու, տուեալներ 
հաւաքելու, վերլուծելու եւ եզրակացնելու համակարգչային եղանակին: Վերջ 
ի վերջոյ, պայքարը, շարժումը գիտութիւններն են, իրենց քաղաքական, 
տնտեսական եւ զինուորական բազմաթիւ երեսներով։
Ազգային-մշակութային մեր ժառանգութիւնը, մեր արմատներէն եկած աւիշը մեզի 
կրնայ շնորհել հաւատք, սակայն չի կրնար մեզի տրամադրել պայքարի գիտական 
միջոցները։ Պէտք է յամառօրէն կառչինք մեր մշակութային ժառանգութեան 
եւ անշեղօրէն պահենք մեր ազգային աւանդութիւնները, սակայն ասոնցմէ 
դուրս չենք կրնար չտեսնել հրամայականը՝ մտածելու նոր եղանակի մը, 
արդի մտածողութեան մը։ Մեր հաւաքական կեանքին մէջ արձանագրուած 
թերութիւնները չենք կրնար սրբագրել ինքնանպատակ քննադատութիւններով 
կամ ճաոեով, բայց մանաւանդ…բամբասանքներով ու հայհոյանքներով:
Չենք կրնար չփնտռել ազդու զէնքեր, չենք կրնար չտեսնել մեր հաւաքական 
կեանքին փտտումը, չճանչնալ մեր թերութիւնները եւ ըստ այնմ չհակազդել: 
Հակազդելու համար պէտք է ունենալ առողջ միտք, նոր մտածողութիւն, որ 
ծնունդն է միջազգային եւ ներազգային իրավիճակներու առարկայական 
ծանօթութեան: Մեր դատը թաղելու եւ ընդհանրապէս Հայաստանի ու Արցախի 
դէմ լարուող դաւերուն դիմաց՝ չենք կրնար մեր վճռականութիւնը չստանալ մեր 
երիտասարդութենէն, գիտակի՛ց երիտասարդութեան այլընտրանքէն:
Պայքարը անցելապաշտութիւն չէ, գիտութիւն է։ Այս օրերուն գիտակցութիւնը 
սերտօրէն կ՝առընչուի գիտութեան: Հաւատքը միշտ դերակատար է, բայց 
առանց գիտութեան անբաւարար։ Գիտութիւնը պէտք չէ շփոթել ուսման հետ։ 
Այս պարագային, գիտութիւնը ծանօթութիւն է, առարկայական ծանօթութիւնն 
է շրջապատի պայմաններուն, խաղին օրէնքներուն։ Գիտութիւնը ապագան 
գնահատող տեսիլք է, ցնորատեսութիւն չէ։ Գիտութիւնը ծրագրում է։
Կ՝արժէ լրջօրէն մտածել այս մասին։ Տարակուսանքը եւ հարցադրումները կը 
նկատուին սկիզբը գիտական մտածողութեան։ Պայման է որ տարակուսինք մեր 
ներկայ իրավիճակով եւ հարցադրումներ կատարենք մեր ապագային նկատմամբ։
Ժամանակն է առողջ քննադատութիւնը նստեցնելու իր բարձր պատուանդա-
նին վրայ եւ պահպանողական պոռոտախօսութիւնները դատապարտելու 
քաջութեամր եւ անզիջողութեամր։
Եւ սկսինք ապագան տեսնել նոր մտածողութեամբ սնած գիտակի՛ց երի-
տասարդութեան այլընտրանին մէջ:

Սկիզբը Էջ 01

«Յանցագործութիւն մարդկութեան 
դէմ» ձեւակերպումն առաջին 
անգամ կիրառուած է Հայերու 
ցեղասպանութիւնը դատա-
պարտելու առիթով, երբ Օսմանեան 
Թուրքիոյ հետ պատերազմող 
Անգլիան, Ռուսաստանն ու Ֆրանսան 
24 մայիս 1915-ին  ընդունած 
համատեղ յայտարարութեամբ 
պահանջեցին դադրեցնել հայերու 
սպանդը, խոստանալով գտնել ու 
պատժել աննախադէպ ոճիրի բոլոր 
կազմակերպիչները։ Ցեղասպա-
նութիւն եզրոյթը Ռաֆայէլ Լեմքինը 
ձեւակերպած է հիմք ընդունելով 
Հայկական ջարդերը։
Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցած 

են քանի մը տասնեակ պետու-
թիւններ, առաջինը Ուրուկուէյն էր՝ 
1965 թուականին, հետագայում՝ 
Ռուսաստանը, Ֆրանսան, Իտալիան, 
Գերմանիան, Հոլանտան, Պելճիքան, 
Լեհաստանը, Լիթվան, Սլովաքիան, 
Շուէտը, Զուիցերիան, Յունաստանը, 
Կիպրոսը, Լիբանանը, Գանատան, 
Վենեզուելան, Արժանթինը, Չեխի-
ան, Վատիկանը, ԱՄՆ-ը: Հայոց 
ցեղասպանութիւնը ճանչցած 
եւ դատապարտած են նաեւ 
ՄԱԿ-ի գլխաւոր վեհաժողովը, 
Եւրոպական խորհրդարանը, 
Եկեղեցիներու համաշխարհային 
խորհուրդը եւ միջազգային այլ 
կազմակերպութիւններ: 

Ramgavar.am

Հայոց Ցեղասպանութեան 106-րդ Տարելիցն է
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Արդէն սրբացած են անոնք հազարաւոր հայ եկեղեցականներ որոնք 
իրենց Աստուծահաճոյ գործին վրայ օր ցերեկով ձերբակալուեցան 

ու նահատակուեցան։ Բոլորն ի մի մէկ միլիոն եւ կէս աշխարհական 
եւ եկեղեցական սրբացան Եղեռնի հարիւրամեակին՝ Ապրիլ 23, 2015 

թուին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ։

Դոկտ.. ԶԱՒԷՆ Ա ՔՀՆՅ. ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ

«Նորոգեցարուք Յարութեամբն Քրիստոսի նոր ժողովուրդ»։

Ապրիլ 11, 2021 Նոր Կիրակի է Կրկնազատիկ, Սուրբ Յարութեան տօնին 
յաջորդող Կիրակին, երբ շարականագիրը յատուկ Կանոնով կ՛երգէ 
օրուան շարականը հրաւիրելով հայ ժողովուրդը «նորոգուելու Քրիստոսի 

Յարութեամբ եւ նոր ժողովուրդ դառնալու»։  
Արցախեան վերջին ահաւոր պատերազմը ընկճեց հայ ազգն ու եկեղեցին եւ 
այսօր անապահով եւ մտահոգ կը դիմենք մեր Ապրիլեան նորօրեայ Սուրբ 
Նահատակներու միջնորդութեան։ Որքան ճշմարիտ ու հարազատ կը գտնենք 
Շարականին տողերը, հաստատ իմանալով որ  Հայ ժողովուրդին ուղղուած են 
անոնք որպէս յաւերժական հրաւէր։ Հայոց դէմ գործադրուած Ցեղասպանութեան 
զոհ եւ պատարագ եղող միլիոն եւ կէս հայորդիներու սրբադասումը կատա-
րուեցաւ ճիշդ հարիւրամեակին, եւ ահա վեց տարիներ անոնց բարեխօսութեան 
կը դիմենք որպէսզի մանաւանդ այսօր մեր հայրենիքն ու մեր շուարած 
ժողովուրդը ազատի նորօրեայ ցեղասպանութենէ։
Յիրաւի անցնող հարիւրամեակի ընթացքին խլեակներու վերածուած, որբերու եւ 
տնանկներու կարաւանները հետզհետէ յարութիւն առին՝ Քրիստոսի Յարութեան 
աւետիսով, ու դարձան նոր ժողովուրդ։ Տասնամեակները իրենց կարգին կեանքի 
վերածեցին ինչ որ մահաբեր եւ ամպամած խորշակները խեղդած էին սփիւռքի 
տարածքին որբացած հայ ժողովուրդը։
Չմոռնանք երբեք մեր վերապրող հայ թանկագին հոգեւորական եւ աշխարհա-
կան ազգակիցները։ Ինչ հրաշք, երբ անոնք կերտեցին հերոսական պատմո-
ւթիւնը հայոց, վկայեցին անցեալ դարու քսանական թուականներուն 
որպէս Արմաշական հոգեկրօն կրօնաւորներ, վերականգնելով Երուսաղէմի 
Հայոց Պատրիարքութիւնն ու Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Աթոռը, եւ 1926 թուին 
վերապրող բարերարներ ու մտաւորականներ հիմնեցին Մելգոնեան Կրթական 
Հաստատութիւնը Գրիգոր ու Կարապետ Մելգոնեան բարերարներու եւ ՀԲԸ 
Միութեան անմիջական օժանդակութեամբ։
Սահակ Բ Խապայեան Կիլիկիոյ Հայրապետը, Եղիշէ Դուրեան եւ  Զաւէն Տ. 
Եղիայեան Պատրիարքները, Բաբգէն Կիւլէսէրեան Աթոռակից Կաթողիկոսն ու 
Թորգոմ Գուշակեան եւ Մեսրոպ Նարոյեան Պատրիարքները, որոնք դարձան 
մերօրեայ դիւցազուն կրօնապետերը, Արմաշէն եւ Սիսէն հալածուած, Սիսի 
Աջապահեան տոհմի սերնդակիցներ, եկան կերտելու Սփիւռքի կրօնական եւ 
կրթական հաստատութիւնները։ Որքան ճշմարիտ են սրբազան շարականա-
գիրին խօսքերը, թէ անոնք նորոգուեցան Յարութեան աւետիսով ու հաւատքով 
եւ նորոգեցին հայութեան կեանքը անմիջական անցեալի մահաբեր խորշակնե-
րէն դարձնելով զանոնք նՈՐ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ։
Քրիստոսի թափուր գերեզմանը լոյսի եւ յոյսի վերածուեցաւ, երբ առաջին կանայք 
սարսափով չգտան մարմինը Խաչեցեալին։ Եւ սակայն Յարութեան աւետիսը 
Յարուցեալ Փրկչին քառասնօրեայ բազմիցս երեւումներով, լրացուցին Անոր 
գերեզմանէն ո՛չ թէ ուղիղ երկինք բարձրանալը, այլ իսկապէս գերեզմանէն 
իսկոյն դուրս գալը եւ առաքեալներուն հետ հանդիպումները։ Կանայք փութացին 
Վերնատուն աւետելու Առաքեալներուն իրենց գերեզմանին մէջ չգտածը, 
եւ փոխարէն՝ Յարուցեալ Փրկչին առաջին հանդիպումը, երբ Ան կ՛ըսէր 
Մագդաղենացի Մարիամին, «կին դու, ինչո՞ւ կուլաս, զո՞վ կը փնտռես» եւ 
թերահաւատ Թովմաս Առաքեալին որ «ետես եւ հաւատաց»։
Առաքեալներ շփոթած վազն ի վազ դէպի գերեզման փութացին, եւ շարա-
կանագիրին բառերով, Պետրոսն ու Յովհաննէսը այնքան զարմացած ու 
շփոթած էին, որ մին մէկ ուղղութեամբ եւ միւսը հակառակ ուղղութեամբ 
,ընդ հակառակս ընթացեալե կը վազէին՝ աւետիսը առնելու եւ տանելու 
աճապարանքին մատնուած։ Յարութեամբ նորոգուեցան բոլորը, ո՛չ միայն 
առաջին օրը՝ Միաշաբաթին, որ Կիրակին էր, այլ լման քառասուն օրերուն, 
հաւատալով կամ շփոթելով, նոյնիսկ չհաւատալով եւ ապացոյց փնտռելով կը 
շօշափէին Վարդապետին ոտներն ու ձեռքերը։ Արդիւնքը Յարուցեալ Փրկչին 
իսկական ներկայութիւնը եղաւ Առաքեալներուն եւ Վերնատան մէջ հաւաքուած 
հարիւրէ աւելի հետեւորդներու նորոգութամբ։
Այսօր, Ապրիլ ամսուն, կանգնած մեր մերձաւորագոյն Սուրբ Նահատակներու 
յիշատակին առջեւ, Հայաստանեայց Եկեղեցին իր հաւատաւոր ժողովուրդով 
կը վերանորոգուի ճիշդ այնպէս ինչպէս մեր նախորդ սերունդի նուիրեալներ 
վերանորոգեցին յետ¬եղեռնեան հայ ժողովուրդը՝ Արեւելքի եւ Արեւմուտքի 
տարածքներուն։ Հայաստան երկիրը պահ մը ոտքի կանգնեցաւ այդ օրերուն, 
եւ սակայն իսկոյն ինկաւ հզօր Սովետական մականին ներքեւ, այո՛ խոնարհելով 
բարձրացաւ, սակայն դիմացաւ ի վերջոյ կանգնելու վճռակամութեամբ՝ մինչեւ 
նոյն պետականութեան աւելի ցանկալի յառաջդիմութեամբ, մինչեւ վերջնա-
կան անկախութիւն։
Այժմ հերթը մե՛րն է։ Հերթը մե՛րն էր նաեւ նախորդ քսանհինգ տարիներուն։ 
Յիշեալ հոգեւորականները ի՛նչպէս յոռեգոյն պայմաններու տակ, ո՛չ մախաղ, 
ո՛չ կօշիկ, ո՛չ գրպան, ո՛չ դրամ, շերտ մը հացը իրենց գերազանց իմաստութեան 
կողքին որպէս դրամագլուխ վերականգնեցին անշունչ խլեակները, հասան 
իրարու, հասկցան ճգնաժամին միութիւնը ու յանձնեցին մեզի, յետնորդներուս 

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ
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Ապրիլեան Մեր Սուրբ Նահատակները
Նոր Կիրակի Յարութեան
Ապրիլ 11, 2021

Սկիզբը Էջ 01
Նաեւ կարեւոր գործօն պիտի սկսի 
դառնալ Թուրքիա-Հայաստան 
յարաբերութիւններու ըմբռնումը, 
կամ նոյնիսկ որոշ չափով ըստ 
հանրային քննարկումներու՝ «մերձե-
ցումներու» հասկացութիւնը, 
արդէն մէջընդմէջ ներկայացուած 
անուղղակի բացատրութիւններու 
պատճառներով։ Կ’ենթադրենք, 
որ ժամանակի ընթացքին նաեւ 
պիտի ձեւաւորուի թեր եւ դէմ 
հանրային կարծիք, որ կրնայ 
պահանջատիրութեան կարեւո-
րութիւնը բարձրացնել կամ նսե-
մացնել ազգային հրամայականնե-
րու նժարին վրայ։
Ռամկավար Ազատական Կու-
սակցութիւնը կը հաստատէ այն 
համոզումը, որ որեւէ հաւա-
նական երկխօսութիւն կամ 
ենթադրեալ մերձեցում նախ պէտք 
է բխի պատմական ճշմարտու-
թեան եւ եղելութիւններու ճիշդ 
գնահատականէն, առաջնորդուի 
հարցի վաւերականութեամբ եւ 
իրաւական ուղղամտութեամբ եւ 
հետապնդէ փոխադարձ կառու-
ցողական արդիւնքներ։
Պահանջատիրութեան հանդէպ 
որեւէ մօտեցում՝ առանց Թուրքիոյ 
պատասխանատուութեան, յան-
ցանքի ընդունման եւ առնչուող 
պարտաւորութիւններու պայմանի 
շեշտադրման, պիտի նշանակէ 
տարիներու ձեռքբերումներու 
կորուստ, եւ դատապարտուած պիտի 
ըլլայ վերջնական ձախողութեան։
Աւելին, Հայոց Ցեղասպանութեան 
վաւերականութիւնը անվիճելի 
կը մնայ առ այսօր եւ անհեթեթ 
պիտի ըլլայ պատմաբաններու նոր 
օրակարգի քննարկման առարկայ 
դարձնել զայն՝ ըստ տարօրինակ 
նախադէպին։
Ցեղասպանութենէն վերածնած 
հայութեան ստուար զանգուածը 
գիտակից է իր պատմական 
հայրենիքի սեփականութեան, 
ունեցուածքի եւ մշակութային 

արժէքներու կորուստին, ինչպէս 
նաեւ իր նախահայրերու ապրած 
տառապանքին, եւ հետեւաբար, 
անզիջող կը մնայ իր իրաւունքին 
ամբողջական հետապնդումին գծով։
Թուրքիան մինչեւ այսօր ի զուր 
կը հետապնդէ իր պատմական 
ժխտումներու շարունակական, 
սակայն ապարդիւն պետական 
արշաւը, հակառակ միջազգային 
հանրութեան որոշիչ եւ բացայայտ 
ճանաչումին՝ Օսմանեան կայսրու-
թեան կողմէ հայութեան դէմ 
գործուած Ցեղասպանութեան 
ոճիրին։ Աւելին, Թուրքիան ինչպէս 
երէկ, այսօր նոյնպէս կը շարու-
նակէ իր ցեղասպան էութիւնը 
եւ փանթուրքիզմի ծրագիրը, 
որու լաւագոյն օրինակը 2020 թ. 
Արցախեան պատերազմին իր 
ուղղակի մասնակցութիւնն էր:
Աշխարհասփիւռ հայ ժողովուրդը, 
որպէս Ցեղասպանութեան վէրքը 
կրող, որեւէ պարագայի պատրաստ չէ 
պահանջատիրութիւնը քննարկումի 
առարկայ դարձնելու, ի գին պղտոր 
եւ ժամանակաւոր դիւանագիտա-
կան շղարշ հանդիսացող պայմա-
նաւորուածութիւններու։
Ներգրաւուած միջազգային 
բոլոր դերակատարները պէտք է 
պահանջատիրոջ լրջութիւնը եւ 
վճռականութիւնը ճիշդ ըմբռնեն։
Պահանջատիրութիւնը, ինչպէս 
անցեալին, այսօր ալ կը մնայ 
համահայկական հիմնախնդիր։ 
Թուրքիան որպէս պետութիւն, 
պարտաւոր է ընդունիլ ցեղասպանի 
ժառանգորդի իր մեղքը, եւ 
իրականացնել համապատասխան 
արդար վնասուց հատուցում՝ հայ 
ժողովուրդի նկատմամբ։

Ի Դիմաց՝
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ 
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ 
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
Ռաֆֆի Պալեան | Ատենադպիր
Մայք Խարապեան | Ատենապետ
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Յայտարարութիւն
Պահանջատիրութիւնը Այսօր Ալ Կը 
Մնայ Համահայկական Հիմնախնդիր 

ժառանգը որպէս աւանդ։ Այսօր դաս 
ունինք առնելու իրենցմէ։
Այսօր հայրենիք ունինք, ցանկալի 
հայրենիք եւ սակայն վիրաւոր 
հայրենիք, ինքն իր մէջ խռոված 
հայրենիք, եւ այսօր կը հասկնանք թէ 
ունենալը չի բաւեր, անոր տէրն ըլլալը 
նոյնիսկ չի բաւեր, այլ հայրենիքին 
անսակարկ ծառայութիւնն է միակ 
գրաւականը որ բաւական պիտի 
ըլլայ մեր ժողովուրդի միացեալ 
վերանորոգութեան։ Փառք եւ 
պատիւ հինգ հազարներուն որոնք 
երէկ ինկան մեր աչքերուն առջեւ։ 
Անոնցմէ ամէն մէկը լուսատու եւ պահապան ջահ մըն է կանգնած Հայաստանի 
սահմաններու երկայնքին։ Սփիւռքը կը կարծենք թէ կը փայլի եւ սակայն հայրենի 
հողն է կենսականը որուն փայլքը Քրիստոսի Յարութեան լոյս գերեզմանէն 
պէտք է ճառագայթէ։ Փառք Սրբոց Նահատակացն ազգիս հայոց որք անկան 
վասն հաւատոյ եւ վասն հայրենեաց երէկ եւ այսօր։
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Հաղորդագրութիւն
Հայոց Ցեղասպանութեան Սուրբ Նահատակների
Ոգեկոչման Արարողութիւնները Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնում

Հաղորդագրութիւն
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն Այցելեց
Ծիծեռնակաբերդի Յուշահամալիր

Ապրիլի 24-ին` Հայոց Ցեղասպա-
նութեան սուրբ նահատակների 
յիշատակի օրուայ առիթով  
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 
միաբանութիւնը, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն 
Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսի գլխաւորութեամբ, 
Սուրբ Պատարագի արարողու-
թեանը մասնակցեց Սուրբ Գայիանէ 
վանքում: Այս օրը հաւատացեալների 
խոնարհումի համար դուրս էր բերուել 
Հայոց Ցեղասպանութեան սուրբ 
նահատակների մասունքարանը:

Պատարագիչն էր Մայր Աթոռ 
Սուրբ Էջմիածնի յատուկ յանձնա-
րարութիւններով Հայրապետական 
նուիրակ Գերաշնորհ Տ. Պարգեւ 
արքեպիսկոպոս Մարտիրոսեանը:
Յընթացս Սուրբ եւ Անմահ 
Պատարագի ընթերցուեց Ամենայն  

Ապրիլի 24-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին 
Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք 
եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միա-
բանների ուղեկցութեամբ այցելեց 
Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիր՝ 
ոգեկոչելու Հայոց Ցեղասպանո-
ւթեան սուրբ նահատակների յիշա-
տակը: 

Յուշահամալիրում՝ անմար կրակի 
մօտ, Վեհափառ Հայրապետի 
նախագահութեամբ կատարուեց 

Հայոց Կաթողիկոսի ուղերձը 
Հայոց ցեղասպանութեան սուրբ 
նահատակների յիշատակի օրուայ 
առիթով:

Սուրբ Պատարագի աւարտին 
եկեղեցականների թափօրը, 
կրելով սուրբ նահատակների 
մասունքարանը, ուղղուեց դէպի 
Մայր Տաճարի շրջափակ, ուր 
Աղօթքի եւ ուխտի խաչքարի առջեւ, 
նախագահութեամբ Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսի, կատարուեց 
Հայոց Ցեղասպանութեան սուրբ 
նահատակների բարեխօսական 
կարգ: 

Հայոց Ցեղասպանութեան սուրբ 
նահատակների բարեխօսական 
կարգ:  

2015 թ. ապրիլի 23-ին, երբ Մայր 
Աթոռ Ս. Էջմիածնում կատարուեց 
Հայոց Ցեղասպանութեան անմեղ 
զոհերի սրբադասման արա-
րողութիւնը, ապրիլի 24-ը հռչակուեց 
«Յիշատակ Սրբոց նահատա-
կաց, որք կատարեցան յընթացս 
Ցեղասպանութեան Հայոց վասն 
հաւատոյ եւ վասն Հայրենեաց»:

Հայաստանի Բարձրագոյն Ղեկավարութիւնը 
Յարգանքի Տուրք Մատուցեց Հայոց 
Ցեղասպանութեան Զոհերու Յիշատակին

Վարչապետի Ընտրութեան Հարցը Պիտի 
Քննարկուի 3 Մայիսին` Ժամը 12:00-ին

«Յիշո՛Ւմ Ենք, Պահանջո՛ւմ Ենք, Ազատագրելո՛ւ Ենք». 
Ստեփանակերտի Մէջ Կայացած Է Ջահերով Երթ

Հայաստանի Հանրապետութեան 
բարձրագոյն ղեկավարութիւնը 
Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիրին 
մէջ յարգանքի տուրք մատուցեց 
Հայոց ցեղասպանութեան զոհերու 
յիշատակին:
Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիրին 
մէջ Հայոց ցեղասպանութեան 
զոհերու յիշատակին յարգանքի տուրք 
մատուցեցին ՀՀ նախագահ Արմէն 
Սարգսեանը, ՀՀ վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեանը,  ՀՀ ազգային ժողովի 
նախագահ Արարատ Միրզոյեանը, ՀՀ 
ոստիկանապետ Վահէ Ղազարեանը, 

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» 
սահմանադրական օրէնքի 140-րդ 
յօդուածի 3-րդ մասի համաձայն` 
վարչապետի ընտրութեան հարցը 
պիտի քննարկուի 3 մայիսին` ժամը 
12:00-ին իրաւունքի ուժով գումարուող  
Ազգային ժողովի յատուկ նիստին: Այս 
մասին յայտարարութիւն տարածած է 
ԱԺ նախագահ Արարատ Միրզոյեանը։

23 Ապրիլին Ստեփանակերտի մէջ 
կազմակերպուած է  «Յիշո՛ւմ ենք, 
պահանջո՛ւմ ենք, ազատագրելո՛ւ 
ենք…» խորագրով ջահերով երթ՝ ի 
յիշատակ Հայոց ցեղասպանութեան 
106-րդ տարելիցին:
Երթը մեկնարկած է Ստեփանակերտի 
Սուրբ Յակոբ եկեղեցւոյ բակէն եւ 
շարժած դէպի Ստեփանակերտի 
յուշահամալիր։
Ջահերով երթի մասնակիցները 
իրենց խոնարհումը բերած են Հայոց 

ՀՀ ԱԱԾ տնօրէն Արմէն Աբազեանը, 
Անվտանգութեան խորհուրդի 
քարտուղար Արմէն Գրիգորեանը, 
փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորեանը, 
փոխվարչապետ Տիգրան Աւինեանը, 
ՀՀ արտաքին գործոց նախարար Արա 
Այվազեանը եւ կառավարութեան այլ 
անդամներ: ՀՀ վարչապետին, ՀՀ 
նախագահին եւ ԱԺ նախագահին 
կ’ուղեկցէին անոնց կիները:
Բարձրաստիճան պաշտօնեաները 
ծաղիկներ խոնարհեցին Ցեղասպա-
նութեան զոհերու յիշատակը 
յաւերժացնող անմար կրակին մօտ:

ցեղասպանութեան եւ Արցախեան 
պատերազմին սրբացած զոհերու 
յիշատակին:



overwhelming 405 to 11 vote in the 
House adopting an Armenian Genocide 
resolution in October 2019, and by its 
passage in the Senate via unanimous 
consent in December 2019. 
President Biden stayed true to his 
30-year documented record of Armenian 
Genocide acknowledgement, from the 
time he began serving as Delaware’s 
Senator, through his 2020 presidential 
campaign, when he pledged: “Joe Biden 
will recognize the Armenian Genocide 
and make universal human rights a top 
priority for his administration so that 
such a tragedy can never again occur.” 
As a Senator, Biden was among the 
most informed and diligent supporters 
in using the term Armenian Genocide. 
His 1989 chairmanship of the Judiciary 
Committee’s passage of such legisla-
tion was historic for its result but also 
as a reflection of his command of the 
historical facts.
Ronald Reagan was the first U.S. pres-
ident who used the word genocide to 
describe the Armenian atrocities during 
his Holocaust Remembrance Statement 
on April 22, 1981: “Like the genocide 
of the Armenians before it, and the 
genocide of the Cambodians which 
followed it – and like too many other 
such persecutions of too many other 
peoples – the lessons of the Holocaust 
must never be forgotten.”

The Honorable Joseph Biden Jr.
1600 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, DC 20500

President Biden,
On behalf of the two million ethnic 
Armenian Americans, we strongly 
urge you to recognize the truth of the 
Armenian Genocide.
From 1915 to 1923, the Ottoman 
Turkish Empire systematically sought 
to eliminate its indigenous Armenian 
population, killing more than 75% of 
Armenians (1.5 million in number) and 
driving hundreds of thousands more 
from their homeland. We stand firmly 
against attempts to pretend that this
intentional, organized effort to destroy 
the Armenian people was anything 

other than a Genocide.
You have correctly stated that 
American diplomacy and foreign pol-
icy must be rooted in our values and 
guiding principles, including respect 
for universal human rights. Those 
values and principles require us to 
acknowledge the truth and do what 
we can to prevent future genocides 
and crimes against
humanity. Page 14
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DISTRICT OF

COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

ing during the pre-construction phase.


ARMENIAN AMERICAN MUSEUM

SELECTS MATT CONSTRUCTION

AS PRE-CONSTRUCTION

GENERAL CONTRACTOR

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

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

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

Local News

President Joe Biden Recognizes 
The Armenian GenocideArmenian PM resigns to 

trigger early elections

Armenian Genocide 
recognition courageous 
and inspiring step – Armen 
Sarkissian thanks Joe Biden

On the 106th anniversary of the 
Armenian Genocide, U.S. President 

Joe Biden officially affirmed that the 
massacre of the 1.5 million Armenians 
at the hands of the Ottoman Turkish 
authorities between 1915 and 1923 
was an act of genocide. This affirmation 
marks a watershed moment in U.S. his-
tory, as it reaffirms what has been U.S. 
policy since the creation of the 1948 UN 
Genocide Convention, as reflected in 
the U.S. brief filed with the International 
Court of Justice, reported the Armenian 
Assembly of America (Assembly). It 
is also a categorical rejection of a 
decades-long, well-funded denial cam-
paign by the Turkish government and 
a signature moment for human rights. 
Releasing his statement on April 24, 
Armenian Remembrance Day, President 
Biden honored the symbolic date of 
the start of the Armenian Genocide, 
when the leadership of the Armenian 
community in the Ottoman Empire was 
arrested, imprisoned and eliminated. 
Thirty countries and 49 U.S. States have 
acknowledged the Armenian Genocide. 
Today’s U.S. action is expected to create 
the room for more countries to follow suit 
and an opportunity for Turkey to come 
to terms with its past.
The recognition of the Executive Branch 
results in all three branches of the 
U.S. government officially affirming 
the Armenian Genocide, following the 

April 24th, 2021

Your Excellency Joseph R. Biden Jr.
President of the United States of 
America
The White House

Mr. President, the Armenian Rights 
Council of America (ARCA) is 
grateful for your recognition of the 
Armenian Genocide.
This is a major milestone in the 
century-long struggle against the 
injustices and crimes that Armenians 
have suffered at the hands of the 
Ottomans and modern-day Turkey. 
This recognition is integral in our 
long and ongoing fight for justice 
not only because it recognizes the 
genocidal nature of the horrendous 
crimes committed by the Ottomans, 
but it repudiates Turkey’s policy of 
denial of the Armenian Genocide 
as well.
Turkey’s persistent century-long 
denial of the truth has been nothing 
but a desperate attempt in escaping 
accountability for its crimes. Yet, 
today’s recognition is a testament 
that the truth has and will prevail 
over Turkey’s relentless lobbying 
and interference to thwart justice 
and that    
Turkey’s with its renewed Pan-Turkic 
policies inherited from the Ottoman 
Empire shall fail. Today’s recognition 
reaffirms to the entire world, that 
Human Rights matter and that the 
United States will continue to lead 
the world on the ideals of freedom, 
justice, equality, and democracy, 
and block Turkey’s supremacist 
fantasies built on the oppression 
and extermination of minorities in 
the region.
The Presidential recognition 
once and for all affirms the term 
“Genocide” on the deliberate and 
atrocious acts perpetrated by the 
Ottomans, a recognition which gen-
erations of Armenians have worked 
and strived for, and many of whom 
did not live to see this day.  
Again, we are deeply grateful to you 
for your leadership, courage, integ-
rity, your uncompromising rejection 
of Turkey’s denial of the Armenian 
Genocide, and condemnation of 
Turkey’s policies in the region today.    
God bless you President Biden 
and God bless the United States 
of America.

Armenian Rights Council of 
America – ARCA

The advocacy arm of 
the Ramgavar/Armenian 

Democratic Liberal Party - 
ADLP

Prime Minister of Armenia Nikol 
Pashinyan has resigned today to 

trigger snap parliamentary elections.
In an address delivered today, the PM 
recalled that on March 18, based on 
the results of the discussions with the 
President of the Republic, the heads 
of parliamentary factions, he has 
announced the decision on holding early 
parliamentary elections on June 20.
According to the Constitution of Armenia, 
snap parliamentary elections are possi-
ble only when the Prime Minister resigns 
and the Parliament doesn’t elect the PM 
twice. After that the Parliament is con-
sidered dissolved by virtue of law, and 
snap parliamentary elections take place.
“In order to implement the decision on 
holding snap parliamentary elections on 
June 20, today I resign from the posi-
tion of the Prime Minister of Armenia”, 
Pashinyan said.

President of Armenia Armen 
Sarkissian assessed the recogni-

tion of the Armenian Genocide by U.S. 
President Joe Biden a courageous 
and inspiring step, ARMENPRESS was 
informed from the Facebook page of the 
President’s administration.
‘’Thank you, President Biden. 
Recognizing the Armenian genocide 
is a courageous and inspiring act. It’s 
Important for Armenian nation and for 
all those who seek justice worldwide. It 
opens new prospects for US-Armenian 
relations. It also makes this world a 
better place!
The process of international recognition 
and condemnation of the Armenian 
Genocide will contribute to the pre-
vention of genocide as a crime against 
humanity and elimination of impunity 
around the world’’, 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.


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,
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News from the World

News from Armenia & Artsakh

Healthcare

Glaucoma Treatment Is On The Way Vaccines And The New Strains Of Covid-19
Scientists at MIPT and their colleagues 
at Harvard have presented artificially 
grown retinal cells that can integrate 
into the retina.
This is the first successful attempt to 
transplant stem cell-derived ganglion 
cells (retinal neurons destroyed by 
glaucoma) in a laboratory setting.
According to Eurek Alert, scientists 
tested the new technology in mice and 
found that the cells integrated and sur-
vived for a year.
The retinal ganglion cells, which are 
usually damaged in glaucoma, are 
responsible for the transmission of 
visual information. Scientists managed 
not only to grow neurons (retinal gan-
glion cells are considered specialized 
neurons), but also to transplant them 
into the eyes of mice, having achieved 
the correct ingrowth of artificial retinal 
tissue.
Left untreated, glaucoma can lead to 
permanent damage to the optic nerve 
and, as a result, to the loss of part of 
the visual field. The progression of this 
disease can lead to complete blindness.
Retinal cells were grown using special 
organelles, and tissue was formed in 
a Petri dish. These cells were sub-

RNA vaccines based on the classic 
SARS-CoV-2 coronavirus strain pro-
duce immune cells that recognize 
mutant strains of the virus, as scientists 
from Johns Hopkins University (USA) 
found, reported in an article published 
in the Journal of Clinical Investigation.
According to MedicalXpress, the vac-
cine causes the body to produce CD4 
+ T-lymphocytes (or T-helpers), which 
activate B-lymphocytes that recognize 
antigens – proteins on the surface of 
infected cells, including those affected 
by SARS-CoV-2 viruses. Immature B 
cells are activated by helper T cells 
and become either plasma cells that 
produce antibodies or memory B cells 
that store information about the antigen 
in order to develop a faster response 
to infection in the future. In the case 
of SARS-CoV-2, the antigen is a spike 
protein (S-protein) that forms spikes on 
the surface of the virus.
Pfizer-BioNTech and Moderna virus 
RNA vaccines present the S-protein 
genetic sequences to the vaccinated 
person’s immune system to recognize 
the spike protein and initiate the produc-
tion of antibodies against SARS-CoV-2.
The researchers analyzed blood sam-

sequently transplanted into several 
groups of mice. The MIPT scientists 
were responsible for the re-isolation 
and analysis of the transplanted cells.
Research has shown that transplanted 
donor cells survive in disease-causing 
microenvironments. Besides, the sci-
entists were able to demonstrate that 
cells survive regardless of the donor’s 
age and where the cells are delivered 
in the retina. Mouse retinal cells can be 
grown from stem cells in about 21 days. 
However, according to MIPT scientists, 
it will take longer for human cells – from 
50 to 100 days.
In the future, scientists plan to create 
specialized cell banks that will allow 
individual therapy for each patient.

ples from 30 healthy healthcare workers 
and laboratory donors who had not pre-
viously tested positive for SARS-CoV-2 
before and after two doses of vaccines. 
The isolated CD4 + T cells were tested 
on various components of the original 
SARS-CoV-2 strain as well as the three 
common cold-causing coronaviruses. It 
turned out that the vaccinated had devel-
oped a broad immune response to 23 
peptide fragments of the S-protein, only 
four of which were affected by mutations, 
which resulted in the emergence of new 
strains in the UK and South Africa. Thus, 
vaccines should provide protection even 
against mutant forms of the coronavirus.
Scientists also discovered a spike pro-
tein response from one of the common 
cold coronavirus HCoV-NL63, which 
may be due to the fact that it shares 
many areas with the coronavirus protein.

Afhil.com
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President Biden had the courage to say 
what his predecessors for the past 100 
years have always known.
Below is the statement by the President 
of the United States on Armenian 
Remembrance Day:
“Each year on this day, we remember 
the lives of all those who died in the 
Ottoman-era Armenian genocide and 
recommit ourselves to preventing such 
an atrocity from ever again occurring. 
Beginning on April 24, 1915, with the 
arrest of Armenian intellectuals and 
community leaders in Constantinople 
by Ottoman authorities, one and a half 
million Armenians were deported, mas-
sacred, or marched to their deaths in a 
campaign of extermination. We honor 
the victims of the Meds Yeghern so that 
the horrors of what happened are never 
lost to history. And we remember so that 
we remain ever-vigilant against the cor-
rosive influence of hate in all its forms.
Of those who survived, most were 
forced to find new homes and new lives 
around the world, including in the United 

States. With strength and resilience, the 
Armenian people survived and rebuilt 
their community. Over the decades 
Armenian immigrants have enriched the 
United States in countless ways, but they 
have never forgotten the tragic history 
that brought so many of their ancestors 
to our shores. We honor their story. We 
see that pain. We affirm the history. We 
do this not to cast blame but to ensure 
that what happened is never repeated.
Today, as we mourn what was lost, let us 
also turn our eyes to the future—toward 
the world that we wish to build for our 
children. A world unstained by the daily 
evils of bigotry and intolerance, where 
human rights are respected, and where 
all people are able to pursue their lives 
in dignity and security. Let us renew 
our shared resolve to prevent future 
atrocities from occurring anywhere in 
the world. And let us pursue healing 
and reconciliation for all the people of 
the world. 
The American people honor all those 
Armenians who perished in the genocide 
that began 106 years ago today.”

Local News

President Joe Biden Recognizes 
The Armenian Genocide

Top leadership of Armenia visits 
Tsitsernakaberd Memorial

President of Artsakh addresses message on 
106th anniversary of Armenian Genocide

China’s Xi to attend Biden’s climate change 
summit in first meeting of two leaders

The top leadership of Armenia visit-
ed the Tsitsernakaberd Memorial in 
Yerevan early Saturday morning to 
honor the memory of the Armenian 
Genocide victims.
President Armen Sarkissian, Prime 
Minister Nikol Pashinyan, Speaker of 
Parliament Ararat Mirzoyan togeth-
er with their spouses were joined by 
Cabinet members in paying tribute and 
laying flowers at the Eternal Flame on 

the occasion of the 106th anniversary 
of the Armenian Genocide.

President of the Republic of Artsakh 
Arayik Harutyunyan has addressed a 
message on the 106th anniversary of 
the Armenian Genocide.
The message reads:
“Dear compatriots,
Today we remember again and bow 
before the memory of the innocent vic-
tims of the Genocide committed against 
the Armenian people by Ottoman Turkey 
in 1915.
106 years have passed since that cruel 
and horrible crime. Times, generations, 
authorities have changed, however, 
one thing has remained unchanged: 
it is the continuation of the genocidal 
policy with gross violation of all norms 
and principles of the international law, 
fundamental human rights and legal 
interests.
106 years later we again have a forcibly 
displaced people, a whole generation of 
killed and disabled people, compatriots 
who are in captivity and a lost home-
land. Today the security of the people 
of Artsakh is ensured by the Russian 
peacekeeping troops. We are grateful 
to them, to all those countries and 
peoples, the state and political figures, 

organizations and ordinary people who 
provided help to our compatriots, who 
survived in 1915, who have stood with 
the Armenian people during all these 
years and supported our fight for the 
protection of universal values and the 
restoration of historical justice.
The recognition and condemnation of 
the Armenian Genocide is the evidence 
of the commitment to these values, as 
well as is a mean for preventing the 
future crimes against humanity.
The Armenian people continue their 
fight, developing their Homeland and 
keeping alive the memory of the holy 
martyrs for the prevention of genocides 
and for the eternity of the Armenian 
nation”.

China’s President Xi Jinping will attend 
a U.S.-led climate change summit on 
Thursday at the invitation of President 
Joe Biden, in the first meeting between 
the two leaders since the advent of 
the new U.S. administration, Reuters 
reports.
Biden has invited dozens of world lead-
ers to join the two-day virtual summit 

starting on Thursday, after bringing the 
United States back into the 2015 Paris 
Agreement on cutting global carbon 
emissions.
Xi will attend the summit via video and 
will deliver an “important” speech, Hua 
Chunying, spokeswoman at the Chinese 
foreign ministry, said in a statement on 
Wednesday.
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DISTRICT OF

COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

ing during the pre-construction phase.


ARMENIAN AMERICAN MUSEUM

SELECTS MATT CONSTRUCTION

AS PRE-CONSTRUCTION

GENERAL CONTRACTOR

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

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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Epic Versus Genocide

Survivor’s Witnesses
My Father, His Mother and Two Sisters
July, 1915 - May, 1922

Father ZAVEN ARZOUMANIAN, PhD

My Father’s Witnesses
My parents were blessed with six children, three boys and three girls born in Cairo. 
The three brothers were always with their father who seldom reflected quietly on 
the tragic years he, his mother, and two sisters went through during the deportation 
from July 1915 to May 1922. We have mixed memories from his scant, cautious 
and careful memoirs, sad and sometimes courageous that he occasionally related 
to his three young boys avoiding details that might confuse us negatively. He has 
always been optimistic looking forward for better days. That is how they survived, 
except for their mother, and made their lives safer following those most difficult 
seven years in exile.  
In July 1915 my father Yeghia, his mother Serbouhi, and two sisters Vartouhi and 
Annitza, were rounded up overnight to leave their paternal home in Everek, near 
Kaiseri, and join the caravan for uncertain destination. Two months earlier, their 
father Hagop Arzoumanian and his younger son Taniel were taken to Kaiseri and 
imprisoned for no reason. The Turks were suspicious that Hagop, my grandfather, 
being an officer serving all his life as a City Council member and Mayor, “was 
familiar with many things from the inside.” Taniel, in poor health, died in the prison, 
while his father was released three years later following the 1918 armistice. Going 
back to Everek he finds no one from his family.
 
In Cilicia
All three, mother, son and two daughters arrived in Cilicia with the help of a don-
key, mother 40 years old, sitting on the back of the donkey, sisters 10 and 8, in 
the saddle’s two hampers evenly hanging on its sides, and the son, my father age 
18 on foot. They were welcomed by the Armenians of Cilicia in the city of Adana 
where the exiled had just returned temporarily to restore their lives left behind. It 
turned out to be entirely different when Cilicia was treacherously surrendered to 
the Kemalist Turks, and evacuated again, this time forever. The safest destination 
was Aleppo, Syria, where they all migrated by thousands.
While in Cilicia, my father used to tell us, there was hope for them to stay, and “I 
even opened my tailor’s shop, joined the newly formed Ramgavar ADL political 
party and settled at least for one year,” showing us his membership ID card, pres-
ently kept with my brother Dr. Haroutiun. During that same year the Armenians 
felt politically safe, as Catholicos  Sahak Khabayan of Cilicia, exiled from Sis had 
settled in Adana with his two Bishops Bedros Sarajian and Yeghishe Garoyian 
running the affairs of the Catholicosate of Sis, capital of Cilicia. All hopes however 
lasted for a short period of time. Most recently I was totally surprised to notice an 
old group picture printed in the newspaper representing the local central board of 
the ADL party members. There I saw my father Yeghia, the youngest among all, 
seated on the floor with another member, while the seniors were standing behind, 
some twenty altogether. 
There was also days when the deportees were welcomed by the local Turks in 
Cilicia. The Turk youth used to converse and amused with my father while working 
in his tailor’s shop, naming him “Ahmed.” There were designated days for bread 
distribution, as he recalled, and my father entered the line to receive his share. 
Those knowing him used to tell him “enter the line one more time.” France was 
reigning over Cilicia, and Armenian Legionnaires volunteered to serve in the 
French army, hoping France would keep up with his promise to return Cilicia to the  
Armenians. That never happened despite the Battle of Arara in Palestine where 
France came out victorious with the participation of the Armenians who lost 23 
Legionnaires in 1918.    
 
Providential Direction
Before arriving in Aleppo my grandmother Serbouhi died in the hands of her 
children while in the town of Rakka at her tender age of 40. While in Aleppo my 

father remembers seeing the Blessing of the Holy Oil (Miuron) by Catholicos 
Sahak Khabayan in the Cathedral of the Diocese, a rare event as it was, where 
a decade later Catholicos Coadjutor Papken Guleserian of Cilicia was elected 
and consecrated. Following the caravans they had to make a decision moving 
either toward Deir Zor, southern Syria, or Beirut, Lebanon. The direction taken 
was providential, since the ultimate destination my father had in mind was Cairo, 
Egypt     where his uncle and the family were residing before WWI. Those who 
walked in the other direction were all massacred in the notorious town of Deir Zor.
Brother and two sisters lived in Jell-el dib, near Antelias, Lebanon, the site of the 
future Catholicosate of Cilicia. They stayed for one year and my father, as he told 
us, was able to open his shop, safe until they were able to travel to Egypt. He 
recalled the site of Antelias being an orphanage before it was used by the Holy 
See of Cilicia and purchased in 1938 through the efforts of Archbishop Bedros 
Sarajian, Vicar General of the Catholicosate,  who also built the impressive St. 
Gregory the Illuminator Cathedral two years later.

In Cairo, Egypt
Following seven years of uncertain and deadly marches from one place to another, 
brother and two sisters arrived in Cairo in 1922, and were welcomed by their uncle 
Sarkis Arzoumanian and the family. Soon my father rented a house and opened 
his tailor’s shop   while the girls attended the Kaloustian Elementary School until 
they were ready to migrate to the United States where their future husbands were 
expecting them some five years later.
In the meantime my grandfather Hagop Arzoumanian left Everek and paid a pil-
grim’s visit to Jerusalem on his way to Cairo to join his children. He donated to 
Patriarch Yeghishe Tourian two parchment volumes as his gift and received His 
Beatitude the Patriarch’s letter of blessings and appreciation. I have in my pos-
session the letter as a historic document. Joining   his family in Cairo he lived a 
long life receiving the good care of his son, daughter-in-law and six grandchildren. 
As a 10 year old I remember my grandfather very well; so do my brothers and our 
elder sister. Crossing all trying bridges, from Everek to Caesarea, from Jerusalem 
to Cairo   he still had the determination to write and publish in 1935  his book 
entitled “History of Everek” an eye-witness account that served as a fundamental 
source for future historians. He died in 1944.

Epic Versus Genocide
Today is April 24, 2021 as I write this tribute. We were privileged to receive the 
historic endorsement of President Joe Biden of the United States that came as 
a source of inspiration shaking the entire world against the many mishaps of the 
recent months that shook our homeland. The Republic of Armenia and Artsakh, 
and the Armenians all over certainly needed the turn of this page in our history 
as an international reflection.
I take as my turn to write this epic on behalf of my father and his family designating 
it as a Holy Revenge with the rise of multiplied families among the three survivors 
whose children, grandchildren and great-grandchildren comprise an army of over 
one hundred living happily under the hospitable skies of North America. This is 
truly an EPIC.

April 24, 2021
Glendale, CA     

Community News
From The Deacons’ Council - Reflections On April 24, 2021
The newly created Deacons' Council of the Western Diocese, continues expanding 
the role and function of the deacon in the apostolic mission of the church by pro-
viding opportunities to deacons beyond their Sunday morning liturgical function. 
While service at the Holy Divine Liturgy is the cornerstone of the deacon's min-
istry, there are many other areas in which the deacon can bring his service. The 
"Deacon's Chant" newsletter of the Council shares some of those opportunities, 
the latest issue is available https://app.mlsend.com/s4y6f7/
On the occasion of Armenian Genocide Commemoration, council member Deacon 
David Madey shares his personal testimony and story. 
When We Lay Our Flowers… 
I believe the more you know about your past and where you come from, the more 
you know about yourself. I’m half-Armenian. I learned that even if you have just 
one drop of Armenian blood in your veins, you are a part of a larger family—a 
larger story. Part of that story involves a genocide, but also journey. We are all 
here because someone in our family survived. We are proof. Eventually, someone 

in our family left to come to America. 
If my great grandfather never came 
to this country, I wouldn’t be here. But 
what am I here for? 
I knew I could answer that question in 
my community. Church is community. 
So, I went… When people ask, “What’s 
Armenian?” I tell them this: our culture 
and our Christian faith are one-in-the-
same: the first Christian nation. That’s what makes us unique. Just as William 
Saroyan says that when any two Armenians meet, they create a new Armenia; so 
is it when any two people pray—the Lord is with us (Matthew 18:20). 
God has always been with us—even when it doesn’t feel like it. He’s right here, 
right now. He gave us this home. He gave us this Church, and we’ve always been 
a part of it even before we were born, and even after we die. 
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DISTRICT OF

COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

ing during the pre-construction phase.


ARMENIAN AMERICAN MUSEUM

SELECTS MATT CONSTRUCTION

AS PRE-CONSTRUCTION

GENERAL CONTRACTOR

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

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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the Tekeyan Cultural Association of 
the United States and Canada in pay-
ing homage by laying flowers at the 
seventy five foot tall monument were 
Hilda Hartounian, Kevork Keushkerian 
and Carl Bardakian and TCA West 
Coast Executive Secretary, Mayda 
Kuredjian. Also participating were Sevan 
Deirbadrossian, Shahnour Hovsepian 
and Hasmig Karayan, TCA Metro Los 
Angeles chapter committee members.
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Community News

Tekeyan Cultural Association Participates 
in Genocide Commemoration in Montebello

April 24 Commemoration at the Armenian 
Church of Atlanta 

On the night of April 24, 2021 the 
Armenian Church of Atlanta came 
together to commemorate the 106th 
anniversary of the Armenian Genocide. 
Very Rev. Fr. Norayr Kazazian, Pastor, 
led the service for the canonized saints 
of the genocide. In his message to the 
faithful, Fr. Norayr emphasized that 

Representatives of the Tekeyan Cultural 
Association participated in the 106th 
Armenian Genocide Commemoration 
at the Armenian Genocide Martyrs 
Monument in Montebello, CA on 
Saturday, April 24, 2021. The annu-
al commemoration was organized by 

the United Armenian Council of Los 
Angeles, which represents over forty 
religious, political, cultural, benevolent 
and compatriotic organizations. 
The service for the canonized saints 
of the genocide was conducted by the 
clergy, which included the singing of the 
solemn “Hrashatsan” sharagan, which 
was masterfully composed by the late 
Archbishop Zareh Aznavourian of the 
Great House of Cilicia. 
Representing the Central Board of 

throughout the history of the Armenian 
people, despite the gravest of hardships, 
by the will of God, we have overcome 
and survived. Today, we are again faced 
with rebuilding in Armenia and Artsakh, 
both of which are still under constant 
threat. Afterwards a cultural program 
took place with songs and recitations.

From The Deacons’ Council - Reflections 
On April 24, 2021

1.5 million people died during the 
Armenian Genocide over 100 years 
ago. So, why is remembering this day so 
important? Just look at what happened 
this past year: we were bullied and killed 
again, over 100 years later. In 1918, it 
was the beginning of a pandemic and 
a World War, and the world fell silent. 
This past year, another pandemic and 
an information war lead to more hate 
and slaughter. History repeated. Our 
struggle continued. Though we are not 
living in that part of the world, that’s part 

of our story. We can honor that by mak-
ing a difference in our community—our 
country, our city, our family, our Church. 
When we do that, that’s how we discover 
who we are… 
During this time, we often lay flowers 
around the Khatchkar to remember the 
victims of the Armenian Genocide, each 
of us adding our rose—the making of our 
story—at the foot of the Cross… Let’s 
not see ourselves as separate flowers 
put together, but one thing—one flower, 
one garden, one legacy. 

April 24, 2021 
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In the past, you have publicly acknowl-
edged the Armenian Genocide and in 
the wake of 2019’s overwhelming, 
bipartisan Congressional recogni-
tion of the Armenian Genocide - and 
2020’s historic decision by the Library 
of Congress to properly catalog books 
on this subject - we call on you to 
do so
again, as President, to make clear 
that the U.S. government recognizes 
this terrible truth. The American peo-
ple have clearly voiced their support 
for the unequivocal recognition of the 
Armenian Genocide.
Your unequivocal recognition of the 
Armenian Genocide will have added 
significance, as the world witnessed 
Turkish President Erdogan’s geno-
cidal and expansionist intent in 2020, 

when Turkey and Azerbaijan attempt-
ed to ethnically cleanse Armenians by 
launching a full-scale assault on the
indigenous Armenian population and 
lands of Artsakh. Their attack has 
resulted in thousands of deaths and 
a humanitarian crisis in Armenia and 
Artsakh. We must hold genocidal 
regimes accountable because a geno-
cide denied is a genocide repeated.
We join the Armenian American com-
munity, Armenians around the world, 
and all people of good will in honor-
ing the memory of the victims of the 
Armenian Genocide. We ask you to do 
the same by properly acknowledging 
the Armenian Genocide.

Sincerely,
Armenian Genocide Committee
April 19, 2021

Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը
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Աշխատանքային Քննարկում Շաբաթնօրեայ Վարժարանների Հոգեւոր Հովիւների, 
Տնօրէնների Եւ Ուսուցիչների Մասնակցութեամբ

Ի Յիշատակ Քոմանտոսի

Ապրիլի 17-ին Արեւմտեան թեմի 
Բարեխնամ Առաջնորդ Յովնան 
Արք. Տէրտէրեանի ատենա-
պետութեամբ տեղի ունեցաւ Թեմի 
Շաբաթօրեայ վարժարանների 
հոգեւոր հովիւների, տնօրէնների 
եւ ուսուցիչների աշխատանքա-
յին առցանց ժողով՝ նպատակ 
ունենալով քննարկել շաբաթօրեայ 
դպրոցների կազմակերպման նոր 
հնարաւորութիւններն ու նոր ծրագրե-
րը։ Նախորդ նմանաբնոյթ քննարկումը 
ծաւալուել էր Յունուարի 9-ին։
Նախ դպրոցների տնօրէնները հակիրճ 
ներկայացրին ներկայ կացութիւնը, ըստ 
որի՝ նախորդող ամիսներին դասերը 
շարունակուել են հիմնականում 
առցանց դրոյթով, իսկ վերջին 
օրերին վերաբացուել են կենդանի 
դասերը սահմանափակ քանակով 
եւ կրճատ ժամաքանակով։ Օրինակ՝ 
Փասատենայի դպրոցում դասերը 
շարունակուել են դրսի պայմաններում, 
Փոքրիկ հրեշտակներ դպրոց են 
այցելում մօտ 100 սաներ՝ նախկին 
350-ի փոխարէն։ Աշակերտների 
թուաքանակի կրճատում է եղել 
գրեթէ բոլոր դպրոցներում, սակայն 
բոլորը լիայոյս են, որ դպրոցները 
վերբացուելիս սաների հոսքը պիտի 
վերականգնուի։ Դպրոցները նաեւ 
նախապատրաստւում են Ապրիլի 24-ի 
միջոցառումներին։
Առաջնորդ Սրբազանն իր խօսքում 
նախ շնորհակալութիւն յայտնեց 
հովիւներին, տնօրէններին ու 
ուսուցիչներին՝ ոչ հեշտ այս ժամա-
նականերում դասերը շարունակել 
կարողանալու համար, քանզի «մեծ 
խանդավառութիւն են բերում մեր 
սաները, եւ այդ տրամադրութիւնը 
պիտի նպաստի, որպէսզի նոր 
ուսումնական տարուան ընդառաջ 
դպրոցները վերաբացելիս ժամ 
առաջ բնականոն հունի մէջ դրուեն 
աշխատանքները եւ ուսումնական 

ընթացքը», նշեց Յովնան Սրբազանն 
իր խօսքում։
Յովնան Սրբազանը մի շարք կարեւոր 
յանձնարարականներ տուեց, եւ 
քննարկման մասնակիցները նոյնպէս 
արձագանգեցին այդ կէտերին, 
նաեւ եղան բազմաթիւ գործնական 
եւ օգտակար առաջարկներ, որոնք 
հարկ ենք համարում ներկայացնել ի 
գիտութիւն։
- Նոր ուսումնական տարուայ 
վերաբացումը պիտի լինի 2021 
թուականի օգոստոսին՝ Ս. 
Աստուածածնի տօնին (Օգոստոսի 
15), կամ յաջորդող շաբաթ։
- Դպրոցները լիարժէք վերաբացելու 
համար կը պատրաստուի եւ կը 
հրապարակուի յատուկ ուղեցոյց։
- Օգոստոսի 14-ին պիտի կազմա-
կերպուի ուսուցիչների ամէնամեայ 
աշխատաժողովը, անձնապէս ու 
միաժամանակ ուսուցիչների առցանց 
մասնակցութեամբ։ Աշխատաժողովին 
առաւել թարմ մօտեցում հաղորդելու 
համար Առաջնորդ Սրբազանը 
յարմար համարեց երիտասարդ 
արուեստագէտների ու գրողների 
հրաւիրել։ Այն կազմակերպելու 
համար ստեղծուեց աշխատանքային 
խումբ հետեւեալ կազմով՝ Դոկտ. 
Էլի Անդրէասեան, Տ. Վազգէն 
Քհնյ. Պոյաճեան, Յովհաննէս Սրկ. 
Գումրույեան, Սեդա Ապաճեան, 
Քաղցրիկ Մանուկեան, Նորայր 
Տատուրեան, որ մինչեւ Մայիսի կէսերը 
պէտք է ամբողջացնի աշխատա-
ժողովի օրակարգը։
- Քննարկուեց դպրոցներում 6-րդ եւ 
7-րդ դասարաններ բացելու հարցը, 
այդ նպատակով պիտի կազմուեն 
համապատասխան ծրագրեր։
- Յովնան Սրբազանն առաջարկեց, 
նկատի ունենալով առկայ փորձա-
ռութիւնը, քննարկել դպրոցները հայ 
ազգի մեծանուն գործիչներից որեւէ 
մէկի անունով կոչելու հարցը, ինչպէս որ 

Պորտլընդի դպրոցը անուանակոչուել 
է Յովհ. Թումանեանի անունով։
- Առաջարկուեց կազմակերպել 
գրաւոր աշխատանքների մրցոյթներ 
սաների մասնակցութեամբ, եւ դրանք 
ըստ հնարաւորին պատրաստել 
տպագրութեան, որով ցոյց կը 
տրուի, «թէ ինչքան կեանք կայ մեր 
աշակերտների մէջ» (Յովնան Արք.)։ 
Այդ առիթով առաջարկ եղաւ նաեւ 
մասնաւոր մրցանակներ ի նկատի 
ունենալ յաջողած սաների համար։
- Հայաստանեան դպրոցական 
ծրագրերին ներգրաւուելու համար 
Տիար Նորայր Տատուրեանը առա-
ջարկեց մասնակցել ի մասնաւորի 
երկու ծրագրերի՝ նկարչական մրցոյթի 
եւ ծառատունկի։ Վերջինիս խորհուրդն 
այն է, որ փոքր նուիրատուութեամբ 
աշակերտը կարողանում է նպաստել 
իր ծառը հայրենիքում տնկելուն՝ 
այդպիսով իր արմատները հեռահար 

ձգելով հայրենի հողի մէջ։
- Արցախեան ազատամարտի ու 
մանաւանդ նահատակ զինուորների 
յիշատակի համար առաջարկուեց 
ունենալ առցանց աղօթքի ու 
զօրակցութեան ժամ սաների 
մասնակցութեամբ։
Ամփոփելիս պիտի վերակրկնենք 
շաբաթնօրեայ դպրոցների հիմքում 
դրուած այն սկզբունքը, որի մասին 
իր խօսքում նշեց նաեւ Յովնան 
Արքեպիսկոպոսը, որ «ժամ առաջ 
դպրոցները հունի մէջ դնելով պիտի 
վերականգնենք մեր աշակերտներին 
ոչ միայն հայոց լեզու ու պատմութիւն 
սովորեցնելը, այլեւ նպաստենք 
կենդանի շփումներին, որ ի վերջոյ 
բերում է հայեցի դաստիարակու-
թեան»։
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Ապրիլի 11-ին Արեւմտեան թեմի 
Առաջնորդանիստ Ս. Ղեւոնդեանց 
Մայր Տաճարում տեղի ունեցաւ 
հոգեհանգստեան արարողութիւն՝ 
նուիրուած Արցախեան ազատա-
մարտի հերոս, գեներալ Արկադի Տէր 
Թադէոսեանի՝ յայտնի քոմանտոսի 
յիշատակին։
Արկադի Տէր Թադէոսեանը (Մայիսի 22, 
1939 – Մարտի 31, 2021) խորհրդային 
շրջանի սպաներից է, որոնք հայրենիքի 
կանչով վերադարձան Հայաստան ու 

կռեցին Արցախեան յաղթանակները 
1992-94 թուականներին։ Քոմանտոս 
յատկապէս պատմութեան մէջ 
պիտի մնայ 1992 թ. մայիսին 
Շուշիի ազատագրման յաղթական 
գործողութեամբ, որ կրում էր 
«հարսանիք լեռներում» անուանումը, 
եւ որից յետոյ բեկում մտցուեց 
ազատամարտի մէջ յօգուտ 
հայերիս արդարացի պայքարի։ Եւ 
յատկանշական է, որ Քոմանտոս 
հրաժեշտ տուեց երկրային կեանքին 

վերջին ձախողումներից ու Շուշիի 
անկումից յետոյ։
Հոգեհանգստեան արարողութեանը 
թեմի Առաջնորդ Յովնան Արք. 
Տէրտէրեանի ու հոծ հաւատացեալների 
հետ ներկայ էին նաեւ Լոս Անճելեսում 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
գլխաւոր հիւպատոս Տիար Արմէն 
Բայբուրթեանը, Գլենդէլի քաղաքային 
խորհուրդի անդամ Տիար Արտաշէս 
Քասախեանը։
«Անցնող օրերին, ի Հայաստան, 
յԱրցախ եւ ի սփիւռս աշխարհի 
ապրող մեր ազգի զաւակունք իրենց 
երախտագէտ սրտի աղօթքներով 
առ Աստուած ճանապարհորդեցին 
Արկադի Տէր Թադէոսեանը, որի սրտի 
զարկը յաւէտ պիտի զգայ հայրենի 
հողը եւ արեան տաքութիւնը՝ 
պատգամ պիտի հաղորդէ նորահաս 
սերունդներուն հայրենիքը սիրելու, 
հայրենի հողի առջեւ աղօթքով 
ծնրադրելու, հաւատքով կերտելու 
նոր կեանք, ազգը սիրելու եւ 
միաբանուելու», իր խօսքի մէջ նշեց 
Առաջնորդ Սրբազանը։
«Ազգերը կը դառնան յաւերժի 
ճանապարհորդութիւն, երբ նոյն 
ազգերի մայրերը կը ծնին հերոս 
զաւակներ, ովքեր իրենց հոգու ամբողջ 
զօրութեամբ կ’ապրին հայրենական 
տեսիլքը եւ նոյնին առաջնորդութեամբ 

իրենց կեանքը կը դարձնեն բոլորանուէր 
ծառայութիւն, կեանքին մէջ բացուած 
նոր կեանք՝ հայրենասիրութեան 
ոգու ու հաւատքի գիտակցութեան 
բարձունքին, կատարելով թռիչքներ, 
ներշնչելու համար սերունդներ 
գերագոյն սրբութիւններու առջեւ 
խոնարհումով, իմաստաւորելու համար 
Աստուածատուր կեանքը։
Ձեր հոգու մէջ կ’ուզենք տեսնել 
պատկերը Քոմանտոս Արկադի Տէր 
Թադէոսեանի եւ Ձեր հոգիների մէջ 
կարդալ խոստումը՝ հայրենասէրի 
կեանքով իմաստաւորելու իր բարի 
յիշատակը։
Հայ քրիստոնեայի ճշմարիտ ու 
բոլորանուէր կեանքով ապրեց 
Քոմանտոս։ Եւ մեր կեանքի մէջ 
հոգեւոր ու բարոյական յաղթանակի 
բարձրակէտը այս օրինակելի կեանքն 
է. մերժել նիւթականացած աշխարհի 
ժամանցելի արժէքները, եւ պահպանել 
Աստուծմէ մեզի վստահուած 
ժառանգները»։
Ցանկանում ենք յուսալ, որ, ինչպէս 
Յովնան Արքեպիսկոպոսն է 
բնութագրում՝ Քոմանտոսի հայրե-
նասէրի, ճշմարիտ քրիստոնեայի 
կերպարը յաւերժաբար ուղեկցի մեր 
ժողովրդին ու նոր յաղթանակներ 
պարգեւի։
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Հալէպի ԹՄՄ-ը Ոգեկոչեց 
Հայոց Ցեղասպանութեան 106ամեակը

Սուրիա
Ապրիլ 24-ին` Սուրիոյ Խորհրդարանէն 
Ներս Երեսփոխան Դոկտ. Նորա 
Արիսեանի Ելոյթը

Լիբանան
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Ընդունեց  ՀԲԸՄ-ի Պատուիրակութիւնը

Մեծ Եղեռնի 106րդ տարելիցին 
տխուր առիթով Հալէպի Թէքէեան 
Մշակութային Միութիւնը Եկաւեան 
գրադարանին մէջ, Ուրբաթ 23 Ապրիլ 
2021ի երեկոյեան կազմակերպեց 
Հսկումի Պահ մը նուիրուած մեր 
անմահ նահատակներու յիշատակին:
Բացման խօսքին մէջ Տք. Յարութիւն 
Նազարեան շեշտեց կարեւորութիւնը 
նոր սերունդներուն մէջ բիւրաւոր 
նահատակներու յիշատակը վառ 
պահելու եւ պահանջատիրութեան 
հարցի հետապնդման հարցին:
Ներկայացուեցաւ պատշաճ 
գեղարուեստական յայտագիր 
պատրաստուած Ընկ. Րաֆֆի 
Քէչէճեանի կողմէ , Մասնակցու-
թեամբ` Տարօն Գասպարեանի,Փաթիլ 
Քէչէճեանի,Արփի Գրտանեանի,Լիլիթ 
նազարեանի,Միրէյ Աթոքեանի, 
Ռոզալի Պարտիզպանեանի,Էլի 
Նազարեանի,Սագօ Քէչէճեանի,Աննա 
Մարիա Քէչէճեանի,Սէրա Աթոքեանի 
և Լեւոն Քէօսէեանի:
Մասնակիցները ասմունքով, երգով եւ 

Սուրիոյ երեսփոխան դոկտ. Նորա 
Արիսեան, Շաբաթ, 24 Ապրիլ 2021-ին, 
երկրի Խորհրդարանի արտակարգ 
երկրորդ նստաշրջանի 7-րդ նիստին,
ելոյթ ունեցաւ Հայոց Ցեղասպա-
նութեան 106-րդ ամեակի առթիւ:
Արիսեան, իր խօսքին մէջ յիշեցուց, 
թէ Հայոց Ցեղասպանութեան 106-
րդ ամեակին հայերը տակաւին կը 
բախուին միջազգային հանրու-
թեան, որ դերացած է իր դերը 
կատարելու միջազգային իրաւունքի 
հայեցակարգերու եւ ճնշուած ժողո-
վուրդներու արդար դիրքորոշումներու 
խթանման գործով:
Ան հաստատեց, թէ Հայոց Ցեղասպա-
նութիւնը եւ ասորիներու Սէյֆօ 
ջարդերը պիտի մնան Թուրքիոյ 
հալածող ամօթի խարանը, քանի որ 
տակաւին Թուրքիան կը շարունակէ 
ժխտել ցեղասպանութիւնը, կը 
շարունակէ նաեւ հետապնդել իր 
նկրտումները, ծաւալապաշտական ու 
յարձակողական քաղաքականութիւնը 
Սուրիոյ մէջ ահաբեկչութիւն կիռա-
րելով:
Արիսեան, աւելցուց, թէ սուրիահայերը, 
ինչպէս նաեւ հայկական Սփիւռքը 
ու Հայաստանի Հանրապետութիւնը, 

նուագով ոգեկոչեցին մեր նախնիներու 
յիշատակը:
Խունկ ու ծուխ անշիրիմ նահա-
տակներու յիշատակին:
Փառք ապրողաց:

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառը 
ուրբաթ, 23 ապրիլ 2021-ի 
առաւօտեան, Ապրիլ 24-ի նախօրէին, 
ժամը 11:00 ին ընդունեց ՀԲԸՄ-ի 
Լիբանանի Պատուիրակութիւնը, 
գլխաւորութեամբ Միութեանս 
Շրջանակային Յանձնաժողովի 
ատենապետ Տիար Ժէրար 
Թիւֆէնքճեանի: Պատուիրակու-
թեան մաս կը կազմէին Շրջա-
նակային Յանձնաժողովի անդամ-
անդամուհիներ, Միութեան Ենթա-
կառոյցներու՝ ՀԵԸ-ի Կեդրոնական 
Վարչութեան, ՀԲԸՄ-ի Կրթական 
Յանձնախումբի, Վեթերաններու 
Համախմբման, Ասպետներու Վարչու-
թեան եւ Տիկնանց Համախմբումբի 
ատենապետներ եւ վարչական-
վարչականուհիներ:
Հանդիպման ընթացքին խօսք 
առնելով ՀԲԸՄ-ի Շրջ. Յանձնաժողովի 
ատենապետ Ժէրար Թիւֆէնքճեան 
յայտնեց պատուիրակութեան 
այցելութեան նպատակը՝ Ապրիլ  24-ի 
նախօրէին, փափաքելով, որ ներկայ 
հանգրուանին երբ հայութիւնը կը 

բոլորէ տագնապալի լուրջ ժամանա-
կաշրջան, եւ ընդհանրապէս ազգային 
կարեւոր թուականներ յիշատա-
կուին միասնական կեցուածքով, 
գաղութահայ մասնակցութեամբ 
եւ վեհափառ հօր հովանաւորու-
թեան տակ, միաժամանակ թուելով 
Բարեգործականի եկեղեցանուէր 
ու ազգանուէր դերը աշխարհի եւ 
մասնաւորաբար լիբանանահայ 
իրականութենէն ներս, ի մասնաւորի 
վերջին հանգրուանին, երբ 
Միութիւնը հասաւ բազմահազար 
կարօտեալ ընտանիքներուն, սատար 
հանդիսանալով հազարաւորներու 
կարիքներուն, սննդեղէնով, պարե-
նէղէնով, դեղորայքով եւ շինա-
րարութեամբ:

Վեհափառ Հայրապետը իր խօսքին մէջ 
անդրադառնալով հայ իրականութեան 
այսօրուան պարզած պատկերին, 
բարձր գնահատեց Հայկական 
Բարեգործական Ընդհանուր 
Միութեան կատարած ազգօգուտ 
ծառայութիւնները եւ այս ուղղութեամբ 
ալ մատնանշեց Միութեան հիմնադիր 
Պօղոս Նուպար փաշային ունեցած 
ազգանուէր բազմակողմանի հոգա-
տար ծառայութեանց, հիմնադիր 
նախագահին ու անոր յաջորդող 
նախագահներուն ծառայասիրական 
անշեղ ուղիին ու ոգիին, միշտ առանց 
խտրականութեան՝ աւելի քան մէկ 
դարէ ի վեր, Հայաստանէ, Արցախէ եւ 
Սփիւռքէ ներս, մեծ բծախնդրութեամբ: 
Վեհափառ հայրապետը շարունակե-
լով իր անդրադարձը Միութեան 
բազմաբովանդակ գործունէութեանց 
մասին, ըսաւ, թէ ինք մօտէն կը հետեւի 
ՀԲԸՄ-ի կեանքին, եւ մասնաւորաբար 
Լիբանանէ ներս Հայկական Բարե-
գործական Ընդհանուր Միութեան 
կատարած ծաւալուն աշխա-
տանքներուն, եւ թէ Միութեան 
մամուլէն վերահասու կը դառնայ շատ 
մը բնագաւառներէ ներս կատարուող 

ու մեր գաղութի զաւակներուն հանդէպ 
տարուող ծառայութեանց, յայտնելով 
իր արժանի գնահատականը:
Իսկ ակնարկելով հայ աշխարհի 
այսօրուան ոչ բաղձալի եւ տխուր 
վիճակին, Վեհափառը յայտնեց իր 
խոր մտահոգութիւնը մանաւանդ 
Հայաստանի եւ Արցախի մասին,  ու 
ներկայ իրավիճակէն դուրս գալու 
միակ լուծումը «Ազգային միասնական 
առողջ կեցուածք որդեգրելու մէջ է», 
-ըսաւ Վեհափառ Տէրը:
Օգտաշատ համդիպման աւարտին, 
առնուեցաւ յիշատակի նկար մը: 
Ապա ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի սկաուտներու 
մասնակցութեամբ, Միութեան 
անունով  Շրջանակային Յանձնա-
ժողովի ատենապետ Տիար Ժէրար 
Թիւֆէնքճեան եւ ՀԵԸ-ի Կեդրոնական 
Վարչութեան ատենապետ Տիար 
Վիգէն Չէրչեան ծաղկեպսակ զետեղե-
ցին Մեծ Եղեռնի եւ  Ցեղասպանու-
թեան Յուշարձանին առջեւ, 
յարգելով Միութեան աւանդական 
կարգը եւ մատուցելով յարգանքի 
տուրք՝ մեր մէկուկէս միլիոն անմեղ 
հայրենակիցներուն:

ՀԲԸՄ   ԼՐԱՏՈՒ 
  

երախտապարտ են սուրիական 
պետութեան, եւ Սուրիոյ Խորհրդա-
րանին 13 Փետրուար 2020 թուա-
կանին, հայերու ցեղասպանութիւնը 
միաձայնութեամբ դատապարտող 
բանաձեւը ընդունելու համար, քանի ու 
անոնք կը հաստատեն իրենց կարչած 
մնալը Սուրիոյ ազգային ինքնութեան:
Խօսքին աւարտին Արիսեան ըսաւ. 
«Շնորհակալական խօսք կ՛ուղեմ 
Խորհրդարանի նախագահին, նախորդ 
նստաշրջանի գործընկերներուս, 
անցեալի Սուրիա-Հայաստան 
խորհրդարանական բարեկամական 
յանձնաժողովի անդամներուն, որոնք 
աջակցեցան վերոնշեալ պատմական 
բանաձեւի ընդունման: Ինչպէս նաեւ 
անսահման շնորհակալութեան եւ 
երախտագիտութեան խօսքս կ՛ուղեմ 
Սուրիոյ նախագահին՝ մարդկային 
դատերը սատարելու եւ Սուրիոյ մէջ 
մշակութային բազմազանութիւնը 
պաշտպանելուն համար»:
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Իրան
Իրանահայ Համայնքի Յարգանքի 
Տուրքը՝ Ապրիլեան Բիւրաւոր 
Նահատակներու Անմոռաց Յիշատակին

Վրաստան
Հայոց Ցեղասպանութեան 106-րդ 
Տարելիցին Նուիրուած Երթ՝ Թիֆլիսի Մէջ 

Այս տարի, Հայոց Ցեղասպանութեան 
106-րդ տարելիցի ոգեկոչումը՝ 
«քորոնա» ժահրէն յառաջացած 
համաճարակին պատճառով՝ 
կատարուեցաւ յատուկ սահմա-
նափակումներով: Այդ իսկ պատճա-
ռով՝ ժողովրդական յարգանքի 
տուրքի մատուցման արարողու-
թիւնը հաւաքականէն փոխարկուելով 
անհատականի՝ կեդրոնացաւ Ս. 
Սարգիս, Ս. Թարգմանչաց եւ Ս. 
Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցիներուն 
մէջ։
Կիրակի, Ապրիլ 25-ի առաւօտեան, 
մեկնարկեց Ապրիլեան Մեծ Եղեռնի 
բիւրաւոր նահատակներուն անհա-
տական յարգանքի տուրքի մատու-

Ապրիլ 24-ին Թիֆլիսի մէջ տեղի 
ունեցած է Հայոց Ցեղասպանութեան 
106-րդ տարելիցին նուիրուած երթ։ 
Երթը ընթացած է ֆիլհարմոնիայի 
տարածքէն դէպի Վրաստանի մէջ 
Թուրքիոյ դեսպանութիւն։ Այս 
մասին ԵՌԱԳՈՅՆ-ը կը տեղեկա-
նայ Վրաստանի հայ համայնքի 
պաշտօնական էջէն:

ցումը։ Մեր հաւատացեալ եւ 
երախտապարտ ժողովուրդը՝ նշուած 
եկեղեցիներուն մէջ տեղակայուած 
Բիւրաւոր նահատակներու յուշար-
ձաններուն ծաղիկի մատուցմամբ 
եւ անոնց անմոռաց յիշատակին 
խնկարկելով, հայցեցին անոնց բարե-
խօսութիւնը։
Նշելի է, որ սոյն ծրագիրը պիտի 
շարունակուի մինչեւ Ապրիլ 28, 
ամէն օր ժամը 11-20, յարգելով բոլոր 
առողջապահական սկզբունքներն 
ու կանոնները: Իւրաքանչիւր ոք, իր 
յարգանքի տուրքը մատուցելէն ետք՝ 
դուրս պիտի գայ եկեղեցւոյ տարածքէն:

Ազգային առաջնորդարանի 
Հանրային կապ

Մեր Լեարդին Վնասակար 4 Գործօններ Քլորացուած Լողաւազանները Անվտա՞նգ՝ 
Քորոնա Ժահրի Տարածման ՏեսանկիւնէնԱլքոլը՝ լեարդին միակ թշնամին չէ: 

Կարգ մը անվնաս կարծուող սովո-
րութիւններ կրնան նոյնքան վնաս 
հասցնել լեարդին:
Վիթամիններ ստանալը
Շատեր կը կարծեն, որ վիթամիններու 
յաւելումներ օգտագործելով՝ լաւ բան 
կ՛ընեն իրենց առողջութեան համար: 
Սակայն, վիթամին A-ի եւ վիթամին B3-ի 
բարձր քանակը բացասաբար կ՛ազդէ 
լեարդին վրայ: Այդ իսկ պատճառով, 
մասնագէտները կը յանձնարարեն 
օգտակար նիւթերը սնունդէն ստանալ։ 
Հետեւաբար, սննդակարգը կարելի 
եղած չափով այլազան պէտք է ըլլայ:
Դեղերը
Լեարդը՝ ինչպէս ալքոլէն, այնպէս ալ 
դեղերէն յառաջացող «թոքսին»-ներէն 
կրնայ քայքայուիլ: Պարբերաբար 
դեղեր ստացող մարդիկ իրենց լեարդը 
վնասելու վտանգին կը դիմեն: Եթէ 
դեղորայքային բուժման ընթացքին 
սկսիք ցաւ զգալու որովայնի վերին 
մասին մէջ, անպայման դիմեցէք 
բժիշկի: Նոյնիսկ շատ «տարածուած» 
դեղերը, ինչպէս՝ «փարասեթամոլ»-ը, 

Բոլոր կանոններուն համապա-
տասխան, քլորացուած ջուրը 
հանրային լողաւազաններու մէջ կը 
չէզոքացնէ SARS-CoV-2 քորոնա 
ժահրի գրեթէ բոլոր մասնիկները, 
վկայած է Լոնտոնի Imperial College-ի 
հետազօտութիւնը:
Ժահրին կենսունակութիւնը մարդու 
օրկանիզմէն դուրս կախեալ է 
շրջապատի տեսակէն, ջերմաստի-
ճանէն, խոնաւութեան աստիճանէն 
եւ այլ պայմաններէ: Աւելի կանուխ, 
ժահրային մասնիկներ յայտնաբերուած 
էին կեղտոտ ջուրերու մէջ, որմէ 
ետք գիտնականները որոշած էին 
ստուգել քլորացուած ջրաւազաններու 
անվտանգութիւնը, նշած է ԹԱՍՍ-ը:
Ջուրի նմուշները հաւաքուած էին 
Լոնտոնի քանի մը յայտնի հանրային 
լողաւազաններէն, որոնց քորոնա 
ժահր աւելցուած էր: Ի յայտ եկած է, 
որ քլորը չէզոքացուցած է քորոնա 
ժահրի մասնիկներուն աւելի քան 
99.99 առ հարիւրը եւ ոչնչացուցած է 
ատոր առկայութեան հետքերը բոլոր 

կրնան վնասել լեարդը:
Աւելորդ կշիռք
Շատեր կը թերագնահատեն լեարդին 
վրայ իրենց աւելորդ կշիռքին 
կործանարար ազդեցութիւնը: Մինչդեռ 
այդ մէկը կրնայ նշանակել, որ աւելորդ 
ճարպը կը կուտակուի նաեւ անոր 
բջիջներուն մէջ, ինչ որ ժամա-
նակի ընթացքին կրնայ վերածուիլ 
«ֆիպրոզ»-ի եւ «սիռոզ»-ի: Առօրեայ 
կեանքին մէջ կարեւոր է վերահսկել այն 
սովորութիւնները, որոնք կը յանգեցնեն 
գիրութեան:
Սէրը պտուղներու հանդէպ
Ուսումնասիրութիւններ ցոյց կու տան, 
որ մեծ քանակութեամբ պտուղներու 
մէջ գտնուող շաքարի (ֆրիւքթոզ) 
սպառումը կը բարձրացնէ լեարդի 
ճարպակալումը: Այն պարագային, երբ 
շատ մարդիկ իրենց սննդականոնին 
մէջ կը փորձեն խուսափիլ ճարպերէն 
եւ ածխաջուրերէն, անոնք կրնան 
ուշադրութիւն չդարձնել իրենց 
կողմէ օգտագործուող պտուղներու 
քանակին: Նման բան շատ սխալ է։

նմուշներուն մէջ, բացառութեամբ 
մէկուն, ուր ջուրը բաւարար քանա-
կութեամբ քլորացուած չէր: Նոյնիսկ 
այդ պարագային, SARS-CoV-2-ի 
մասնիկներու միայն հետքային 
քանակը մնացած էր նմուշին մէջ: 
Ատոնց վարակիչ ըլլալու աստիճանը 
իջած էր աւելի քան 50 անգամ:
Ուրեմն, քլորացման եւ ջուրի 
մաքրութեան նորմերու պահպա-
նութեան պարագային, լողաւազանը 
չի կրնար վարակման աղբիւր դառնալ: 
Սակայն, լողաւազաններու մէջ, 
վարակման աղբիւր կրնայ դառնալ 
վարակուած անհատը, որովհետեւ 
քորոնա ժահրը հիմնականին մէջ կը 
տարածուի օդակաթիլային ճամբով:

afhil.com

Առողջապահական
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մեծաթիւ յօդուածներ գրած է 
հասարակական հարցերու եւ 
գիտական-լեզուաբանական ուղղու-
թեամբ։
Անոր գործունէութեան նշանակալի 
դրուագներէն յիշատակուեցաւ այն, 
որ հետազօտած է հայերէն 
բարբառները, զբաղած անոնց 
պատմութեան ու դասակարգման 
հարցերով, ստեղծած բարբառա-
գիտական ուսումնասիրութիւննե-
րու իր մեթոտն ու տեսութիւնը: 
Բարբառագիտական կարեւորագոյն 
աշխատութիւններն են «Հայ 
բարբառներուն դասակարգումը», 
«Հայ բարբառագիտութիւն»ը եւ 
«Հայերէն գաւառական բառարան»ը, 
որ կը պարունակէ շուրջ 30 հազար 
գաւառական բառ:
Աճառեանի յոբելեանին առթիւ ելոյթ 
ունեցողները նշեցին, որ գիտնականը 
բացառիկ բարեխղճութեամբ քննած 
է հայոց հին ձեռագիրները, կազմած 
զանազան վայրերու մէջ պահուող 
ձեռագիրներու ցուցակները: Բանա-
սիրական տեսանկիւնէ կարեւո-
րութիւն տրուեցաւ Եզնիկի պահպա-
նուած միակ ձեռագրին համեմա-
տութիւնը հրատարակուած բնագրին 
հետ։
Աճառեան զբաղած է նաեւ հայ 
գրականութեան եւ հայոց պատմու-
թեան հարցերով, որոնց նուիրած է 
կարգ մը ուսումնասիրութիւններ՝ 
«Պատմութիւն հայոց նոր գրա-
կանութեան», «Տաճկահայոց հարցի 
պատմութիւնը», «Երուանդ Շահա-
զիզ», «Տիկին Սրբուհի Տիւսաբ» եւ 
այլն, իսկ անոր «Հայ գաղթա-
կանութեան պատմութիւն» 
աշխատութիւնը (որ լոյս տեսաւ 2002 
թուականին) ունի գիտաճա-
նաչողական մեծ նշանակութիւն:
Խօսուեցաւ նաեւ, որ Աճառեան 
ձգած է ձեռագիր մեծարժէք 
աշխատութիւններ: Եղած է 
Խորհրդային Հայաստանի Գիտու-
թիւններու Ազգային ակադեմիոյ 
ակադեմիկոս, Փարիզի Լեզուա-
բանական ընկերութեան անդամ, 
Չեխոսլովաքիայի Արեւելագիտա-
կան հիմնարկի գիտական բաժնի 
թղթակից անդամ:
Աճառեանի գիտական աշխատու-
թիւններուն բնորոշ է մտածողու-
թեան յստակութիւնն ու պարզու-
թիւնը: Ան իր ստեղծագործական 
բեղմնաւորութիւնը կը բացատրէր ոչ 
այնքան աշխատասիրութեամբ, 
որքան աշխատանքային ռեժիմի 
խիստ պահպանմամբ: Նկատուեցաւ, 
որ ինչ աշխատանք ալ որ գրած է, 
ցուցաբերած է գիտական 
բարեխղճութիւն եւ պատասխա-
նատուութիւն: Շար. Էջ 19

Յոբելենական Շաբաթը
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայաստանի մէջ վերջ գտաւ Ազգա-
յին գրադարանային աւանդական 
շաբաթը, որ ապրիլին սպասուած 
շաբաթ մըն է Հայաստանի 
գրադարանային համայնքին համար: 
Ճիշդ է, որ Հայաստանի մէջ 
գրադարանավարի օրը հոկտեմբերի 
7-ին կը նշուի (կառավարութեան 
որոշմամբ ամրագրուած տօն մըն է), 
բայց ամէն տարի ապրիլին գրա-
դարանային ոլորտի աշխատողները 
տարբեր սպասումով կը դիմաւորեն 
ապրիլեան շաբաթը, քանի որ եօթ օր 
շարունակ ամէն կողմէ կը հռչակուի, 
կ՚ողջունուի եւ կը յիշատակուի 
գրադարանը, անոր աշխատողն ու 
անոր կատարած նուիրեալ գործը: 
Տեղի կ՚ունենան ցուցահանդէսներ, 
պարգեւատրումներ, զանազան 
ձեռնարկներ, գրադարաններու 
աշխատակիցներու փոխադարձ 
այցեր, գիրքեր կը նուիրուին, կը 
հրատարակուին եւ տեսակ մը 
ստուերի մէջ գտնուող այս ասպարէզը 
բոլորին ուշադրութեան կեդրոնին կը 
յայտնուի:
«Երբ ապրիլը գայ, գրադարա-
նավարները գիտեն իրենց ընելիքը», 
Ազգային գրադարանային շաբթուան 
բացման ընթացքին ըսաւ Ամերիկայի 
Միացեալ Նահանգներու դեսպա-
նատան տեղեկատուական 
պաշարներու կեդրոնի տնօրէն 
Ներսէս Հայրապետեան: Ան 
հիմնադիրներէն մէկն է Հայաստանի 
մէջ Ազգային գրադարանային 
շաբթուան, եւ քսան տարի առաջ, 
երբ գիրի, գրականութեան համար 
անբարենպաստ օրերուն նման 
մշակութային օրերու գաղափարը 
հաստատուեցաւ, թերեւս չնչին էր 
յոյսը, որ քսան տարի կը յարատեւէ, 
բայց ահաւասիկ այսօր կը նշէ 
20-ամեակը:
Ազգային գրադարանային շաբաթը 
այս տարի յոբելենական էր եւ բացի 
նախատեսուած ձեռնարկներէն, 
նաեւ ոլորտի մասնագէտներ 
շնորհաւորութեան պատուոյ գիրեր 
ստացան…
Ազգային գրադարանի շաբթուան 
բացումը տեղի ունեցաւ Հայաստանի 
ամենամեծ գրադարանին՝ Ազգային 
գրադարանին մէջ, միեւնոյն ատեն 
Հայաստանի բոլոր մեծ ու փոքր 
մարզային, հանրային, համալսա-
րանական, ակադեմական եւ 
գիտական գրադարաններուն մէջ 
ձեռնարկներ տեղի ունեցան, ամէն 
մէկ գրադարան իւրովի մասնակցե-
ցաւ այս տօնին՝ ընթերցանութեան 
մրցոյթէն մինչեւ ցուցահանդէսներու 
կազմակերպում, յոբելեաններու 
նշում, գրողներու հետ հանդիպում, 
կայքէջերու ներկայացում եւ այլն:
Այս տարուան Ազգային գրադա-
րանային շաբաթը կը կրէր «Գիրքը՝ 
բալասան» խորագիրը: Փաստուած 
է, որ ժողովուրդներու, անհատներու 
համար ամենադժուար ժամա-
նակներուն միշտ օգնութեան հասած 
է նաեւ գիրքը, մարդիկ միշտ 
հաւատացած են տպագիր գիրքին 
բովանդակութեան ուժին, հոգեւոր 
աջակցութիւն փնտռած են անոր 
էջերուն մէջ: Այսօր, երբ հաւաքական 
ընկճուածութեան ժամանակներ են, 
Ազգային գրադարանային շաբթուան 
ոգեկոչած կարգախօսը թերեւս որեւէ 
առումով մտորելու, դէպի գիրքը 
երթալու առիթներ տայ:

Ազգային գրադարանը միաժամա-
նակ ներկայացուցած էր նախորդ 
տասնինն տարիներու բոլոր 
շաբաթներուն համար ընտրուած 
կարգախօսները եւ պաստառները… 
Բացումի օրը Ազգային գրադարանէն 
ներս ներկաները հնարաւորութիւն 
ունեցան ներկայ գտնուելու 
գեղագէտ-արուեստաբան Լեւոն 
Լաճիկեանի աշխատանքներու 
ցուցահանդէսին՝ ներկայացուած էր 
երեսուներեք եկեղեցական 
գծանկարներու բնօրինակները, 
որոնք ընդհանուր պատկերացում 
կու տան հայ եկեղեցական արուեստի 
զարգացման իրերայաջորդ փուլերու 
մասին:
Ամէն տարուան ապրիլ ամսուն, 
աշխարհի բազմաթիւ երկիրներու 
մէջ, տեղի կ՚ունենան ազգային 
գրադարանային շաբաթներ: Այս 
աւանդոյթը սկիզբ առած է Միացեալ 
Նահանգներէն՝ Ամերիկեան գրա-
դարանային ընկերակցութենէն, որ 
անցեալ դարու կէսերէն, ամէն ապրիլ 
ամիս, կը նշէ շաբաթը եւ կը հռչակէ 
գիրքը եւ գրադարանային միջավայրը:
Ճիշդ է, որ գիրքն ու գրադարանները 
Հայաստանի մէջ նոյն համարումը 
չունին, ինչ որ ունին արեւմտեան 
հասարակութեան մէջ, ուր գրա-
դարանները դարձած են քաղա-
քացիական հասարակութեան 
անդամներու ձեւաւորման, հասա-
րակութեան կրթման, անձի մը 
շարունակական կրթութեան իսկա-
կան դարբնոցներ: Բայց Հայաստա-
նը, մանաւանդ վերջին տարիներուն, 
կապ պահելով դուրսի հետ, կը ջանայ 
նորարար եւ ժամանակակից միջա-
վայրերու վերածել գրադարանները, 
որպէսզի անոնք չմնան զուտ գիրք 
վերցնելու վայրեր, այլ ըլլան շատ 
աւելին:
Հարուստ շտեմարաններ ու 
պահոցներ են մեր գրադարանները, 
որոնք շարունակաբար կը 
համալրուին, եւ կը մնայ հասա-
րակութեան անդամը գրագէտ ձեւով 
կապել անցեալի ժառանգութեան՝ 
չմոռնալով նաեւ ժամանակակիցն ու 
նորը:
Ազգային գրադարանային շաբթուան 
ընթացքին մտահոգիչ միտք մը հնչեց. 
Երեւանի համայնքներուն մէջ կան 
տասնեակ գրադարաններ, սակայն 
համայնքներուն մէջ մեծ է այն 
բնակիչներուն թիւը, որոնք չեն 
գիտեր, թէ իրենց համայնքին մէջ 
գրադարան կայ, չեն գիտեր, թէ 
ընդհանրապէս գրադարանը ինչո՞վ 
կը զբաղի եւ ինք, որպէս անհատ, 
ի՞նչ կրնայ ընել հոն: Այս մտա-
հոգութեամբ Հայաստանի ազգային 
գրադարանը իրեն համար 
կարգախօս մը ընտրեց՝ «Եօթը օր, 
եօթը գրադարան» եւ տօնական 
շաբթուան իւրաքանչիւր օրը 
Ազգային գրադարանի աշխատա-
կիցները այցելեցին համայնքային 
գրադարան մը, նոր հրատարակուած 
40-ական հատ գիրք նուիրեցին 
գրադարաններուն եւ համայնքներու 
բնակիչներուն ուշադրութիւնը հրա-
ւիրեցին համայնքային գրադա-
րաններուն վրայ:
Ազգային գրադարանային շաբթուան 
ընթացքին Հայաստանի մօտ 
Միացեալ Նահանգներու դեսպան 
Լին Թրէյսին Հայաստանի ազգային 
գրադարանին նուիրեց աւելի քան 
240 գիրքէ բաղկացած անգլերէն 
գիրքերու հաւաքածոյ մը։ Գրա-

դարանի ընդհանուր ընթերցասրա-
հին մէջ բացուեցաւ ամերիկեան 
գրականութեան գրապահարան եւ 
նուիրաբերուած գրականութիւնը 
դրուեցաւ ընթերցողներու տրա-
մադրութեան տակ:
Շաբթուան ընթացքին նշուեցան 
նաեւ հայ պատմաբան, հայագէտ, 
բիւզանդագէտ եւ բանասէր Նիկո-
ղայոս Ադոնցի 150-ամեակը եւ երկու 
յատկանշական յոբելաններ եւս:

ԱՃԱՌԵԱՆԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ
Հայաստանի Ազգային գրադարանի 
հարուստ հաւաքածոյին մէջ իր ուրոյն 
եւ մնայուն տեղը ունին մեծանուն 
գիտնական Հրաչեայ Աճառեանի 
գիրքերը: Ազգային գրադարանային 
շաբթուան օրերէն մէկը Հայաստանի 
Ազգային գրադարանը նուիրեց 
Հրաչեայ Աճառեանին՝ ցուցադրելով 
անոր աշխատութիւններէն մաս մը: 
Ապրիլի 13-ին լրացաւ անոր 
145-ամեակը եւ ատիկա առիթ էր 
կրկին ոգեկոչելու հայագիտութեան 
նուիրեալին յիշատակը:
Աճառեանի ժառանգութիւնը 
ամփոփուած է աւելի քան 250 մեծ ու 
փոքր աշխատութիւններու մէջ, բայց 
ներկայացուեցան ամենանշանա-
կալի գործերը. «Աճառեանի բառա-
րանները սոսկ բառարան չեն, այլ ողջ 
պետութիւն մը: Փոքրամարմին 
հսկան, իր ողջ կեանքին ընթացքին, 
5100 բառի ստուգաբանութիւն գրած 
է, որոնց 80-90 տոկոսը փոփո-
խութեան չէ ենթարկուած», Աճա-
ռեանին նուիրուած ձեռնարկին նշեց 
Երեւանի Պետական համալսարանի 
հայ բանասիրութեան բաժնի հայոց 
լեզուի պատմութեան ամպիոնի 
գիտաշխատող Նարինէ Դիլպարեան։
Անգամ մը եւս յիշուեցաւ, որ Պոլիս 
ծնած, կեանքի ամենադժուար 
հանգրուաններէն անցած գիտնա-
կանը ոչ մէկ պահ ընկրկած է, շրջած 
է պատմական Հայաստանի շատ 
վայրեր, ուսումնասիրած է մագա-
ղաթներ, յուշարձաններ՝ մանաւանդ 
խորացած կարգ մը բարբառներու 
հետազօտութեան մէջ եւ նիւթեր 
հաւաքած հայագիտութեան զանա-
զան ճիւղերուն համար։
Իր կեանքի վերջին տարիները 
Աճառեան նուիրած է «Լիակատար 
քերականութիւն հայոց լեզուի» 
մեծածաւալ աշխատութեան՝ 
կազմուած 12 հատորներէ, որոնց մէջ 
կը քննուին հայերէնի քերակա-
նութիւնը եւ պատմական զարգա-
ցումը 562 լեզուներու համեմատու-
թեամբ։ Նշեալ աշխատութիւններէն 
զատ, Աճառեանը մօտաւորապէս 
քառասուն տարի աշխատակցած է 
բազմաթիւ պարբերականներու, 
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ՄԵԾ ՔԱՐՏԷՍԱԳԷՏԸ
Ազգային գրադարանային շաբթուան 
ընթացքին արեւմտահայ ծագումով 
ուրիշ գիտնականի մը յիշատակը 
ոգեկոչուեցաւ Գիտութիւններու 
Ազգային ակադեմիոյ Հիմնարար 
գիտական գրադարանէն ներս: 
Գրադարանին մէջ նշեցին անիրա-
ւօրէն մոռացութեան մատնուած 
քարտէսագէտ, աշխարհագրագէտ 
Զատիկ Խանզատեանի 135-ամեակը: 
Խանզատեանի ժառանգները հիմնա-
րար գիտական գրադարանին 
նուիրած են Զատիկեանի կազմած 
բազմաթիւ քարտէսներէն եօթին 
բնօրինակը, անոր ստացած յուշա-
մետայլներէն մէկը եւ գործածած 
հնատիպ գրիչներէն, որ գրադարանին 
մէջ կը պահուի հայոց մեծերու 
անհատական հաւաքածոներուն մէջ 
եւ իր ուրոյն տեղը ունի:
Խանզատեան ծնած է Թուրքիոյ 
Մանիսա քաղաքը, մտաւորա-
կաններու ընտանիքի մէջ: Նախնա-
կան կրթութիւնը ծննդավայրին մէջ 
ստանալէ ետք կ՚անցնի Զմիւռնիա, 
ուր իր ուսումը կը շարունակէ 
տեղւոյն Մեսրոպեան վարժարանին 
մէջ: 1903 թուականին կը մեկնի 
Ֆրանսա, ուր նախ կ՚ընդունուի 
Պրէսթի Ծովային վարժարանը, ապա 
կ՚անցնի Փարիզ, ուր իր մասնա-
գիտութեան գծով կը հետեւի 
Նաւագնացութեան բարձրագոյն եւ 
Ֆրանսայի ռազմածովային ուժերու 
գլխաւոր անձնակազմի կրթական 
հաստատութիւններու դասընթացք-
ներուն, եւ կը վկայուի իբրեւ 

ջրագիտութեան ճարտարագէտ, 
միաժամանակ ստանալով հրա-
մանատարի կոչում:
1911 թուականին, թուրք կառավա-
րութեան կողմէ կը հրաւիրուի Պոլիս 
եւ պաշտօնի կը կոչուի Թուրքիոյ 
Ռազմածովային ուժերու վարչու-
թեան մէջ։ Առաջին Համաշխարհա-
յին պատերազմի սկիզբին, պուլկար 
բարձրաստիճան սպաներու օգնու-
թեամբ, կ՚ապաստանի Պուլկարիա: 
Զինադադարին կ՚անցնի Թեսա-
ղոնիկէ, ապա՝ Փարիզ, ուր 1919-ին 
կը մասնակցի հաշտութեան 
խորհրդաժողովի նախապատ-
րաստական աշխատանքներուն: 
Փարիզի մէջ, իր նախկին 
ուսուցիչներուն աջակցութեամբ, 
լայն ասպարէզ կը գտնէ Ֆրանսայի 
Ծովային նախարարութեան մէջ եւ 
կ՚աշխատի որպէս քարտէսագէտ: 
ՄԱԿ-ի մէջ կը վարէ աշխարհագրա-
գէտ-քարտէսագէտի պաշտօն:
1920-1930 թուականներուն, իր 
պատրաստութեամբ կը հրատա-
րակուին Թուրքիոյ տնտեսական 
աշխարհագրութեան, Ալճերիոյ 
պատմական աշխարհագրութեան, 
Պաղեստինի տնտեսական 
աշխարհագրութեան եւ այլ 
աշխարհաքարտէսներ: Երկրորդ 
Համաշխարհային պատերազմի 
տարիներուն կը մասնակցի 
Ֆրանսայի դիմադրական շարժու-
մին: Ֆրանսական գիտութեան մէջ 
ունեցած ներդրումին համար 
Ֆրանսայի կառավարութիւնը 
Զատիկ Խանզատեանը պար-
գեւատրած է երկրի բարձրագոյն՝ 
Պատուոյ լեկէոն շքանշանով:

Հակառակ ասպարէզին պահանջած 
բազմազբաղ ժամանակացոյցին, 
Զատիկ Խանզատեան մինչեւ իր 
յառաջացեալ տարիքը գործօն 
մասնակցութիւն կը բերէ ֆրանսա-
հայ ազգային եւ հասարակական 
կեանքին: Իր հիմնադրութենէն 
(1928թ.) մինչեւ 1952 թուականը, ան 
կը վարէ նաեւ Սեւրի Սամուէլ-
Մուրատեան վարժարանի քաղա-
քային տեսուչի պաշտօնը:
Զատիկ Խանզատեանի գլխաւոր 
նպաստը հայագիտութեան կը 
հանդիսանայ պատմական 
Հայաստանի քարտէսագրութեան 
մէջ ունեցած իր վաստակը: 1920 
թուականին կը հրատարակէ 
քսանհինգ քարտէսներէ բաղկացած 
պատմական Հայաստանի աշխար-
հագրութեան աշխարհաքարտէսը, 
իսկ 1960 թուականին՝ Հայաստանի 
պատմական քարտէսագրութեան 
աշխարհաքարտէսը: Ֆրանսայի մէջ 
հիմնած է «Խանզատեան հիմնարկ»ը, 
ուր հօր գործը շարունակած է որդին՝ 
Ժագ Խանզատեան:
1967 թուականին ան կ՚ընտրուի 
հայկական Խորհրդային Հանրա-
պետութեան Գիտութիւններու ակա-
դեմիոյ արտասահմանեան անդամ:
Զատիկ Խանզատեան կը մահանայ 
25 յունուար 1980 թուականին:
Խանզատեանին կեանքի մանրա-

մասնութիւնները ներկայացնելէ 
զատ, հիմնարար գիտական 
գրադարանը նպատակ ունի նաեւ 
թուայնացնել անոր կազմած եւ 
Հայաստանի մէջ պահուող պատմա-
կան քարտէսները եւ զանոնք 
հասանելի դարձնել գրադարանի 
կայքէջին վրայ:

ՀԱՅՈՑ ԳԻՐԸ
Վերջապէս, Ազգային գրադարանա-
յին շաբաթը Հայաստանի Ազգային 
գրադարանին մէջ եզրափակուեցաւ 
«Հայոց գիրը. ձեռագիր մատեաննե-
րէն մինչեւ տպագրութիւն» 
խորագրով ալպոմային հրատա-
րակութիւններու ցուցադրութեամբ: 
Անգամ մը եւս հանրութեան ներկա-
յացուցեաւ ձեռագիր մատեաններուն 
անցած ճանապարհը եւ յիշա-
տակուեցաւ մեզի հասած հայերէն 
հնագոյն ամբողջական ձեռագիր 
մատեանը՝ 7-րդ դարուն ստեղծուած 
«Վեհամօր Աւետարանը»:
Գիրքը, գրականութիւնը, գրողը, 
գրադարանը եւ անոր աշխատակիցը 
մէկ շաբթուան ընթացքին փառա-
բանուեցան զանազան ձեւերու մէջ՝ 
ձեռագիր մատեաններէն մինչեւ 
տպագրութիւն, մինչեւ գրադա-
րանային հնագոյն եւ ժամանակակից 
գործը:

«Ժամանակ»/Պոլիս

Արեւմտեան Թեմի Ծրագրուած Հրատարակութիւնները

Արեւմտեան թեմի հրատարակու-
թիւնների ցանկը շարունակում է 
հարստանալ։
Տարբեր առիթներով ներկայացրել 
ենք Արևմտեան թեմի գրահրա-
տարակչական քայլերն ու ծրագրերը, 
որոնք ներառում են հոգևոր, 
քարոզչական, սուրբգրային բազմա-
ժանր հարիւրաւոր անուն գրքեր։ 
Դրանց շարքին են նաեւ թեմի 
Առաջնորդ Տ. Յովնան Արք. 
Տէրտէրեանի հեղինակած բազմաթիւ 
գրքերը (աղօթքներ, քարոզներ, 
մանրապատումներ, խոհեր և այլն), 
որ անձնապէս ստեղծագործելուց 
զատ նաեւ հովանաւորում ու առհա-
սարակ մեծ կարեւորութիւն է տալիս 
գրատպութեանը:
Արդիւնաւէտութեամբ աչքի է 
ընկնում նաեւ 2021 թուականը։ 
Առաջին երեք ամիսներին արդէն 
վերջնական պատրաստուել եւ 
հրատարակութեան են յանձնուել 5 
անուն գրքեր, որոնց ցանկը հակիրճ 
նկարագրութեամբ հետեւեալն է.
1. Յովնան Արք. Տէրտէրեան – 
Փունջ մը քարոզներ, հատոր ԺԶ։
Այն պարունակում է Սրբազան Հօր 
2020թ.-ի ընթացքում գրի առնուած 
քարոզներ, խորհրդածութիւններ։ 
Դրանք վերաբերում են հոգեւոր 
կեանքին, զարթօնքին ու դէպի 
Աստուած մարդ անհատի ընթացքին, 
Մայր հայրենիքին, մարդու 
տագնապներին, սիրոյ ու միասնա-
կանութեան եւ բազմաթիւ այլ 
թեմաներին։ Ժողովածուի առաջա-
բանի հեղինակն է Հայկ Մատոյեանը։
2. Archbishop Hovnan Derderian - 

Walking Out of the Upper Room 
(Volume II). Յովնան Արք.-ի պլոկների 
ժողովածուն է անգլերէն լեզուով, որ 
պարունակում է համավարակի 
շաբաթներին ու ամիսներին գրուած 
խորհրդածութիւններ, վերլուծումներ 
ու հակիրճ ձեւակերպումներ։
3. Archbishop Hovnan Derderian - 
Spiritual Reflections. Առաջնորդ 
Սրբազանի վերջին երկու տարի-
ների ելոյթների ու հրապարակային 
խօսքերի ժողովածուն է, ասուած 
տարբեր ձեռնարկների ու միջո-
ցառումների ժամանակ։
4. Յովհան Ոսկեբերան – 
Ապաշխարութեան պտուղներ 
(Քարոզներ եւ ճառեր)։ Համա-
քրիստոնէական սուրբ հեղինակի 
քարոզների ու ճառերի գրաբարից 
աշխարհաբար թարգմանութիւններն 
են։ Այն 1-ին հատորն է Արեւմտեան 
թեմի Ոսկեղենիկ մատենաշարի 
(նախաձեռնող՝ բանասիրական գիտ. 
թեկնածու, դոցենտ Նորայր 
Պօղոսեան), եւ պահանջարկը 
հաշուի առնուելով՝ յանձնուել է 
վերահրատարակութեան։ 
5. Կարապետ Արք. Պալատեցի – 
Տարեկան Քարոզգիրք (ընտրանի)։ 
4-րդ հատորն է Ոսկեղենիկ 
մատենաշարի։ Արեւմտեան թեմի 
Առաջնորդարանում պահպանուող 
ձեռագրի հիման վրայ գրաբարից 
աշխարհաբարի են փոխադրուել 
(Նորայր Պօղոսեան, Գէորգ Սրկ. 
Կարապետեան) Կ. Պոլսի 1823-31 
թթ. Պատրիարք Կարապետ Պալա-
տեցու արդիական քարոզներից 
ընտրուած հատուածներ։

6. Հաւատով խոստովանիմ 
աղօթագիրք։ Ներսէս Շնորհալու 
անմահ աղօթքի նոր հրատարա-
կութիւնն է, որպէս ամէնօրեայ կիրա-
ռութիւն հաւատացեալի համար։
7. Ռումանահայ գաղութը, 
կազմող՝ Տ. Հեթում Քհնյ. 
Թարվերդեան։ Տ. Հեթումը պատ-
րաստել եւ նորովի հրատարակել է 
Յովհաննէս Գալփակեանի հիմնա-
րար աշխատութիւնը Հայց եկեղեցւոյ 
ամենից հին թեմերից մէկի ու 
ռումինահայ գաղութի պատմու-
թեան մասին։ Գրքի տպագրութիւնը 
հովանաւորել է Ս. Ղեւոնդեանց Մայր 
Տաճարի (հովիւ՝ Տ. Խաժակ Քհնյ. 
Շահբազեան) Փոքրիկ հրեշտակներ 
շաբաթօրեայ դպրոցը։
Նկարագրուած գրքերին կը յաջորդեն 
նոր նախաձեռնութիւններ ու հրա-
տարակութիւններ։ Ստորեւ կարող 

էք գտնել 2021 թուականին 
Առաջնորդարանի ու Առաջնորդ 
Սրբազանի նախատեսած միւս 
գրքերի ցանկը, որոնց շարքին 
յիշատակելի են Յովնան Արքեպիսկո-
պոսի գրքերը, Տիրայր Ծ. Վրդ. 
Տէրվիշեանի կազմած՝ «Կանոնագիրք 
Հայոց»-ի նոր հրատարակութիւնը, 
Մաղաքիա Օրմանեանին նուիրուած 
նիւթերի ժողովածուն, Տաճատ Ծ. 
Վրդ. Եարտըմեանի քարոզխօսա-
կան ու հոգեւոր մի շարք գրքեր, այդ 
թւում՝ Գր. Նարեկացու մատեանի 
աշխարհաբար թարգմանութիւնը։
Առաջարկում ենք հետեւել 
Առաջնորդարանի կայքէջին՝ նոր 
գրքերի տպագրութեան ընթացքին 
տեղեկանալու, դրանց pdf տարբե-
րակներից օգտուելու համար։

Դիւան Առաջնորդարանի

Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը
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Ուսանելի Պատմուածքներ Եւ Գրութիւններ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

ՈՍԿԵԱՅ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԱՄԲՈՂՋ 
ԿԵԱՆՔԻ ՀԱՄԱՐ

• Տեսանելիին հետ մի՛ համաձայնիր, 
Անտեսանելիին հաւատայ։
• Աղօթքը մեր առաջին արձագանգը 
պէտք է ըլլայ եւ ոչ թէ վերջին յոյսը։
• Երկու բան անհրաժեշտ է ապրելու 
եւ ուրախանալու համար, առաջինը՝ 
ապրիլ, երկրորդը՝ ուրախանալ։
•  Եթէ  այսօր  կեանքդ  Աստուծոյ 
վստահած  ես,  ապա  կու  գայ 
ժամանակը,  երբ  մասիդ 
կ՚ըսեն.  «Ահաւասիկ թէ Աստուած 
ինչ հրաշալի կերպով կը գործէ»։
• Ծունկերդ կրնան քեզ աւելի հեռուն 
տանիլ, քան՝ ոտքերդ։
•  Ծաղիկներէն  օրինակ ա՛ռ,  ատոնք 
միայն լոյսին առջեւ կը բացուին, իսկ 
խաւարին առջեւ՝ կը փակուին։
•  Մարդ  կ՚ըսէ՝  մինչեւ  չտեսնեմ,  չեմ 
հաւատար…, Աստուած կ՚ըսէ՝ մինչեւ 
չհաւատաս, չես տեսներ։
•  Մարդիկ  ստեղծուած  են,  որպէսզի 
սիրուին, իսկ առարկաները՝ որպէսզի 
ատոնցմէ  օգտուին,  սակայն՝  երբեք 
հակառակը… (Անյայտ հեղինակ)։
 
-  Եթէ  նոթան  ըսէր. «Մէկ նոթայով 
երաժշտութիւն չի՛ գրուիր»,
           … ո՛չ մէկ նուագ գոյութիւն  չէր 
ունենար։
Եթէ բառը ըսէր. «Մէկ բառով միտք 
չ՚արտայայտուիր»,
            …  գիրքերը  գոյութիւն  չէին 
ունենար։
Եթէ քարը ըսէր. «Մէկ քարով պատ 
չի՛ կառուցուիր»,
            …  տուները  գոյութիւն  չէին 
ունենար։
Եթէ  ջուրին  կաթիլը  ըսէր.  «Մէկ 
կաթիլով գետ չի վարարիր»,
            …  ովկիանոսը  գոյութիւն  չէր 
ունենար։
Եթէ  ցորենի  հատիկը  ըսէր.  «Մէկ 
հատիկով արտ չի ցանուիր»,
            …  հունձքը  գոյութիւն  չէր 
ունենար։
Եթէ մարդը ըսէր. «Սիրոյ արարքով 
մը մարդկութիւնը չի՛ փրկուիր»,
           … երկրի վրայ երբեք գոյութիւն 
չէին  ունենար  ո՛չ  արդարութիւն,  ո՛չ 
խաղաղութիւն,  ո՛չ  արժանա-
պատուութիւն, ո՛չ երջանկութիւն…։
Ինչպէս  երաժշտութիւնը  իւրա-
քանչիւր նոթայի կարիքը ունի,
ինչպէս գիրքը՝ իւրաքանչիւր բառի,
ինչպէս տունը՝ իւրաքանչիւր քարի,
ինչպէս  ովկիանոսը՝  իւրաքանչիւր 
կաթիլի,
ինչպէս  հունձքը՝  իւրաքանչիւր 
հատիկի,
նմանապէս,  մարդկութիւնը  կարիքդ 

ունի,
այնտեղ՝ ուր կը գտնուիս,
միակդ,
ուստի՝  անփոխարինելիդ  (Միշել 
Քուասթ):

ԱՂԲԻ ԶԱՄԲԻՒՂԻՆ 
ԱՅԼԱՓՈԽՈՒՄԸ

- Անգամ մը հարուստ մարդ մը աղբով 
լեցուն  զամբիւղը  կու  տայ  աղքատի 
մը։  Աղքատը  կը  ժպտայ,  կը  վերցնէ 
զամբիւղը  ու  կը  հեռանայ։  Աղբը 
դատարկելով ու զամբիւղը մաքրելով, 
աղքատ  կինը  զայն  ծաղիկներով  կը 
լեցնէ,  կը  վերադառնայ  հարուստ 
մարդուն տան մօտ եւ անոր կու տայ 
զամբիւղը։
Հարուստը շատ կը զարմանայ ու կը 
հարցնէ.
-Ինչո՞ւ  ինծի  կու  տաս  ծաղիկներով 
լեցուն  զամբիւղը,  երբ  ես  ատիկա 
քեզի աղբով լեցուն տուի։
-Իւրաքանչիւր  մարդ  ուրիշներուն 
հետ կը կիսուի անով՝ ինչով հարուստ 
է (Անյայտ հեղինակ)։
-  2014  թուական  պիտի  մտնենք 
[արդէն  2021  հասած  ենք,  սակայն 
գրութիւնը աւելի քան այժմէական է], 
եւ
Տակաւին  ոմանք  կը  կարծեն,  թէ 
ինքնաշարժը միջոց մըն է ցոյց տալու 
ապրուստի  մակարդակը  եւ 
հպարտանալու  համար,  ու  ոչ  թէ 
փոխադրութեան միջոց։
Տակաւին  ոմանք  կը  կարծեն,  թէ 
հագուստները  ազդելու  միջոց  է  ու 
ինքզինք  ցոյց  տալու,  եւ  ոչ  թէ 
պարզապէս  անձը  ծածկելու  համար 
են։
Տակաւին  ոմանք  կը  կարծեն,  թէ 
տուները  հպարտանալու  առիթ  են 
հիւրերու  վրայ  ու  ուշադրութիւն 
գրաւելու, եւ ոչ թէ ապրելու վայր։
Տակաւին  ոմանք  մարդիկը  իրենց 
երեւոյթներէն  կը  դատեն,  մոռնալով, 
թէ սիրտ մը եւ միտք մը կան։
Մենք  կ՚ապրինք  ընկերութեան  մը 
մէջ,  որ  ընկղմած  է  երեւոյթները 
սիրելու  մէջ  (Թարգմանութիւն՝ 
արաբերէնէ)։

ԻՄԱՍՏՈՒՆԸ ԵՒ ԱԹԷԻՍՏԸ
Իմաստունը  եւ  աթէիստը  կը 
հանդիպին  իրարու։  Աթէիստը  կը 
փորձէ  իմաստունը  համոզել,  թէ 
Աստուած  չկայ եւ անհեթեթութիւն  է 
հաւատալ, որ ինչ որ մէկը ստեղծած է 
մեզ  շրջապատող  աշխարհը։ 
Իմաստունը  չի՛  փորձեր  առարկել։ 
Միայն  անոր  կ՚ըսէ,  թէ  մի  քանի  օր 
ետք պիտի այցելէ  իրեն։  Օրեր  ետք, 
իմաստունը  կ՚այցելէ  աթէիստին  եւ 
անոր  գեղեցիկ  նկար  մը  կը  նուիրէ։ 
Աթէիստը հիացած կը բացագանչէ.
-Հրա՜շք  է,  իսկ  որո՞ւ  կախարդական 
վրձինին  կը  պատկանի  այս  գլուխ 

գործոցը։
-Ո՛չ  ոքի,  -կը  պատասխանէ 
իմաստունը-,  տանս  նկուղին  մէջ 
սնտուկ  մը  ներկեր  դրուած  էին, 
անոնց  կողքին ալ  մաքուր  կտաւ  մը։ 
Օր մը, երբ պատահաբար ներկերուն 
դպայ,  անոնք  կտաւին  վրայ 
թափեցան  եւ  այս  հրաշալի  նկարը 
դուրս եկաւ։
-Դուք  վրա՞ս  կը  խնդաք,  -կը 
զարմանայ անհաւատը-,  ինչպէ՞ս  թէ 
պատահաբար թափեցան։ Չի՛ կրնար 
այդպիսի  բան  պատահիլ։  Նայեցէ՛ք 
այս  կտաւին,  ինչպիսի՜  ներդաշնա-
կութիւն,  միտքերու  ինչպիսի՜ 
խորութիւն  եւ  ինչքա՜ն  ցայտուն  են 
արտայայտուած  մանրամասնու-
թիւնները։ Ես երբեք չե՛մ հաւատար, 
որ  այս  կտաւը  ոեւէ  տաղանդաւոր 
հեղինակ չունենայ։
-Կը  տեսնէ՞ք,  -կը  պատասխանէ 
իմաստունը-, դուք նոյնիսկ դուք ձեզի 
թոյլ  չէք  տար  մտածելու,  թէ  այս 
նկարը  ինքն  իրմէ  յառաջացած  է 
պատահաբար՝  առանց  ոեւէ 
հեղինակի  մտայղացումին։  Ապա  ես 
ինչպէ՞ս  հաւատամ,  թէ  երկիրն  ու 
տիեզերքը,  դաշտերն  ու  մարգա-
գետինները,  լեռներն  ու  բլուրները, 
գետերն  ու  լճակները պատահաբար 
յառաջացած  են,  առանց  մեծագոյն 
Արարիչի կամքին ու մտայղացումին։

«ԻՆՔԶԻՆՔԻՍ ՀՍԿԵՄ, ՈՐ 
ԽՕՍՔՈՎ ՉՄԵՂԱՆՉԵՄ»

- Պամբօ Սուրբ Հայրը, որ չէր գիտեր 
կարդալ,  գացած  է,  որպէսզի 
գրագէտէ  մը  Սաղմոս  սորվի։  Երբ 
լսած  է  39-րդ  Սաղմոսին  առաջին 
տողը,  ուր  կ՚ըսուի.  «Ինքզինքիս 
հսկեմ, որ խօսքով չմեղանչեմ», չէ 
ուզած  այլեւս  լսել  ու  ըսած  է.  «Եթէ 
Սաղմոսին այս տողը գործով 
կարենամ կատարել, այդ մէկը 
ինծի համար բաւական կ՚ըլլայ»։ 
Երբ  ուսուցանող  վարդապետը 
յանդիմանած է զինք, որովհետեւ վեց 
ամիսէ  չէր  եկած  իր  մօտ,  սուրբը 
պատասխանած  է.  «Տակաւին 
գործս չեմ աւարտած»։  Տարիներ 
ետք,  ծանօթներէն  մէկը  դարձեալ 
հարցուցած  է  անոր,  թէ  սորվա՞ծ  է 
39-րդ  Սաղմոսին  սկիզբը։  Սուրբը 
պատասխանած է. «39 տարիներու 
ընթացքին հազիւ կարենամ 
գործով սորվիլ» (Հայելի Վարուց)։
ԵՕԹԸ ՏԵՂԵՐ, ՈՒՐ ԱՍՏՈՒԱԾ ԻՐ 

ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ ԿԸ ԴՆԷ
1) Իր ուսերուն վրայ [ուժի տեղը] (Ելք 
28.12)։
2)  Իր  գիրկին  մէջ  [վստահութեան 
տեղը] (Ես 40.11)։
3) Իր սիրտին վրայ [զգացմունքներու 
տեղը] (Ելք 28.29)։
4) Իր ձեռքերուն մէջ [ապահովութեան 
տեղը] (Ես 49.16)։
5)  Իր  ճակատին  վրայ  [մտածումի 
տեղը] (Ելք 28.28)։
6) Իր թեւերուն վրայ [իշխանութեան 

տեղը] (Ելք 19.4)։
7)  Իր  բազուկներուն  վրայ 
[պաշտպանութեան  տեղը]  (Բ.  Օր 
33.27)։
Դուն Աստուծոյ հետաքրքրութեան ու 
սիրոյ առարկան ես (Թարգմանութիւն՝ 
արաբերէնէ)։

ՀՈԳԵՒՈՐ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ 
ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԱՐԴԱՐՈՒԹԵԱՆ 

ՄԱՍԻՆ
Հոգեւորական մը ջանասիրութեամբ 
կ՚աղօթէր.
-Աստուած  իմ,  Դուն  ողորմած  ու 
համբերող  ես,  բայց  ինչո՞ւ  հոգիի 
փրկութիւնը  այդքան  դժուար  է  եւ 
դժոխքը մեղաւորներով լեցուն է։
Ան  այդ  հարցումը  տալով  երկար 
աղօթեց Աստուծոյ։ Եւ ահա, Աստուծոյ 
հրեշտակը  յայտնուցեաւ  անոր  ու 
ըսաւ.
-Երթանք,  ես  ցոյց  կու  տամ  քեզի 
ճամբաները,  որոնցմով  մարդիկ 
կ՚անցնին։
Անոնք  խուցէն  դուրս  եկան  եւ 
հրեշտակը ծերունին անտառ տարաւ։
-Կը տեսնե՞ս այդ անտառահատը, որ 
իր  ուսերուն  վրայ  շալկած  կը տանի 
փայտերու  ծանր  կապը  եւ  չ՚ուզեր 
գոնէ  մէկ  մասը  մէկ  կողմ  նետել 
թեթեւնալու  համար։  Նոյն  ձեւով 
բազմաթիւ  մարդիկ  իրենց  մեղքերը 
իրենց  ուսերուն  վրայ  կը  տանին  եւ 
չեն ուզեր ապաշխարել։
Յետոյ  հրեշտակը  ծերունիին  ջուրով 
լեցուն  ջրհոր  մը  ցոյց  կու  տայ,  եւ 
կ՚ըսէ.
-Կը  տեսնե՞ս  այդ  խելագարը,  որ 
մաղով  ջրհորէն  ջուր  կը  հանէ, 
մարդիկն ալ այդպէս կ՚ապաշխարեն։ 
Ներում  կը  ստանան  եւ  յետոյ  կը 
շարունակեն  մեղանչել,  եւ 
ողորմածութիւնը  կը  հոսի՝  ինչպէս 
ջուրը մաղէն։
Հրեշտակը  դարձեալ  մարդ  մը  ցոյց 
կու տայ եւ կ՚ըսէ.
-Կը տեսնե՞ս ատիկա, որ ձիուն վրայ 
գերան  դրած  է,  վրան  նստած  ու 
կ՚ուզէ Աստուծոյ տաճար մտնել, իսկ 
գերանը դռներու առանցքին կը մնայ։ 
Այդպէս  ալ  մարդիկ  իրենց  բարի 
գործերը  կ՚ընեն, առանց խոնարհու-
թեան  եւ  մեծամտօրէն,  առանց 
գիտնալու ատոնց գինը։
Իսկ  հիմա  դուն  դատէ՛,  Աստուծոյ 
համար  դիւրի՞ն  է  նման  մարդիկ 
փրկելը,  Իր  ողորմածութեան  ու 
արդարութեան միջեւ ընտրելով…

Լուրեր Աշխարհէն

Փայլան Թուրքիոյ Խորհրդարանին Հայոց Ցեղասպանութիւնը Ճանչնալու 
Օրինագիծ Ներկայացուց
Թուրքիոյ քրտամէտ Ժողովուրդներու 
դեմոկրատական  կուսակցութեան 
անդամ,  հայ  պատգամաւոր  Կարօ 
Փայլան  Թուրքիոյ  մեճլիսի  նախա-
գահութեանն  օրինագիծ  ներկա-
յացուցած է, որուն մէջ կ'առաջարկուի 
ճանչնալ  Հայոց  ցեղասպանութիւնը, 
ցեղասպանութեան  պատասխա-
նատուներու  անունները  վերացնել 
հանրային վայրերէն եւ փոփոխութիւն 
կատարել  Թուրքիոյ  քաղաքացիու-
թեան մասին օրէնքին մէջ:

Ինչպէս  կը  հաղորդէ  «Ակօս»-ը, 
Փայլանի ներկայացուցած օրինագիծի 
հիմնաւորման  մէջ  նշուած  է,  որ 
Թուրքիոյ Ազգային մեծ ժողովը պէտք 
է պատասխանատուութիւն ստանձնէ, 
որ  հայ  ժողովուրդի  ապրած  Մեծ 
եղեռնը  կոչուի  իրական  անունով: 
«Մեծ  յանցագործութիւնը  պէտք  է 
ճանչցուի  Թուրքիոյ  խորհրդարանի 
կողմէ,  եւ Հայոց ցեղասպանութենէն 
տուժածները  106  տարի  անց  պէտք 
է հասնին արդարութեան»,-նշուած է 

նախագիծին մէջ:
Փայլան  ապրիլ  24-ին  ուղերձ  յղած 
էր,  որուն  մէջ  նշած  էր,  որ  Հայոց 
ցեղասպանութեան  հարցով  արդա-
րութեան հասնիլ հնարաւոր է միայն 
Թուրքիոյ  մէջ:  «Հայոց  ցեղասպա-
նութիւնը տեղի ունեցած է այս հողերուն 
վրայ, եւ ցեղասպանութեան հարցով 
արդարութիւնը  հնարաւոր  է  միայն 
այս  հողերուն  վրայ:  Եթէ  Թուրքիան 
առերեսուի Հայոց ցեղասպանութեան 
հետ,  այլեւս  կարեւոր  չըլլար,  թէ 

ինչ  կ'ըսեն  միւս  պետութիւններու 
խորհրդարանները:  106 տարի  է՝  կը 
ժխտուի  Հայոց  ցեղասպանութիւնը, 
եւ  այդ  պատճառով  այլ  երկիրներու 
խորհրդարաններու  քննարկման 
առարկայ կը շարունակէ մնալ»,-նշած 
էր Փայլան:
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Հայոց Ցեղասպանութեան Մասին Հրապարակման Համար Տիարպեքիրի 
Փաստաբաններու Պալատին Դէմ Հետաքննութիւն Սկսած է

Քիմ Քարտաշեանը Շնորհակալութիւն 
Յայտնած Է Ճօ Պայտընին Ճշմարտութիւնն 
Ըսելու Խիզախութեան Համար

Դուք Մոռցած էք, Որ Հայերու Ոչնչացումը 
Կը Նշանակէ Ողջ Թուրքիոյ Փլուզում. 
Թուրք Այլախոհներու Խումբ

Հայը Չէ Դադրեցուցած Արդարութեան 
Համար Մղուող Պայքարը ու Ինձմէ Ետք Ալ 
Պիտի Չի Դադրեցնէ. Փայլանի 
Պատասխանածը Թուրք Պատգամաւորին

Թուրքիոյ  մէջ  Տիարպեքիրի  հանրա-
պետական    գլխաւոր  դատախա-
զութիւնը  Հայոց  Ցեղասպանութեան 
106-րդ  տարելիցին  առիթով  յայտա-
րարութիւն ընելու համար՝ Տիարպե-
քիրի  փաստաբանական  պալատին 
դէմ հետաքննութիւն սկսած է: 
Պալատի  նախագահին  եւ  խորհուրդի 
անդամներուն  դէմ  մեղադրանք 
առաջադրուած  է  Թուրքիոյ  քրէական 
օրէնսգրքի՝ «թուրք ժողովուրդը, Թուրքի-
ոյ  Հանրապետութիւնը,  պետական 
հաստատութիւններն  ու  օրգանները 

Պոլսոյ  Պողազիչի  համալսարանի 
«Dayanışma»  (Համերաշխութիւն) 
խումբը  Twitter-ի  մէջ՝  Հայոց 
Ցեղասպանութեան 106-րդ տարելիցին 
առիթով՝  ըրած  է  գրառում,  որ  մեծ 
աղմուկ  բարձրացուցած  է  թուրք 
օգտատէրերուն մէջ: 
Խումբը  մէջբերած  է    հայ  ազգային-
ազատագրական  շարժման  գործիչ, 
գրող Փարամազի խօսքերէն հատուած 
մը.  «Հնչակեան  կուսակցութեան 
անդամ  Փարամազը  (Մատթէոս 
Սարգսեան),  որուն  1915թ.  Մայիսին 
Միութիւն  եւ  առաջադիմութիւն 
կուսակցութեան  առաջնորդներու 
դէմ  մահափորձ  կազմակերպելու 
հիմնաւորումով  կախաղան 
բարձրացուցին,  դատարանի  մէջ 
ինքնապաշտպանական  ճառին 
ժամանակ  ըսած  էր  հետեւեալը. 

Հայազգի  յայտնի  հեռուստաաստղ 
Քիմ Քարտաշեանը դիմատետրի   իր 
էջին  շնորհակալութիւն  յայտնած 
է  ԱՄՆ  նախագահ  Ճօ  Պայտընին՝ 
Հայոց ցեղասպանութեան տարելիցին 
«ցեղասպանութիւն» եզրոյթն օգտա-
գործելու համար:
Քարտաշեանը, մասնաւորապէս, նշած 
է,  որ  ճշմարտութեան  եւ  ճանաչման 
աւելի քան 100-ամեայ պայքարէ ետք, 
հայ ժողովուրդը ստացաւ ճանաչումը, 
երբ նախագահ Պայտընն իր ելոյթին 
մէջ  ցեղասպանութիւն  անուանեց 
1915 թուականին 1,5 միլիոն հայերու 
կոտորածը։
«Ես հպարտ եմ իմ ժառանգութեամբ, 
հայ  համայնքով:  Շնորհակալ  եմ 
նախագահ  Պայտընին՝  այդ  օրը 
իւրաքանչիւր հայու շնորհելու համար, 
շնորհակալ եմ ճշմարտութեան համար: 
Չնայած՝  սպանուած  հայերը  ոչինչ 

Թուրքիոյ  խորհրդարանի  ընդդիմա-
դիր  քրտամէտ  «Ժողովուրդներու 
դեմոկրատական»  կուսակցութեան 
(ԺԴԿ-HDP)  հայ  պատգամաւոր 
Կարօ  Փայլանը  արձագանգած  է  իր 
հասցէին սպառնալիքներ հնչեցուցած 
թուրք անկախ պատգամաւոր Ումիթ 
Օզտաղի գրառման: 
«Ժողովուրդս  բնաջնջելու  մտա-
ծելակերպը կրող թափթփուկը կ՝ըսէ ՝ 
կրկին կ՝ընենք (կը բնաջնջենք-խմբ.):
Դուք կրակեցի՞ք ու մենք չմահացա՞նք: 
Մահացանք: Սակայն, անոնք, որոնք 
մնացած  են,  չեն  դադրեցուցած 
արդարութեան  համար  մղուող 
պայքարը  եւ  ինձմէ  յետոյ  ալ  պիտի 

նսեմացնելու»  մասին  համապա-
տասխան յօդուածի յատկանիշներով:
Նշենք, որ Տիարպեքիրի փաստաբա-
նական  պալատի  Twitter-ի  էջին  մէջ 
հրապարակուած էր գրառում, որուն 
կից  տեղադրուած  էր  ամբողջական 
յայտարարութեան կապը (link):
«Կը  կիսենք  Մեծ  աղետին  ցաւը: 
Մենք որեւէ տեղ չենք կրնար հասնիլ՝ 
պատմութեան խաւարէն խուսափելով: 
Հայերուն ներկայացուցած ճշմարտու-
թիւնը  անցեալի  հետ  առերեսուելու 
ամենակենսական հանգոյցներէն մէկն 

Ի՞նչ  մնացած  է,  որ  չենք  ըրած  այս 
երկրի  բարօրութեան  համար:  Շատ 
ինքնազոհողութիւններու դիմած ենք 
հայերու եւ թուրքերու եղբայրութիւնը 
ապահովելու  համար:  Որքան  ուժ 
սպառած  ենք,  որքան  շատ  արիւն 
թափած  ենք:  Դուք  ոչ  միայն  չէք 
սահմանափակուած  մեր  ջանքերը 
անտեսելով,  այլեւ՝  գիտակցաբար 
փորձած էք ոչնչացնել մեզ»:
Խումբը, այնուհետեւ, դիմելով Թուրքիոյ 
իշխանութեան ու հասարակութեան՝ 
գրած  է.  «Դուք  մոռցած  էք,  որ 
հայերուն  ոչնչացումը  կը  նշանակէ 
ողջ Թուրքիոյ փլուզում: 1915թ. Հայոց 
Ցեղասպանութեան 106-րդ տարելիցին 
կը կիսենք հայ ժողովուրդին ցաւը»:
Գրառումը  եզրափակուած  է 
#ArmenianGenocide հեշթեկով:

այլեւս կը վերադարձնէ, բայց ես  յոյս 
ունիմ, որ այժմ անոնց հարազատները 
հանգստութիւն կը զգան։ Իւրաքանչիւր 
տարի ես պիտի շարունակեմ այդ օրը 
յարգել  եւ  յիշել  անոնց,  որոնց  մենք 
կորսնցուցեր  ենք,  բայց  այսուհետ 
այն  յոյսով,  որ  ցեղասպանութեան 
ճանաչումէն  ետք  այլեւս  երբեք 
թոյլ  պիտի  չտանք,  որ  կրկնուին 
անցեալի  ոճրագործութիւնները։ 
Շնորհակալութիւն,  նախագահ 
Պայտըն, ճշմարտութիւնն ըսելու Ձեր 
խիզախութեան համար, որ միւսները 
նախընտրեցին թաքցնել»,- գրառման 
մէջ ընդգծած է Քարտաշեանը:

չի  դադրեցնեն,-  ըսած  է  Փայլան՝ 
շարունակելով,- Այս երկրի բարեխիղճ 
մեծամասնութիւնը ասպարէզը պիտի 
չի ձգէ քեզի պէս ֆաշիստներուն եւ չի 
ալ ձգեր…»:
Իբրեւ  աջակցութիւն  Փայլանի՝ 
կուսակցական  շարք  մը  գործիչներ 
հանդէս եկած են Օզտաղը քննադա-
տող յայտարարութիւններով:
Յիշեցնենք, որ Օզտաղը անդրա-
դառնալով Հայոց Ցեղասպա-
նութեան 106-րդ տարելիցին 
առիթով Փայլանի Twitter-ի 
գրառման, վերջինիս սպառնա-
ցած է Թալէաթ փաշայի եղեռնա-
գործութեամբ:

է»,- կը նշուի գրառման մէջ: 
Յայտարարութեան մէջ անդրադարձ 
եղած  է  1915թ.  Ապրիլ  24-ին  հայ 
մտաւորականներու ձերբակալութեան 
եւ  անոնց  «անյայտ  ճակատագրե-
րուն», ներկայացուած վերջին տարի-
ներուն  նոյնաբովանդակ  հրապա-
րակումներու  համար պալատին  դէմ 
առաջադրուած  մեղադրանքները 
եւ  թրքական  իշխանութիւններուն 
ու  հասարակութեան  կոչ  ըրած՝ 
առերեսուելու  հայերուն  ներկայա-
ցուցած ճշմարտութեան հետ:
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Անգարան Պէտք Է Փակէ «Ինճիրլիք» 
Ռազմակայանը Ուաշինկթընի Համար. 
Տողու Փերինչեք
ԱՄՆ նախագահ Ճօ Պայտընի կողմէ 
Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումէն 
ետք  Թուրքիան  պէտք  է  անյապաղ 
լիակատար  վերահսկողութիւն 
հաստատէ  «Ինճիրլիք»  օդային 
ռազմակայանի  վրայ  եւ  այնտեղ 
տեղակայուած ամերիկեան  զօրքերը 
վերադարձնէ Միացեալ Նահանգներ: 
Այսպիսի կարծիք շաբաթ օր ԹԱՍՍ-ի 
թղթակցին  տուած  հարցազրոյցի 
ժամանակ  յայտնած  է  «Հայրենիք» 
կուսակցութեան  նախագահ  Տողու 
Փերինչեքը:
«Թրքական  զինուած  ուժերը  պէտք 
է  անյապաղ  լիակատար  վերահսկո-
ղութիւն  հաստատեն  «Ինճիրլիք» 
ռազմակայանի  վրայ  եւ  15  օրուան 
ընթացքին  տուն  ուղարկեն  այնտեղ 
գտնուող  ամերիկացի  զինուո-
րականները»,-  համոզուած  է  քաղա-

քական գործիչը:
Թուրքիոյ  մէջ  առաջին  անգամ  չէ, 
որ  խօսակցութիւններ  կը  ծագին 
ամերիկեան  զինուորականներու 
համար  այս  ռազմակայանը  փակե-
լու  հաւանականութեան  մասին: 
Սովորաբար Անգարայի նման հռետո-
րաբանութիւնը կը ծագի Ուաշինկթընի 
կողմէ սպառնալիքներու լոյսի ներքոյ, 
սակայն այդ ուղղութեամբ գործը դեռ 
չէ հասած որեւէ յստակ քայլի:
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Կ’ամչնամ, Որ Միացեալ Թագաւորութիւնը 
Մինչեւ Օրս Չէ Ճանչցած Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը. Պարոնուհի Քարոլայն Քոքս

Այժմ Մենք Կ’աշխատինք Զանգեզուրի 
Փոխադրային Միջանցքի Ուղղութեամբ. Ալիեւ

Սկիզբը Էջ 01

Թուրքիոյ  Արտաքին  գործոց  նախա-
րար  Մեւլութ  Չաւուշօղլուն  ԱՄՆ 
նախագահ  Ճոզէֆ  Պայտընի 
ապրիլքսանչորսեան  ուղերձով  եւ 
անոր  կողմէն  ցեղասպանութիւն 
բառը պաշտօնապէս կիրառելէն վերջ՝ 
Twitter-ի  իր  էջին  մէջ  կատարած  է 
հետեւեալ գրառումը՝
«Բառերը  չեն  կրնար  փոխել 
պատմութիւնը,  չեն  կրնար 
վերաշարադրել:  Մեր  պատմութեան 
մասին  ոչ  ոքէն  դաս  քաղելու 
մտադրութիւն չունինք: Քաղաքական 
շահախնդրութիւնը  խաղաղութեան 
եւ  արդարութեան  հանդէպ  դաւա-
ճանութիւն է:
Այս  յայտարարութեան  միակ  հիմքը 
ժողովրդականութիւնն  է,  եւ  մենք 
ամբողջովին կը մերժենք»:
Ermenihaber.am-ի տեղեկութիւններով՝ 
Չաւուշօղլու՝  չբաւարարուելով  մէկ 
անգամեայ գրառումով` յոխորտագին 
մեկնաբանութեամբ երկրորդ անգամ 
բաժնեկցած է Twitter-ի իր էջին վրայ:
ԱՄՆ  նախագահ  Ճօ  Պայտընի 
ապրիլքսանչորսեան  ուղերձին 
Թուրքիոյ  արտաքին  գործոց  նախա-
րարութենէն  եւ  արտաքին  գործոց 
նախարար  Մեւլութ  Չաւուշօղլուէն 
վերջ  արձագանգած  է  նախագահ 
Էրտողանի մամուլի խօսնակ Իպրահիմ 
Քալըն:
Ermenihaber.am-ի տեղեկութիւններով՝ 
անհիմն պնդումներ յառաջ բերելով, թէ 
Պայտըն  նման  որոշում  գոյացուցած 

է  հայկական  լոպպիի ազդեցութեան 
տակ`  Քալըն  յայտնած  է,  որ  ԱՄՆ 
նախագահի  յայտարարութիւնը 
Թուրքիոյ համար առ ոչինչ է:
Էրտողանի  խօսնակը,  կրկնելով 
Թուրքիոյ  պաշտօնական  թեզերը, 
յայտարարութեան  մէջ  յատկապէս 
յայտնած է.
«Պատմական  իրադարձութիւնները 
պատմաբաններու  կողմէն  պէտք  է 
ուսումնասիրուին:  Պատմական 
իրողութիւնները  քաղաքական  նեղ 
շահերը  չեն  կրնար  կանխորոշել: 
Մեր  նախագահ  Էրտողանը,  1915 
թուականի  իրադարձութիւնները 
ուսումնասիրելու  համար  պատմու-
թեան  միատեղ  յանձնաժողով 
ստեղծելու կոչ ուղղելով, կը փափաքէր 
պատմութեան առնչուող այս  հարցը 
ազատել  քաղաքականութեան  եւ 
վատ  նպատակներ  հետապնդող 
շրջանակներու  ստուերէն:  Անոնք, 
որոնք կը վախնային ճշմարտութեան 
բացայայտումէն  այս  կոչին  չարձա-
գանգեցին»:
Ինչպէս  Չաւուշօղլուն,  ան  նոյնպէս 
դատապարտած  է  Սպիտակ  տան 
ղեկավար  յայտարարութիւնը  եւ 
զայն  մեղադրած  է  պատմական 
իրողութիւնները  աղաւաղելու  մէջ: 
Նաեւ  դիտել  տուած  է,  որ  Պայտընի 
յայտարարութեան հետեւանքով թուրք-
ամերիկեան  յարաբերութիւններուն 
մէջ պիտի  յառաջանայ  «խոր  վէրք», 
իսկ Թուրքիոյ  եւ  Հայաստանի  միջեւ 
կարգաւորման  գործընթացը  պիտի 
վնասուի:

ԱՄՆ Նախագահ Ճօ Պայտըն Ճանչցաւ 
Հայոց Ցեղասպանութիւնը

Տեղական Լուրեր

Մեծ  Բրիտանիոյ  եւ  Հիւսիսային 
Իրլանտիոյ  Միացեալ  Թագաւորու-
թեան  լորտերու  պալատի  անդամ, 
պարոնուհի Քարոլայն Քոքսը կոչ ըրած 
է Մեծ Բրիտանիոյ ճանչնալու Հայոց 
ցեղասպանութիւնը:
«Առաջին ուղերձս շնորհակալութեան 
եւ երախտագիտութեան խօսք է հայ 
ժողովուրդին, որ ողջ աշխարհի համար 
մշտապէս  եղած  է  ազատութեան 
առաջամարտիկ»,- նշած է Քարոլայն 
Քոքսը:
Անոր խօսքով՝  հայերը  շարունակած 
են յանձնառու ըլլալ համամարդկային 
արժէքներու  պահպանութեան՝  ի 
հեճուկս  մեծ  զոհաբերութեան  եւ 
կրած հսկայական տառապանքներու, 
ապրելով հարեւաններու կողքին, որոնք 
չունին յարգանք մարդու իրաւունքներու 
եւ ժողովրդավարութեան հանդէպ:
«Դուք  նման  էք  լոյսի  փարոսի՝ 
աշխարհի  շատ  մութ  հատուածին 
մէջ»,- նշած է ան:
Պարոնուհիի  երկրորդ  ուղերձը 
զայրոյթի մասին է:
«Միջազգային  հանրութիւնը  կը 
շարունակէ անպատիժ ձգել Թուրքիան 
եւ Ատրպէյճանը, որոնք կը շարունակեն 
ոտնահարել  մարդու  իրաւունքները, 
կը  կազմակերպեն  կոտորածներ»,- 
յայտարարած է ան:
Քոքսը  խօսած  է  երեք  ցեղասպա-
նութիւններու  մասին՝  նշելով,  որ 
առաջինը  տեղի  ունեցաւ  1915 
թվականին  Օսմանեան  կայսրու-
թեան  մէջ,  իսկ  միւս  երկուքն 
իրականացուեցան  Արցախի  դէմ՝ 
1990-1994  թուականներուն  եւ  2020 
թուականի  վերջին  պատերազմի 
ժամանակ:
«Վերջին  պատերազմը  լի  էր 
պատերազմական  յանցագործու-
թիւններով: «Genocide Watch» անկախ 
միջազգային  կազմակերպութիւնը 
բնորոշեց վերջին պատերազմը որպէս 
ցեղասպանութիւն»,-  նշած  է  ան՝ 
ընդգծելով, որ մինչ բոլորը կ'ոգեկոչեն 
Հայոց ցեղասպանութեան յիշատակը, 
աշխարհի մէջ մինչեւ օրս կը շարու-
նակեն  նոր  ցեղասպանութիւններ 

իրականացուիլ: «Ես կրկին ու կրկին 
կոչ կ'ընեմ Միացեալ Թագաւորութեան 
կառավարութեան՝  ճանչնալու 
Ցեղասպանութիւնը:  Ես  կ'ամչնամ, 
որ այն մինչ օրս տեղի չէ ունեցած»,- 
ընդգծած է պարոնուհին:
Ան  գոհունակութեամբ  փաստած 
է,  որ  Միացեալ  Թագաւորութեան 
մաս  կազմող  Ուելսն  արդէն  իսկ 
ճանչցած  է  Հայոց  ցեղասպանու-
թիւնը:  Աւելին,  Ուելսի  մայրաքաղաք 
Քարտիֆի  մէջ  տեղադրուած  է 
Հայոց  ցեղասպանութեան  զոհերու 
յիշատակին նուիրուած յուշարձան:
«Իմ  երրորդ  ուղերձը  սիրոյ  եւ 
մտերմութեան  մասին  է:  Ես պատիւ 
ունեցած  եմ  85  անգամ  այցելելու 
ձեր  երկիր:  Այս  այցելութիւններէն 
շատերը տեղի ունեցած են Արցախեան 
նախորդ  պատերազմի  ժամանակ: 
Գործընկերոջս՝ Տեյվիտ Թոմասի հետ 
այցելեցի նաեւ վերջին պատերազմի 
ժամանակ:  Մենք  մշտապէս  ետ 
կը  վերադառնանք՝  հիացած  ձեր 
ժողովուրդով,  ձեր  քաջութեամբ, 
ձեր  հիւրընկալութեամբ,  մշակոյթով, 
ժողովրդավարութեան  հանդէպ 
ձեր  յանձնառութեամբ:  Դժուար  է 
մտաբերել  համեմատական  նոյն 
չափն  ունեցող  մէկ  այլ  երկիր,  որ 
նմանօրինակ  ներդրում  բերած  է 
համամարդկային քաղաքակրթութեան 
մէջ արուեստի, մշակոյթի, կրթութեան 
եւ այլ ոլորտներու մէջ: Կը խոստանամ, 
որ  մենք  մշտապէս  կ'ըլլանք  ձեր 
կողքին:  Կ'ընենք  հնարաւոր  ամէն 
բան՝  հասնելու  արդարութեան, 
որուն արժանի  էք»,-  եզրափակած է 
պարոնուհի Քերոլայն Քոքսը:

Հայոց Ցեղասպանութեան Մասին 
Պայտընի Խօսքերը Պիտի Բարդացնեն 
Յարաբերութիւնները ՆԱԹՕ-Ի Մէջ. 
Լաթվացի Նախարար
ԱՄՆ նախագահ Ճօ Պայտընի յայտա-
րարութիւնը,  ուր  ան  Օսմանեան 
կայսրութեան կողմէ իրականացուած 
սպանդը  կ'որակէ  որպէս  Հայոց 
ցեղասպանութիւն, պիտի բարդացնէ 
յարաբերութիւնները ՆԱԹՕ-ի մէջ:
ԹԱՍՍ  գործակալութեան 
փոխանցմամբ՝ նման կարծիք յայտնած 
է Լաթվայի պաշտպանութեան նախա-
րար Արթիս Փապրիքսը:
«ԱՄՆ  նախագահի  դիրքորոշումը 
հայերու  ցեղասպանութեան  վաղեմի 
հարցի շուրջ միայն պիտի բարդացնէ 
համագործակցութիւնը ՆԱԹՕ-ի երկու 
երկիրներու միջեւ այն ժամանակ, երբ 
այն  առաւել  անհրաժեշտ  է:  Կրնամ 
նոյն  խորհուրդը  տալ  լաթվացի  այն 
խորհրդարանականներուն,  որոնք 
կ'ուզեն  թողութիւն  գնել  իրենց 

համար՝ զոհելով ազգային շահերը»,- 
թուիթըրեան  իր  էջին  գրած  է 
նախարարը:
Սէյմի  (Լաթվայի  խորհրդարանը) 
պատգամաւոր Եուրիս Եուրաշսը 23 
ապրիլին յայտարարած էր, որ յաջորդ 
շաբաթ  օրէնսդիր  մարմինը  պիտի 
քննարկէ  Հայոց  ցեղասպանութեան 
դատապարտման  հռչակագիրը: 
Փաստաթուղթի  նախագիծը  Սէյմ 
ներկայացուցած  են  աւելի  քան  40 
պատգամաւոր:
Յիշեցնենք, որ ԱՄՆ 46-րդ նախագահ 
Ճօ Պայտընն իր ապրիլքսանչորսեան 
ուղերձին մէջ օգտագործած է «Հայոց 
ցեղասպանութիւն» եզրոյթը՝ նշելով, որ 
հայերու համակարգային բնաջնջումը 
կազմակերպած  են  օսմանեան 
իշխանութիւնները:

Ներկայիս  մենք  կ'աշխատինք 
Զանգեզուրի փոխադրային միջանցքի 
ուղղութեամբ,  որ  Ասիան  Եւրոպայի 
հետ  կապող  Արեւելք-Արեւմուտք 
միջանցքի  բաղկացուցիչ  մասը 
պիտի  դառնայ:  Այս  մասին  ըսած  է 
Ատրպէյճանի  նախագահ  Իլհամ 
Ալիեւը՝ ելոյթ ունենալով ՄԱԿ-ի Ասիոյ 
եւ Խաղաղ ովկիանոսի տնտեսական 
եւ  ընկերային  յանձնաժողովի  77-րդ 
նստաշրջանի ժամանակ, կը հաղորդէ 
AzerTAc-ը:
Անոր խօսքով՝ Ատրպէյճանը կարեւոր 
ներդրում  ունեցած  է  տարա-
ծաշրջանային այնպիսի նախագիծերու 
իրականացման գործին, ինչպիսիք են 
Արեւելք-Արեւմուտք,  Հիւսիս-Հարաւ, 
Հիւսիս-Արեւմուտք  փոխադրային 
միջանցքները.  «Ներկայիս  մենք 
կ'աշխատինք Զանգեզուրի փոխադրա-
յին միջանցքի ուղղութեամբ, որ Ասիան 
Եւրոպայի  հետ  կապող  Արեւելք-
արեւմուտք  միջանցքի  անբաժանելի 
մասը պիտի դառնայ: Այս  միջանցքը 
պիտի  ամրապնդէ  Ատրպէյճանի 
դիրքը՝  որպէս  Եւրասիայի 
փոխադրային եւ նիւթաթեխնիկական 
ապահովման կեդրոն: Ես կը հրաւիրեմ 
գործընկեր  երկիրները  Ասիա-
Խաղաղովկիանոսեան  աւազանէն՝ 
տարածաշրջանային այս նախագիծի 
ներուժը քննարկելու համար»:
Նշենք,  որ  սա  Ալիեւի  առաջին 
յայտարարութիւնը  չէ  Զանգեզուրի 
վերաբերեալ: Օրերս ՀՀ ԱԳՆ մամուլի 

քարտուղար  Աննա  Նաղտալեանը, 
մեկնաբանելով Իլհամ Ալիեւի յայտա-
րարութիւնն այն մասին՝ արդեօ՞ք «101 
տարի  անց  ատրպէյճանցիները  կը 
վերադառնան  Զանգեզուր»,  ըսած 
է.  «Մենք խստօրէն դատապարտում 
ենք  Ատրպէյճանի  նախագահի 
յաւակնութիւնները  Հայաստանի 
տարածքային  ամբողջականութեան 
նկատմամբ  եւ  ուժ  գործադրելու 
սպառնալիքները:
Նման  յայտարարութիւնները  լուրջ 
վնաս  են  հասցնում  տարածաշրջա-
նային խաղաղութեանը եւ կայունու-
թեանը:  Դրանք  բացայայտում  են 
Ատրպէյճանի՝  խաղաղութեան  եւ 
հաշտութեան  վերաբերեալ  վերջին 
յայտարարութիւնների  կեղծ  բնոյթը: 
Մենք  մշտական  կապի  մէջ  ենք 
մեր  ռազմավարական  դաշնակցի, 
ինչպէս նաեւ Հարաւային Կովկասում 
խաղաղութեամբ  հետաքրքրուած 
բոլոր մեր գործընկերների հետ»:
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Գրական-Մշակութային

«Իշխանութեան Հետագայ Ճակատագիրը Պիտի Որոշի Միայն Ու Միայն, Բացառապէս 
Ժողովուրդը». ՀՀ Վարչապետը Հրաժարական Տուաւ

Ատրպէյճանցիներն Արգիլած Են Դադիվանքի Մէջ Նախապէս 
Համաձայնեցուած Քահանայական Ձեռնադրութիւնը

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Ուղերձին մէջ ըսած է.
«Սիրելի ժողովուրդ՝
Հայաստանի  Հանրապետութեան 
հպարտ քաղաքացիներ,
Արցախի Հանրապետութեան հպարտ 
քաղաքացիներ,
Սփիւռքի հպարտ հայութիւն
Սոյն  թուականի  մարտի  18-ին, 
Հանրապետութեան  նախագահի, 
խորհրդարանական  խմբակցու-
թիւնների  ղեկավարների  հետ 
քննարկումների  արդիւնքներով  ես 
յայտարարեցի 2021 թուականի յունիսի 
20-ին  Հայաստանում  արտահերթ 
խորհրդարանական  ընտրութիւններ 
անցկացնելու որոշման մասին:
Հայաստանի  Հանրապետութեան 
գործող Սահմանադրութեամբ արտա-
հերթ  խորհրդարանական  ընտրու-
թիւնների  անցկացումը  հնարաւոր 
է  միայն  այն  պարագայում,  երբ 
վարչապետը հրաժարական է տալիս, 
եւ  խորհրդարանը  երկու  անգամ 
վարչապետ  չի  ընտրում:  Սրանից 
յետոյ  Ազգային  ժողովը  իրաւունքի 
ուժող  համարուում  է  արձակուած, 
եւ  տեղի  են  ունենում  արտահերթ 
խորհրդարանական ընտրութիւններ:
Յունիսի  20-ին  արտահերթ 
խորհրդարանական  ընտրութիւններ 
անցկացնելու  որոշումը  կեանքի 
կոչելու  համար  այսօր  ես  հրաժա-
րական  եմ  տալիս  Հայաստանի 
Հանրապետութեան  վարչապետի 
պաշտօնից:
Սահմանադրութեան ձեւակերպումնե-
րը ենթադրում են նաեւ, որ Ազգային 
ժողովը իրաւունքի ուժով արձակուած 
համարուելու համար անհրաժեշտ է, 
որ  խորհրդարանում  վարչապետի 
ընտրութեան  քուէարկութիւն  տեղի 
ունենայ:  Այս  ընթացակարգերը 
պահպանելու  համար  ես  երկու 
անգամ  կ'առաջադրուեմ  վարչա-
պետի  թեկնածու:  Ազգային  ժողովի 
միւս  խմբակցութիւնները,  պատգա-
մաւորները վարչապետի այլ թեկնածու 
չեն  առաջադրի:  Խորհրդարանա-
կան  մեծամասնութիւնը  վարչապետ 
չի  ընտրի,  եւ  Ազգային  ժողովը  կը 
համարուի  արձակուած,  եւ  կը 
նշանակուեն  արտահերթ  խորհրդա-
րանական ընտրութիւններ:

Այս  ընթացքում  կը  շարունակեմ 
կատարել  Հայաստանի  Հանրապե-
տութեան  վարչապետի  պարտակա-
նութիւնները՝  օրէնսդրութեամբ  ու 
Սահմանադրութեամբ նախատեսուած 
ամբողջ ծաւալով:
Սիրելի հայրենակիցներ,
Յունիսի  20-ին  արտահերթ  ընտրու-
թիւններ  անցկացնելու  ժամա-
նակացոյցի  առումով  ես  կարող  էի 
հրաժարական  տալ  ոչ  պարտադիր 
այսօր:  Բայց  կարեւոր  համարեցի, 
որ  հրաժարականը  տեղի  ունենայ 
հէնց  այսօր՝  Քաղաքացու  օրը: 
Սա  կարեւոր  խորհրդանիշն  է  այն 
բանի,  որ  այսպիսով  Հայաստանի 
Հանրապետութեան  քաղաքացուց 
ստացած  իշխանութիւնը  մենք 
վերադարձնում  ենք  քաղաքացուն, 
որպէսզի  նա՝  Հայաստանի  Հանրա-
պետութեան  քաղաքացին,  որոշի 
իշխանութեան  հետագայ  ճակա-
տագիրը՝ ազատ, արդար, մրցակցային 
ընտրութիւններով:
Այսօրուայ  ուղերձում  չեմ  ուզում 
անդրադառնալ  2018  թուականից  ի 
վեր մեր ունեցած յաջողութիւններին 
ու ձախողումներին, յաղթանակներին 
ու պարտութիւններին: Այդ թեմաների 
մասին  բազմիցս  խօսել  եմ,  եւ 
առաջիկայ  նախընտրական  շրջանը 
նման բազմաթիւ առիթներ տալու է:
Այս  պահին  ուզում  եմ  եւս  մէկ 
անգամ  ընդգծել,  թէ  ինչու  ենք 
անհրաժեշտ  համարում  արտահերթ 
խորհրդարանական ընտրութիւնների 
անցկացումը:
2020  թուականին  մենք  անցել  ենք 
աղէտալի իրադարձութիւնների միջով: 
Կատարուածի պատճառների, հիմքերի, 
լուծումների մասին արտայայտուել են 
գրեթէ  բոլորը՝  քաղաքական  ուժերը, 
կառավարութեան անդամներ,  մտա-
ւորականներ,  հոգեւորականներ, 
հասարակական  կազմակերպու-
թիւններ, ոչ ֆորմալ խմբեր:
Միակ  սուպյէկթը  (ենթական),  որը 
կարծիք  արտայայտելու  ինստի-
տուցիոնալ  (համակարգային) 
հնարաւորութիւն  չի  ունեցել`  ժողո-
վուրդն  է,  եւ  ուրեմն՝  ժողովուրդը 
պէտք  է  իր  խօսքն  ասելու, 
անցեալի  ու  ներկայի  վերաբերեալ 
գնահատականներ տալու եւ ապագայի 

վերաբերեալ որոշումներ կայացնելու 
հնարաւորութիւն ունենայ: Արտահերթ 
ընտրութիւններն անցկացուում են՝ այդ 
հնարաւորութիւնն ստեղծելու համար:
2021 թուականին արտահերթ ընտրու-
թիւններ  անցկացնելու  գաղափարը 
առաջարկել եմ դեռեւս 2020 թուականի 
վերջին:  Բայց  մի  շարք  ուժերի 
կողմից այն մերժուում էր, որովհետեւ 
արտահերթի  գաղափարը  մերժող 
այդ շրջանակները համարում էին, թէ 
իշխանութեան ճակատագիրը պէտք 
է որոշուի չակերտաւոր էլիտար փակ 
սենեակներում, եւ ժողովուրդը պէտք է 
մէկուսացուած լինի այս գործընթացից:
Այդ  ուժերը  նման  մօտեցում 
ցուցաբերում  էին  ոչ  միայն  այն 
պատճառով,  որ  հասկանում  են, 
որ  Հայաստանում  իշխանութեան 
բարձրագոյն կրողի՝ ժողովրդի կողմից 
վստահութեան արժանանալու որեւէ 
հնարաւորութիւն  չունեն,  այլեւ 
նրանց  քաղաքական  հաւատամքն 
է,  որ  կազելներով  (հանրակառք) 
ու  վարչական  լծակներով  ընտրա-
տեղամասեր քշուող ժողովուրդը պէտք 
է ընդամէնը արձանագրի չակերտաւոր 
էլիտայի  կողմից  կայացուած 
որոշումները:
Մեր  հաւատամքը,  սակայն,  բոլո-
րովին  այլ  է.  ժողովրդի  ազատ 
կամարտայայտութիւնը իշխանութեան 
եւ ինքնիշխանութեան միակ աղբիւրն 
է,  եւ  իշխանութեան  հետագայ 
ճակատագիրը պիտի որոշի միայն ու 
միայն, բացառապէս ժողովուրդը, եւ ինձ 
համարում եմ այս հնարաւորութեան 
եւ իրաւունքի երաշխաւորը:
Ուզում եմ ընդգծել, որ մեր՝ «Քաղա-
քացիական  պայմանագիր» 
կուսակցութիւնը  մասնակցելու  է 
արտահերթ  խորհրդարանական 
ընտրութիւններին,  ես  հանդէս  եմ 
գալու որպէս վարչապետի թեկնածու, 
եւ մենք հնազանդօրէն կ'ենթարկուենք 
ժողովրդի  կայացրած  որոշումներին 
եւ  անմնացորդ  կը  կատարենք  մեր 
պարտականութիւնները  ժողովրդի 
առաջ:
Եթէ ժողովուրդը որոշի, որ ես պէտք 
է հեռանամ վարչապետի պաշտօնից, 
ես  կը  կատարեմ  այդ  որոշումը, 
եթէ  ժողովուրդը  որոշի,  որ  պիտի 
շարունակեմ պաշտօնավարել որպէս 
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վարչապետ,  ես  կը  կատարեմ  այդ 
որոշումը:
Եզրափակելով խօսքս՝ ուզում եմ եւս 
մէկ  անգամ  խոնարհումի  խօսքեր 
ասել 44-օրեայ պատերազմում ընկած 
մեր բոլոր եղբայրներին ու քոյրերին, 
նրանց  ընտանիքի  անդամներին: 
Զօրակցութիւն յայտնել անհետ կորած 
համարուող մեր բոլոր հայրենակիցնե-
րի ընտանիքներին, համբերութիւն ու 
տոկունութիւն մաղթել գերեվարուած 
մեր  բոլոր  հայրենակիցներին  եւ 
նրանց  հարազատներին  եւ  ասել՝ 
մեր  գերեվարուած  հայրենակիցներն 
անպայմանօրէն  վերադառնալու  են, 
եւ մենք պիտի ուժ եւ կորով ունենանք 
նրանց  վերադարձը  ապահովելու 
համար:
Սիրելի ժողովուրդ,
Հայաստանի  Հանրապետութեան 
հպարտ քաղաքացիներ,
Արցախի հանրապետութեան հպարտ 
քաղաքացիներ,
Սփիւռքի հպարտ հայութիւն
Ոչ  մի  րոպէ  չկասկածէք,  իմացէք, 
վստահ եղէք՝
Հայաստանում եւ Արցախում ապագայ 
կայ, կայ ապագայ, եւ այդ ապագայի 
կերտումը սկսուում է այսօր:
Եւս  մէկ  անգամ  խոնարհելով  մեր 
բոլոր նահատակների առաջ՝ բոլորիս 
շնորհաւորում եմ Քաղաքացու օրուայ 
առիթով։
Եւ ուրեմն,
Կեցցէ Ազատութիւնը,
Կեցցէ  Հայաստանի  Հանրապետու-
թիւնը,
Կեցցէ Արցախը,
Եւ կեցցենք մենք եւ մեր երեխաները, 
որ ապրելու  ենք Ազատ ու Երջանիկ 
Հայաստանում,  Ազատ  ու  Երջանիկ 
Արցախում»:

Մայր  Աթոռ  Սուրբ  Էջմիածնի 
տեղեկատուական  համակարգի 
ղեկավար Տէր Վահրամ աւագ քահա-
նայ  Մելիքեանն  անդրադարձած 
է  տարածուող  տեղեկութեան,  թէ 
ատրպէյճանցի զինուորականները 25 
ապրիլին արգիլած են ուխտաւորներու 
մուտքը Դադիվանք: «Արմէնփրէս»-ի 
հետ զրոյցի ժամանակ Տէր Վահրամ 
աւագ  քահանայ  Մելիքեանը 
հաստատած է տեղեկութիւնը՝ դատա-
պարտելով  Ատրպէյճանի  մերժելի 
կեցուածքը:

- Տեղեկութիւն է տարածուել, որ 
ապրիլի 25-ին ատրպէյճանցի 
զինուորականները թոյլ չեն 
տուել ուխտաւորներին այցելել 
Դադիվանք: Համապատասխանո՞ւմ 
է իրականութեանը տարածուած 
տեղեկատուութիւնը:

Այո, ձեր տեղեկատուութիւնը համա-
պատասխանում է իրականութեանը։ 
Ապրիլի 25-ին Ատրպէյճանի զինուած 
ուժերու ներկայացուցիչների կողմից 
համավարակի  պատրուակով  արգե-
լուել  է  Արցախի թեմի առաջնորդ  Տ. 
Վրթանէս եպիսկոպոս Աբրահամեանի 
եւ  մի  խումբ  ուխտաւորների 
մուտքը  Դադիվանք։  Նշեմ,  որ  այդ 
օրը  վանքում  նախատեսուած  էր 
վանաբնակ միաբանի քահանայական 
ձեռնադրութիւն, որի մասին վաղօրօք 
ծանուցուել էր, եւ այն համաձայնեցուել 
էր  ռուս խաղաղապահների  հրամա-
նատարութեան հետ։
Այսպիսով,  հակառակ  կատարուած 
նախնական անհրաժեշտ բոլոր տնօ-
րինումների, հնարաւոր չեղաւ մօտե-
նալ  վանքին։  Աւելին՝  արտօնութիւն 
ստացած ուխտաւորների 25 հոգանոց 
խմբի  թուաքանակն  իջեցուել  էր 

տասի։  Իսկ  արգելքից  յետոյ  չի 
արտօնուել  անգամ  փոխանցել 
միաբանների  համար պարբերաբար 
մատակարարուող սնունդը։ 
Ակնյայտ է, որ այսպիսով ատրպէյճա-
նական  կողմը  ձգտել  է  ձախողել 
քահանայական ձեռնադրութիւնը, որը 
նոյն օրը երեկոյեան կազմակերպուեց 
Գանձասարի վանքում։
 
- Ինչպէս կը մեկնաբանէք 
Ատրպէյճանի նման պահուածքը, 
որը, փաստօրէն, խախտում 
է Ռուսաստանի միջնորդու-
թեամբ ձեռք բերուած պայմանա-
ւորուածութիւնները՝ Դադիվանք 
ուխտաւորների այցերի վերա-
բերեալ:
  Դատապարտելի  է  Ատրպէյճանի 
սոյն  մերժելի  կեցուածքը,  որով 
արհեստական  արգելքներ  են 

ստեղծուում հայկական պատմական 
վանքի ու նրա միաբանութեան հոգեւոր 
առաքելութեան համար եւ խախտուում 
վերջինիս  կենսագործունէութեան 
շուրջ Ռուսաստանի իշխանութիւնների 
միջնորդութեամբ  ձեռք  բերուած 
պայմանաւորուածութիւնները։
Ատրպէյճանի  վարած  քաղաքա-
կանութիւնը  մարդու  իրաւունքների 
կոպիտ  խախտում  է  եւ  հերթական 
արտայայտութիւնն  է  հայատեա-
ցութեան,  հայկական  սրբավայրերի 
եւ  հայ  ժողովրդի  հոգեւոր  կեանքի 
նկատմամբ ոտնձգութեան։
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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 
recommendations regarding Covid-19 and make available advisory guid-
ance 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 profes-
sionals. We urge everyone to do their part to stop the spread of this virus. 
Please stay home, follow guidelines and stay safe.    

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԱԶԴ
Նոր Օրի ելեկտրոնային տարբերակը կարդալու 

համար կարելի է այցելել՝ 

noror.org
Կամ գտնել մեզի մեր ֆէյսպուքի էջին վրայ՝

www.facebook.com/norornews/

Լուրեր Աշխարհէն

Փութինն Ու Մաքրոնը Քննարկած Են 
Ղարաբաղի Հարցը

Պատրաստ Ենք Նոր Պատասխան Միջոցներ 
Ձեռնարկելու ԱՄՆ-Ի Դէմ, Եթէ Թէժացումը 
Շարունակուի. Լաւրով

Ռուսաստանի  Դաշնութեան  եւ 
Ֆրանսայի նախագահներ Վլատիմիր 
Փութինը եւ Էմանուէլ Մաքրոնը հեռա-
խօսով  քննարկած  են  իրավիճակը 
Լեռնային  Ղարաբաղի  մէջ:  Այս 
մասին  յայտնած  է  Քրեմլի  մամուլի 
ծառայութիւնը:
«Քննարկուած  է  Լեռնային  Ղարա-
բաղի  շուրջ  իրավիճակը:  Գոհու-
նակութեամբ  արձանգրուած  է, 
որ  իրավիճակը  կը  շարունակէ 
հանգիստ  մնալ,  կը  շարունակուի 
համակարգուած  աշխատանքը 
Լեռնային  Ղարաբաղի  վերաբերեալ 
9  նոյեմբերի  2020-ի  եւ  11  յունուար 
2021-ի Ռուսաստանի եւ Ատրպէյճանի 
նախագահներու  եւ  Հայաստանի 
վարչապետի  յայտարարութիւններու 
իրականացման ուղղութեամբ:
Արտայայտուած է ԼՂ կարգաւորման 
տարբեր  գործօններու  շուրջ  համա-

Ռուսաստանը  պատրաստ  է  նոր 
պատասխան միջոցներ ձեռնարկելու 
ԱՄՆ-ի դէմ, եթէ վերջինս շարունակէ 
ընթանալ  թէժացման  ուղով:  ԹԱՍՍ 
գործակալութեան փոխանցմամբ՝ այս 
մասին  «Մոսկուա.  Քրեմլ.  Փութին» 
հաղորդման ժամանակ յայտարարած 
է ՌԴ ԱԳ նախարար Սերկէյ Լաւրովը:
«Ամէն ինչ ըսուած է ամերիկացիներու 
վերջին ոչ բարեկամական քայլերուն մեր 
արձագանգին մէջ: Մենք յայտարարած 
ենք  բոլոր  միջոցառումներու  մասին, 
որոնք ընդունած ենք եւ դեռ պատրաստ 
ենք  ընդունելու,  եթէ  թէժացումը 
շարունակուի»,- ըսած է նախարարը:
Լաւրովը  միեւնոյն  ժամանակ 
նշած  է,  որ  Մոսկուան  դրական 
արձագանգած  է  Ուաշինկթընի 
առաջարկին Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի 
նախագահներու հանդիպման վերա-
բերեալ եւ այժմ կ’ուսումնասիրէ այդ 
հաւանականութիւնը:
Փութինի հետ հանդիպում կայացնելու 
ցանկութիւն  ԱՄՆ  նախագահ  Ճօ 
Պայտընը  յայտնած  էր  15  ապրիլին, 

կարգման փոխադարձ պատրաստա-
կամութիւն,  այդ  շարքին՝  ԵԱՀԿ 
Մինսքի  խումբի  գծով»,-  նշուած  է 
հաղորդագրութեան մէջ:
Ըստ  Էլիզեան  պալատի  հաղոր-
դագրութեան,  Ֆրանսայի  պետու-
թեան  ղեկավարն  ընդգծած  է 
ռազմագերիներու,  մարդասիրական 
աջակցութեան  եւ  մշակութային 
ժառանգութեան  պահպանման 
հարցերով  առաջընթացի  հասնելու 
անհրաժեշտութիւնը:  «Երկու 
երկիրներու  նախագահները պայմա-
նաւորուած են վերականգնել ջանքերը 
Մինսքի խումբի շրջանակներէն ներս՝ 
իրավիճակի  կայուն  կարգաւորման 
հասնելու  համար,  եւ  առաջիկայ 
օրերուն  այդ  ուղղութեամբ  յստակ 
նախաձեռնութիւններ  պիտի 
ձեռնարկուին»:

վերջինիս  հետ  տեղի  ունեցած 
հեռախօսազրոյցի ժամանակ: Պայտընն 
առաջարկած  էր  գագաթնաժողով 
կայացնել Եւրոպայի մէջ, ամարը:
Ռուս-ամերիկեան յարաբերութիւնները 
սրուած  են  ԱՄՆ  նախագահի 
հարցազրոյցէն  ետք,  որու  ժամանակ 
վերջինս  իր  ռուս  պաշտօնակիցին 
«մարդասպան» անուանած էր՝ նշելով, 
որ  «պատասխան պիտի  տայ»  ԱՄՆ 
նախագահական  ընտրութիւններուն 
միջամտելու  համար:  Այնուհետեւ 
Փութինի  հետ  հանդիպելու  ցանկու-
թիւն  յայտնելէ ժամեր անց Պայտընը 
հրամանագիր  ստորագրած  է 
Մոսկուայի  դէմ  պատժամիջոցներ 
սահմանելու մասին:

 
 
 
 
 
 

                                                                                    
  
  
  
  
  
  

                    
  

        
  
  

                                                                                                
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VARTAN  OUZOUNIAN 
 

Founder of Tekeyan Centre, 
Chairman of Tekeyan  
Centre Fund Armenia 

SSCCHHOOOOLLCCHHIILLDDRREENN  
ooff  ffiivvee  TTeekkeeyyaann  SScchhoooollss  
iinn  AArrmmeenniiaa  aanndd  AArrttssaakkhh  

  
  

PPRROOGGRRAAMM    SSIINNCCEE    22001100 

 I would like to sponsor  
Yerevan Tekeyan Centre Fund’s  

“Support Schoolchildren Program”  
for children in Armenia and Artsakh. 

 
 □ □ $100      □ $200       □ $300      □ other _________ 

 
 

 Please make your cheque payable to: 
  

 Nor Or Charitable Foundation 
 1901 N. Allen Ave, Altadena, CA 91001 

Memo: TCF Armenia–Support Schoolchildren 
 

Once you make a donation, please  
inform the TCF Armenia by email: 

 info@tekeyancenre.am  
 

 
 Either make a  wire transfer: 

 

Bank name:   UMPQUA BANK 
Swift code:     UMPQUS6P 
Beneficiary:   Nor Or Charitable Foundation 
Account No:   9855291390 
Bank address: 700 North Central Ave, 
          suite 150, Glendale, CA 91203 

 
 

The TCF’s annual school projects:  
 

Olympiad 
Museums & Sightseeing Tours  

Summer Camp 
Tekeyan Sports Games 

Free Textbooks for Needy Children 
School Renovation 

 

 

In 2010-2019 Support Schoolchildren 
spent about $ 240,800 on school projects 

and involved more than 6,800 
schoolchildren from Yerevan, Gyumri, 

Stepanavan, Karbi village and  
Artsakh Berdzor town. 

 

SSUUPPPPOO RRTT  

info@tekeyancentre.am


