
In 1920 His Holiness Catholicos Sahak II Khabayan of 
Cilicia had returned to Adana, Cilicia, from his tempo-
rary exile in Jerusalem hoping to restore his seat in 
Sis, capital of Cilicia, its original site, now occupied by 
the Ottoman authorities and the members of the cler-
gy exiled. 

Մայիսի 5-ին Արեւմտեան թեմի Առաջնորդա-
նիստ Արմէն Համբար սրահում տեղի ունեցաւ 
թեմի Հոգեւորականաց Ընդհանուր ժողովը, 
նախագահութեամբ Առաջնորդ Յովնան Արք. 
Տէրտէրեանի եւ մասնակցութեամբ երեք տասնեակ 
հոգեւոր հայրերի։

Երկուշաբթի օր մըն էր, Մայիսի 18, 1981ին,  
առաւօտեան ժամը 6ին տանս հեռախօսազանքը 
հնչեց եւ որոնղոստ արթնցայ։ Վազեցի քովի 
սենեակը լսափողը վերցնելու   ու միտքէս հազար 
բան անցաւ  - արդեօ՞ք մայրս  հիւանդ էր, քոյրս 
կամ եղբայրս անհանգստացած էին։
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Շար. Էջ 08

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Լուրեր Աշխարհէն

Քոնկրէսական Ատամ Շիֆը 
Կոչ Ըրած Է ԱՄՆ-ին Պատժելու 
Պաքուն՝ Հայ Ռազմագերիներու 
Սպանութեան Համար

Նախագահը Հրամանագիր 
Ստորագրած Է ԱԺ Արտահերթ 
Ընտրութիւնը 20 Յունիսին 
Կայացնելու Մասին

ՄԱԿ. Իսրայէլա-Պաղեստինեան 
Հակամարտութեան Մէջ 
Վերահսկողութեան Կորուստի 
Վտանգ Կայ

Արկադի Տէր Թադեւոսեանին՝ 
Ազգային Հերոսի Կոչում

Հայաստանի Եօթերորդ Գումարման Ազգային 
Ժողովը Լուծարուեցաւ 
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Ուիլիեմ Սարոյեան Մարդը - Ամերիկեան
Եւ Միջազգային Գրականութեան Մէջ

Sahak II Khabayan Catholicos
Of The Great House Of Cilicia

Արեւմտեան Թեմի Հոգեւորականաց 
Ընդհանուր Ժողով

Տեղական Լուրեր

Շար. Էջ 09ԳՈՅԺ
Ոչ Եւս է ՌԱԿ Հաւատաւոր Ընկ. Արա Ահարոնեան

 
Ռամկավար Ազատական Կուսակցու-
թեան Կեդրոնական Վարչութիւնը սրտի 
դառն կսկիծով կը գուժէ  Ռ.Ա.Կ. Կեդրո-

նական Վարչութեան անդամ, ՌԱԿ Հայ 
Դատի Խորհուրդի ընդհանուր քարտուղար, 

վաստակաշատ եւ հաւատաւոր Ընկ. Արա 
Ահարոնեանի (Ծնեալ՝ 1952, Թրիփոլի) անակնկալ 
մահը, որ պատահեցաւ Չորեքշաբթի՝ 05 Մայիս, 2021-ին, Լոս Անճելոսի մէջ։
Անոր մահով մենք կորսնցուցինք գաղափարի հաւատաւոր զինուորագրեալ 
մը, հայ ազգին աննկուն ծառայող մը: Մարդ, որ իր կեանքը իմաստաւորեց 
նուիրումով եւ Ռ.Ա.Կ.ի միջոցաւ գործեց յանուն մեր ժողովուրդին, յանուն 
Հայ Դատին եւ յանուն հայրենիքին:
Ան տասնամեակներ շարունակ, գտնուելով ղեկավար դիրքերու վրայ, 
ունեցաւ գործօն մասնակցութիւն կուսակցական, ազգային եւ համայնքային 
կեանքէն ներս, իր բազմամեայ աշխատակցութիւնը բերաւ «Նոր Օր»ին,  
ինչպէս նաեւ կուսակցական մամուլներուն:
Ընկ. Ահարոնեան այսօր կը հեռանայ մեզմէ, միանալու մեր վեհապանծ 
կուսակցութեան պատմական անցեալը կերտած նուիրեալներուն, 
գաղափարապաշտ, երախտաւոր ընկերներու հոյլին:
Այս  տխուր  առիթով  Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան 
Կեդրոնական Վարչութեան եւ համայն անդամակցութեան անունով, 
մեր խորազգաց  ցաւակցութիւնները  կը յայտնենք  հանգուցեալի 
հարազատներուն, բարեկամներուն, կուսակցական ու միութենական 
ընկերներուն:
Խունկ ու աղօթք իր պայծառ յիշատակին:
Յաւերժ լոյս ու խաղաղութիւն անոր հոգիին:
Ննջես խաղաղութեամբ` սիրելի՛ Ընկեր:   
Ցաւակցութեան ամենաջերմ զգացումներով՝

ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութիւն

Նախագահ Արմէն Սարգսեանը 
հրամանագիր ստորագրած 

է Ազգային ժողովի արտահերթ 
ընտրութիւն նշանակելու մասին։ Այս 
մասին կը տեղեկանանք նախագահի 
աշխատակազմէն։
«Հիմք ընդունելով Սահմանադրու-
թեան 92-րդ եւ 93-րդ յօդուածների 
պահանջները եւ հաշուի առնելով 
Սահմանադրութեան 149-րդ յօդուածի 
3-րդ մասի համաձայն Ազգային ժողո-
վի՝ իրաւունքի ուժով արձակումը.
1. Ազգային ժողովի արտահերթ 
ընտրութիւնը նշանակել 2021 
թուականի յունիսի 20-ին:
2. Սոյն հրամանագիրն ուժի մէջ է 
մտնում պաշտօնական հրապա-
րակմանը յաջորդող օրուանից»,– 
ըսուած է հրամանագրին մէջ:
Յիշեցնենք, որ Ազգային ժողովը 
երկրորդ անգամ վարչապետի պաշտօ-
նին չընտրեց Նիկոլ Փաշինեանը։ 
Այսինքն՝ եօթերորդ գումարման 
Ազգային ժողովը իրաւունքի ուժով 
ցրուեցաւ։

ԱՄՆ քոնկրէսական Ատամ 
Շիֆը, որ Ներկայացուցիչներու 
պալատի Հայկական հարցերով 
յանձնաժողովի անդամ է, անդրա-
դարձած է Ատրպէյճանի մէջ 
պահուող ռազմագերիներու 
կտտանքներուն եւ անոնցմէ 19-ի 
սպանութեան՝ բարձրաձայնելով 
Ատրպէյճանի կողմէ մարդու 
իրաւունքներու եւ միջազգային 
օրէնքի կոպիտ խախտման 
փաստերը:

ՄԱԿ-ի Միջին Արեւելքի խաղա-
ղութեան գործընթացի հարցե-
րով յատուկ համակարգող 
Թոր Ուենեսլանտը հինգշաբթի 
մտահոգութիւն յայտնած է իսրա-
յէ լա-պաղեստինեան հակա-
մարտութեան գօտիին մէջ 
լարուածութեան աճի կապակցու-
թեամբ եւ կողմերուն կոչ ըրած 
է զսպուածութիւն պահպանելու՝ 
վերահսկողութիւնը կորսնցնելու 
վտանգը կանխելու համար: 
Համապատասխան յայտարա-
րութիւնը ան հրապարակած է 
թուիթըրի էջին, կը հաղորդէ 
ԹԱՍՍ-ը:

ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգսեանի 
հրամանագրով, Հայաստանի 
Հանրապետութեան զինուած 
ուժերու ստեղծման եւ կայացման, 
հայրենիքի պաշտպանութեան եւ 
անվտանգութեան ապահովման 
գործին մատուցած բացառիկ ծառա-
յութիւններու համար զօրավար-մայոր 
Արկադի Տէր-Թադեւոսեանը  յետմա-
հու պարգեւատրուած է Հայրենիքի 
շքանշանով:
Այս մասին յայտնած է ՀՀ նախագահի 
աշխատակազմի դիմատետրի էջը։ 

Ազգային ժողովը երկրորդ փուլով 
կրկին Նիկոլ Փաշինեանը չընտրեց 

վարչապետի պաշտօնին, ինչպէս 
եւ նախատեսուած էր. այսպիսով, 
Սահմանադրութեան համաձայն՝ իրա-
ւունքի ուժող Եօթերորդ գումարման 
Ազգային ժողովը լուծարուած է:
«Արմէնփրէս»-ի հաղորդմամբ՝ 
վարչապետի ընտրութեան համար 
հրաւիրուած յատուկ նիստին 

պատգամաւորներու ընդհանուր 
թիւի առնուազն մէկ երրորդի 
կողմէ վարչապետի  թեկնածու 
առաջադրուած Նիկոլ Փաշինեանը 
չստացաւ ընտրուելու համար բաւարար 
ձայներ: Անոր թեկնածութեան «կողմ» 
եւ «դէմ» քուէարկեցին մէկական 
պատգամաւորներ, 76 պատգամաւոր 
քուէարկեց «ձեռնպահ»:



ՉորեքշաբÃÇ, 12 ՄայÇս 2021 2

ՀÇÙնáõաÍ 1922-Çն (üñ»զնû) 
Established 1922 (in Fresno)

äԱՇîúÜԱÂºՐÂ èԱՄÎԱìԱՐ 
ԱԶԱîԱÎԱÜ ÎàôêԱÎòàôÂºԱÜ 

ՄÆԱòºԱÈ ÜԱՀԱÜԳÜºՐàô 
ԱՐºôՄîºԱÜ ՇՐՋԱÜÆ
An ADLP Publication

ԽՄԲԱԳÆՐ
ԱնահÇï ÎûßÏաñ»ան

ԳÈԽԱôàՐ ԱՇԽԱîԱÎÆòÜºՐ
ԽաչÇÏ ՃանáÛ»ան

 ՅաÏáբ ՄաñïÇñáë»ան 
êաñգÇë Յ. ՄÇնաë»ան  

ìԱՐՉԱÎԱÜ
äԱîԱêԽԱÜԱîàôÜºՐ

Գէáñգ ԳñÇգáñ»ան
 Աñա Գաëապ»ան 
Îաñû ՔÇõփ»լ»ան

Հ»ռաձաÛն (626) 296-2921 
Հ»ռաïÇպ (626) 296-2922

e-mail: 
noror2020@gmail.com

ԽÙբագÇñ` 
nororarmenia@gmail.com

www.noror.org

Դաւանելով ռամկավարական 
ëկզբունքներու« կÁ Ñաւատանք 
բազմակարծութեան եւ ազատ 
ËûëքÇ ÇրաւունքÇն. Ñետեւաբար« 
Ñրաåարակուած ·րութÇւններÁ 
անåաÛման ãեն արտաÛաÛտեր 
Ëմբա·րութեանë տեëակ¿տÁ£ 
Êմբա·րութեան կÁ վերաåաÑուÇ 
ÛÕուած Ûûդուածներուն  Ûաåաւում-
ներու կամ ãÑրատարակելու Çրա-
ւաëու թÇւնÁ£

Nor Or Weekly 

Nor Or Publishing Association, 
Inc. 

1901 N. Allen Ave., 
Altadena, CA 91001 

U.S.A.

2nd Class: West Coast $75 
2nd Class: East Coast $85 
1st Class:West Coast, East Coast $120 
Canada Air Mail: $130 
All Other Countries 
Air Mail: $250

1922-2021 Nor Or Weekly

Mail Postage Paid at Altadena, 
CA. & Additional office, 

USPS: 391-380 - ISSN: 0029-1161 

POSTMASTER: 
Send address changes to 

Nor Or Publishing Association, 
Inc.

Մայիս 9-ը մեր երբեմնի 
յաղթանակներու յիշեցումն 
է, մեզ կը յիշեցնէ, որ մենք 
ենք պատասխանատուն 
այն ամէն ինչին, որ կը 
պատահի մեր հայրե-
նիքին հետ։ Անցած 30 
տարիներուն, Մայիս 9-ին 
տօներ ենք նաեւ Շուշիի 
ազատագրութեան տօնը, 
որպէս մեր յաղթանակներու 
ամենավառ առհաւատչեան։ 
Այս տարի ոչ մէկ մարդ 
կրցաւ բացատրել այն, ինչ 
զգաց տօնի նախօրեակին. 
այդ օրը ճամբեցինք 
իրարամերժ, հակասական 
ու ճնշող ապրումներով, 
երբեմնի յաղթանակներու 
մասին հպարտ յիշողու-
թիւններով, դեռ չլաւացած 
թարմ վէրքերու ցաւով։ 
Թէեւ կան ու եղած են 
մարդիկ, որոնք մերժած 
են  Հայաստանի կացու-
թիւնը կամ անտարբեր 
են անոր բարօրութեան 
ու ապագայի հանդէպ, 
բայց անոր հետ մէկտեղ 
շատ էին այն մարդիկ, 
որոնք Հայաստանի ամէն 
կորուստի, ամէն վէրքի, 
ապագայի ամէն հնա-
րաւորութեան համար 
ցաւ ապրած են ու կը 
փորձեն լուծում գտնել 
Հայաստանը դուրս բերելու 
այս նուաստացուցիչ ու 
կործանարար իրավիճա-
կէն: 
Շուշին ու մեր կորսուած 
միւս տարածքները կրնանք 
վերադարձնել միայն այն 
պարագային, երբ ունենանք 
զօրաւոր եւ մրցունակ իրա-
ւական պետութիւն, որ ունի 
զօրաւոր տնտեսութիւն, 
անկէ բխող հզօր բանակ, 
ուր չկայ համակարգային 
կաշառակերութիւն, ուր 
մարդը գերագոյն արժէք 
է, իսկ մարդու իրաւունքնե-
րը պաշտպանուած են 
պետութեան կողմէ։ 
Եթէ գիտակցինք բոլորս 
ու ջանանք միասին 
հասնիլ այս վիճակին, 
ապա համախմբուելով 
ու նոր թափ առնելով կը 
կառուցենք մեր ջլատուած 
հայրենիքը։ Մենք ենք 
տէրը մեր երկրի, մենք 
ենք անոր ապագայի 
պատասխանատուն։ 

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ

Մենք Ենք Մեր 
Երկրի Տէրը

Մենք Ենք Անոր 
Ապագայի 

Պատասխանատուն

Ուղերձ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսի Ուղերձը Յաղթանակի Եւ 
Խաղաղութեան Տօնի, Շուշիի Ազատագրութեան 
Եւ Արցախի Պաշտպանութեան Բանակի 
Հիմնադրման Օրերի Առիթով 

Հաղորդագրութիւն
Մայիսի 9-ը՝
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում

Սիրելի հայորդիներ,
Մայիսի 9-ի նուիրական այս օրը 
վերարժեւորում ենք մեր ժողովրդի 
ներդրած անմնացորդ ջանքերը, 
որոնք նպաստեցին Երկրորդ 
համաշխարհային պատերազմում 
ֆաշիզմի եւ բռնութեան դէմ 
յաղթանակի կերտմանը եւ 
աշխարհում խաղաղութեան 
հաստատմանը: Արցախեան հերո-
սամարտում Շուշիի ազատագրման 
եւ Արցախի բանակի կազմաւորման 
խորհրդանշական այս նոյն օրը, 
սակայն, անդրադառնում ենք 
նաեւ անցեալ տարի Ադրբեջանի 
սանձազերծած պատերազմի 
ողբերգական հետեւանքներին։ 
Ադրբեջանի կողմից շարո-
ւնակւում են խաղաղ բնակչու-
թեան դէմ ոտնձգութիւնները, 
անմարդկային խոշտանգումների 
են ենթարկւում գերութեան մէջ 
գտնուող մեր զինուորականներն 
ու քաղաքացիական անձինք, 
հետեւողականօրէն ոչնչացւում է 
հայկական հոգեւոր ու մշակութային 
բազմադարեայ ժառանգութիւնը 
Արցախում։ 
Սիրելի ժողովուրդ, այսօր առկայ 
նոր մարտահրաւէրներին յանդիման 
մեզ համար հրամայական է հայոց 
բանակի զօրացումը, որ երաշխաւորն 
է մեր հայրենիքի անվտանգութեան 
ու մեր խաղաղ կեանքի։ Մայիսի 9-ը՝ 
իբրեւ յաղթանակի եւ խաղաղու-
թեան տօն, մեզ համար միշտ լինելու 
է ոգեշնչման աղբիւր եւ վկայու-
թիւն, որ մեր յաղթանակներն ու 
ձեռքբերումները հնարաւոր է կերտել 

Մայիսի 9-ին՝ Յաղթանակի ու 
խաղաղութեան տօնին, Մայր 
Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միա-
բանութիւնը Սուրբ Պատարագի 
արարողութեանը մասնակցեց Սուրբ 
Գայիանէ վանքում։ Պատարագիչն 
էր Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 
Գէորգեան հոգեւոր ճեմարանի 
տեսուչ Հոգեշնորհ Տ. Մեսրոպ 
վարդապետ Պարսամեանը։

Հայր Սուրբը, իր քարոզում անդրա-
դառնալով օրուայ խորհրդին,  ի 
մասնաւորի նշեց. «Այսօր մայիսի 9-ն 
է` մեր յաղթանակների եռատօնը, 
երբ յիշատակում ենք յաղթանակը 
Հայրենական մեծ պատերազմում, 
Շուշիի ազատագրումը եւ Արցա-
խի պաշտպանութեան բանակի 

համազգային միասնականութեան 
անպարտ ուժով։ Մենք պարտք 
ունենք մեր նահատակների ու 
նոր սերնդի առջեւ՝ ի գին ամէն 
զոհողութեան շէնացնելու հայրե-
նի մեր երկիրը եւ վերանորո-
գելու մեր կեանքի խաթարուած 
ընթացքը, ջանքեր ներդնելու 
յանուն արցախահայութեան 
խնդիրների յաղթահարման եւ 
հետեւողականօրէն պայքարելու 
յանուն ազգային մեր իղձերի ու 
նպատակների իրականացման։ 
Աղօթում ենք նահատակուած 
հայորդիների հոգիների 
հանգստութեան, գերիների ու 
անյայտ կորածների վերադարձի, 
վիրաւորների ապաքինման համար: 
Հայցում ենք, որ Բարձրեալ Տէրը Իր 
օրհնութեան ներքոյ խաղաղութեան 
ու ապահովութեան մէջ պահպանի 
մեր Հայրենիքը եւ զօրացնի մեր 
ժողովրդին ոգու արիութեամբ, յոյսով 
ու հաւատով, այսօր եւ միշտ. ամէն։ 

Օրհնութեամբ`

ԳԱՐԵԳԻՆ Բ
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ

ստեղծման տարեդարձը։ 
Այսօր, սակայն, երբ Երկրորդ 
համաշխարհային պատերազմը 
հեռաւոր մի իրականութիւն է նոր 
սերնդի համար, երբ Շուշին գտնւում 
է թշնամու վերահսկողութեան տակ, 
իսկ Արցախի Պաշտպանութեան 
բանակի հետագայ ճակատագիրը 
մշուշոտ է, թւում է, անհնար է 
խօսել յաղթանակների մասին։ 
Սակայն հենց այս մռայլ օրերին 
է, որ աւելիով կարիքն ունենք 
լսելու յաղթանակի պատգամը եւ 
յիշատակելու յաղթանակի այն 
ոգին, որը գրաւականն է մեր բոլոր 
յաղթանակների»:

Շար. Էջ 06
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Մահ Ընկեր Արա Ահարոնեանի
 

Ռամկավար Ազատական Կուսակցու-
թեան Արեւմտեան Ամերիկայի 
Շրջանային Վարչութիւնը կը գուժէ 

անակնկալ մահը Շրջանակիս նախկին 
ատենապետ, նուիրեալ կուսակցական, 

մեծ հայրենասէր, ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչու-
թեան անդամ եւ Հայ Իրաւանց Խորհուրդի 
ընդհանուր քարտուղար ընկեր Արա Ահա-
րոնեանի, որ պատահեցաւ Չորեքշաբթի, 5 Մայիս, 
2021-ին, Լոս Անճելըսի մէջ։
Բազմավաստակ ընկեր Ահարոնեան հայ համայնքէն ներս վարած էր ու 
կը վարէր զանազան պաշտօններ, կը ստանձնէր պարտականութիւններ 
եւ գաղութէն ներս իր ուրոյն տեղը ունէր, միշտ պատրաստ ծառայելու իր 
հայրենիքին՝ ՌԱԿ-ի եւ ԹՄՄ-ի միջոցով:
Կորուստին ահագնութիւնը տակաւին շատ կանուխ է գիտակցիլ ու 
ապրիլ: Երախտաշատ ընկերը ծնած էր 1952-ին, Թրիփոլի, Լիբանան: 
Տասնամեակներ շարունակ մնաց պատնէշի վրայ, գործեց անմնացորդօրէն 
եւ եղաւ կազմակերպիչը ՌԱԿ-ի Արեւմտեան ափի շրջանակին: Նպաստը 
բերաւ «Նոր Օր» պաշտօնաթերթի յարատեւ հրատարակութեան. իսկ իր 
ժրաջան աշխատակցութեամբ, օրինակ ծառայեց շատ շատերու:
Ընկեր Ահարոնեան կիսատ թողուց ամենատարբեր աշխատանքներ, 
ծրագիրներ, «մեծ երազներ», որոնք պարտաւոր ենք շարունակել եւ 
իրականացնել: Այսօր սուգի մէջ է համայն Ռամկավար Ազատական 
Կուսակցութիւնը:
Այս տխուր առիթով, ՌԱԿ Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանային Վարչութեան 
եւ համայն անդամակցութեան անունով, մեր ցաւակցութիւնները կը 
յայտնենք հանգուցեալին անմիջական հարազատներուն, ազգականներուն, 
կուսակցական եւ միութենական բոլոր ընկերներուն, Կլենտէյլ-Փասատի-
նայի ՌԱԿ «Գերսամ Ահարոնեան» ակումբին:
Աստուած հոգին խաղաղութեան եւ լոյսերու մէջ պահէ:
Կորուստդ անդառնալի է սիրելի՛ ընկեր Ահարոնեան:
Վշտակցութեան ջերմագին զգացումներով՝

ՌԱԿ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

Յ.Գ. Հանգուցեալին ընտանիքին հետ խորհրդակցաբար, ցաւակցութիւններ 
պիտի ընդունուին ԹՄՄ Պէշկէօթիւրեան կեդրոնէն ներս, Ալթատինա: Կը 
խնդրենք հետեւիլ մեր հաղորդագրութիւններուն:

Լոս Անճելըս, 5 Մայիս, 2021

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան շարքերէն վաղաժամ 
կերպով հեռացաւ ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան անդամ, ՌԱԿ 
Արեւմտեան ԱՄՆ-ի Շրջ. Վարչութեան անխոնջ ու նուիրեալ բազմակի 

անգամներ ատենապետի պարտականութիւնը ձեռնհասօրէն կատա-
րած Ընկ. Արա Ահարոնեան:

Ընկ. Արա Ահարոնեան արժանաւոր զաւակն էր կուսակցական երկա-
րամեայ եւ վաստակաւոր գործիչ, ուսուցիչ եւ խմբագիր ընկ. Փայլակ եւ ընկերուհի 
Մարի Ահարոնեաններու: Ծնած էր 1952-ին Լիբանանի Թրիփոլի քաղաքը, ապա 
տեղւոյն նախակրթարանը աւարտելէ ետք երկրորդական ուսումը ստացած էր 
ՀԲԸՄիութեան Յովակիմեան-Մանուկեան Մանչերու Երկր. Վարժարանէն ներս՝ 
թրծուելով վարժարանի երախտաշատ ուսուցիչներու շունչին տակ: Լիբանանի 
քաղաքացիական աւերիչ քաղաքացիական պատերազմի տարիներուն կը 
հաստատուի ԱՄՆ, ուր կը ստանայ իր բարձրագոյն կրթութիւնը Pacific College-էն 
եւ CSUN-էն (Նորթրիճի Համալսարան, Գալիֆ.)՝ մասնագիտանալով «Թուային 
էլեկտրոնիկս»ի (Digital Electronics) ճիւղին մէջ:
Ընկ. Արա Ահարոնեան այն հազուագիւտ կուսակցականներէն եղած է, 
որ օժտուած էր ՌԱԿ-ի եւ հայ ժողովուրդի պատմութեան մէջ իր ունեցած 
անգերազանցելի գիտելիքներով՝ այս բոլորը յաջողապէս զուգորդելով 
կուսակցական բեղուն գործունէութեան հետ: Արդարեւ, իր նախանձելի 
յիշողութեամբ, ընդարձակ պաշարով, փաստերու իմացութեամբ ան կը 
հանդիսանայ ՌԱԿ-ի վերջին քառասնամեակի մտաւորական կերպարներէն 
մին անկասկած: Լուսանկարչական յիշողութիւնը կը մնայ աչքի զարնող 
իր յատկանիշներէն մէկը, որով անվարան զինք կարելի է նկատել ՌԱԿ-ի 
ապրող հանրագիտարանը՝ Արմենականներէն մինչեւ ՌԱԿ-ի ամենավերջին 
գործունէութիւնները:
ՌԱԿ-ի գործիչներէն քիչեր կրցած են համատեղել կուսակցական գործունէու-
թիւնը տեղական պետական գրասենեակներու քաղաքապետական ու 
նահանգային մարմիններու հետ, որուն շնորհիւ Ընկ. Արա ՌԱԿ-ի եւ Հայ Իրաւանց 
Յանձնախումբի (ARCA) ծրագիրները կրցած է աւարտել յաջողութեամբ: Իր 
անժամանակ մեկնումով խոր պարապութիւն մը պիտի ստեղծուի մեր շարքերէն 
ներս:
Անխոնջ կուսակցական աշխատող մըն էր անկասկած: Յիշատակութեան արժանի 
է իր գործօն մասնակցութիւնը Արմենական շարժման ստեղծման ուղղութեամբ 
Լոս Անճելոսի մէջ՝ 1980-ականներու վերջը եւ 1990-ականներու սկիզբը: Այս 
տարիներուն էր որ Ընկ. Արա իր հասակակից եւ երէց ընկերներու հետ միասին 
լայն գործունէութիւն ծաւալեցին եւ շատ մը երիտասարդ-երիտասարդուհի-
ներ խանդավառեցին Խրիմեան Հայրիկի, Փոթուկալեանի, Եկարեանի, 
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Շար. Էջ 09ԳՈՅԺ
Սիրելի Ընկեր Ընկերուհիներ
Այսու սրտի դառն կսկիծով կը գուժենք Կուսակցութեանս 
բազմավաստակ, երկարամեայ ամբողջանուէր ղեկավարներէն՝ 

Ընկ. ԱՐԱ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ յանկարծամահ ըլլալու տխուր լուրը, որ 
պատահեցաւ Երեքշաբթի, Մայիս 4, 2021-ին։

Այս տխուր առիթով, սոյն գիրով կու գանք հաղորդելու, թէ ՌԱԿ-ի 
Գերսամ Ահարոնեան Ակումբի Ընդհանուր Անդամական Ժողովը, որ 
տեղի պիտի ունենար Հինգշաբթի, Մայիս 20, 2021-ին կը յետաձգուի ցնոր 
թուական։

Կուսակցական սիրալիր ողջոյններով՝

ՌԱԿ-ի Գերսամ Ահարոնեան Ակումբի Վարչութիւն
Ատենապետ՝ Ընկ. Դաւիթ Սամուէլեան

Շար. Էջ 09ՑԱՒԱԿՑԱԿԱՆ
Խոր վիշտով իմացանք անժամանակ մահը գաղութիս 
ժրաջան ազգային-հասարակական գործիչ, բեղուն գրչի 
տէր, քաղաքական եռանդուն եւ գործօն աշխատակից Արա 
Ահարոնեանի։

Արա Ահարոնեանը՝ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան 
հաւատաւոր մէկ անդամը ըլլալու կողքին, էր նաեւ Թէքէեան Մշակութային 
Միութեան տեսլականով տոգորուած անդամը, որուն համար ազգին 
ծառայելը սրբազան նպատակ դարձած էր։
Ահաւասիկ՝ «Երախտաւորներու» հեղինակը ինքն ալ դարձաւ երախտաւոր, 
բայց աւա՜ղ շատ կանուխ հասակին։ Ան տակաւին ընելիք շատ ունէր եւ 
տարուած էր երազներով, որոնց իրականացման համար ան տքնաջան 
կ՛աշխատէր՝ տիւ եւ գիշեր։ Հանգիստ յոգնատանջ ոսկորներուն։  
Թող Աստուած Արա Ահարոնեանի հոգին լուսաւորէ եւ երկնային 
մխիթարութիւն շնորհէ իր տիկնոջ, զաւակներուն, քրոջ եւ բոլոր 
հարազատներուն։

ԹՄՄ, Լոս Անճելըսի Մասնաճիւղ
ԹՄՄ, Փասատինա-Կլէնտէյլի Մասնաճիւղ

ԹՄՄ, Մեծագոյն Լոս Անճելըսի Մասնաճիւղ
ԹՄՄ, Ֆրէզնոյի Մասնաճիւղ

ԹՄՄ, Պէշկէօթիւրեան Կեդրոնի Խնամակալ Մարմին

ԳՈՅԺ

Ոչ Եւս Է Ընկ. Արա Ահարոնեան Աւետիսեանի, Բաշինջաղեանի 
գաղափարներով, եւ այսպէս 
ան արդարօրէն եւ արագօրէն 
բարձրացաւ ՌԱԿ-ի շարքերէն 
վեր՝ հասնելով ՌԱԿ Արեմտեան 
ԱՄՆ-ի վարչութեան անդամի, 
Ատենապետի եւ Կեդրոնական 
վարչութեան անդամի պատուա-
ւոր դիրքերուն: Ան բազմաթիւ 
առիթներով մասնակցեցաւ ՌԱԿ-ի 
պատգամաւորական ժողովներուն, 
որուն համար ճամբորդեց երկրէ երկիր եւ բազմիցս այցելեց Հայաստան ու 
Արցախ: Յանուն պատմութեան պէտք է արձանագրել այն փաստը, որ ան սերտ 
կապեր հաստատեց ոչ միայն ԱՄՆ-ի, այլեւ արտերկրի եւ յատկապէս Հայրենիքի 
եւ Արցախի պետական անձնաւորութիւններու հետ:
Ընկ. Արա Ահարոնեան գրչի մարդ էր նաեւ: Դեռ աշակերտական եւ ուսանողա-
կան տարիներէն յօդուածներ ստորագրած է «Զարթօնք»ի, «Պայքար»ի, «Նոր 
Օր»ի եւ այլ կուսակցական թերթերու մէջ: Վերջին երեսուն տարիներու ընթացքին 
ան հրատարակեց քանի մը կարեւոր գրքոյկներ, ինչպէս՝ «Երախտաւորներու 
ուղին» Ա. եւ Բ. Հատորներ, «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութիւն», հայերէն 
եւ անգլերէն լեզուներով (2001, 2011), Heroic Figures of ADL (2006), «Հայաստանի 
Հանրապետութեան Մարտահրաւէրները» (2014): Վերջին տասնամեակին Ա. 
Ահարոնեան անխոնջ կերպով լծուած էր ՌԱԿ-ի երախտաւորները ընթերցող 
լայն հասարակութեան ներկայացնելու կարեւոր առաքելութեան, իսկ վերջին 
քանի մը տարինրուն ան ամբողջ հոգիով ու մտաւորական ունակութիւններով 
կը պատրաստուէր լոյսին բերել ՌԱԿ-ի համապարփակ պատկերազարդ 
պատմութիւնը՝ շուրջ 650 էջ: Այս բոլորի կողքին չենք կրնար չյիշել նաեւ իր 
արժանիքներէն մէկը՝ օփերային ձայնը, որով ան կը խանդավառէր ՌԱԿ եւ 
ԹՄՄ հաւաքներն ու ժողովները:
Կորուստի չափն ու վիշտը շատ խորն է եւ կարելի չէ զայն արտայայտել բառերու 
եւ խօսքերու ուժով: Ընկ. Արա Ահարոնեանի վաղաժամ մահով խոր սուգի 
կը մատնուին  կողակիցը՝ Տիանան, դուստրը՝ Ռիթան, որդին՝ Ալեքսը, քոյրը՝ 
Արփին, փեսաները եւ հարազատները, ՌԱԿ Կեդրոնական վարչութիւնը, ՌԱԿ 
Արեւմտեան ԱՄՆ-ի Շրջ. Վարչութիւնը, Թէքէեան Մշակութային Միութիւնը, ՀԲԸՄ 
Յովակիմեան-Մանուկեան մեծ ընտանիքը, ՀԲԸՄ-ը, ամբողջ անդամակցութիւնը, 
ընկերներն ու բարեկամները: Մենք շատ շուտով պիտի զգանք իր թողուցած 
մեծ բացը, սակայն մխիթարութիւն մը պիտի գտնենք, երբոր մեր հաւաքական 
ջանքերով իրականացնենք խմբագրութեան տակ գտնուող իր մեծածաւալ 
հատորը:  
Յիշատակն արդարոց օրհնեալ եղիցի:

ՌԱԿ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
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Հարիւրամեակ

Տ.Տ. Սահակ Բ Խապայեան
Կաթողիկոսին Վերջին Այցն
Ու Կիլիկիոյ Դժբախտ Ճակատագիրը   
1920-1921

Սիսի պատմական Աթոռին վերջին Գահակալը եղաւ։ Իր կեանքն ու 
երկարատեւ գահակալութիւնը վերջալոյս չբերին իր ալեհեր կեանքին։ 

Ընդհակառակը, արշալոյս մը բացին իր տոկուն կենցաղին եւ անխախտ 
հաւատքին շնորհիւ։ Սահակ Կաթողիկոս տեսաւ վերընձիւղումը իր Աթոռին՝ 

ի՛ր ձեռքով, եւ ո՛չ թէ օտարին աջակցութեամբ։

Դոկտ. ԶԱՒԷՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ
 
Վերջին Յոյսն ու Հրաժեշտը
Ուղիղ դար մը առաջ Երջանկայիշատակ Տ.Տ. Սահակ 
Բ Կիլիկիոյ Կաթողիկոսը 1920 թուին աքսորէն Կիլիկիա 
վերադարձաւ այն յոյսով որ պիտի վերակերտէր 
իր Աթոռը՝ քաջալերուած Միհրան Տամատեանի 
քաղաքական դիրքէն։ Լման տարի մը մնաց Ատանա, 
1920 Նոյեմբերէն 1921 Դեկտեմբեր, եւ ապա անդարձ 
մեկնեցաւ Կիլիկիայէն, միշտ մնալով իր ժողովուրդին 
գլուխը երբ արդէն 72 տարիքը լրացուցած էր։ 
Կաթողիկոսը    իր վերջին հրաժեշտը տալով Կիլիկիոյ, 
գահակալութեան փորձանքներով   լի ահաւոր իր 
ընթացքը շարունակեց անվհատ՝ քաղաքական երկու 
յաջորդական հոսանքներու ընդմէջէն՝ Արեւմտեան 
Հայաստանէն դէպի Արեւելեան Հայաստան։
Թուրքիոյ ծանօթ ոճիրը, որ այսօր համատարած ճանաչում գտած է արդէն 
որպէս բարձրաձայն պարսաւանք թուրք պետական ղեկավարութեան դէմ, 
սկիզբ առաւ թրքական հողին վրայ, սպանդով եւ աքսորով, քանդելով հայուն 
տունն ու մշակոյթը, եկեղեցին ու համայն հայութիւնը, անցնելով սահմանէն 
անդին եւ Արեւելեան Հայաստանն ալ նոյն ճակատագրին մատնել փորձելով։ 
Սարդարապատի ճակատամարտը սակայն ետ շպրտեց թուրք բանակը 
խիզախ հայորդիներու վճռակամ դիմադրութեամբ՝ հռչակելով Հայաստանի 
Հանրապետութիւնը 1918 Մայիս 28-ին։ Նոյնը չեղաւ սակայն թրքահայոց 
պարագային։
Երկու հոգեւոր պետերն ալ, Տ.Տ. Գէորգ Ե Սուրէնեան եւ Տ. Տ. Սահակ Բ 
Խապայեան Կաթողիկոսները, ամենէն վճռական պահուն նոյնիսկ մնացին ամուր 
եւ պահեցին հայուն մնացորդաց բեկորները։ Ամենայն Հայոց Հայրապետը մնաց 
իր Աթոռին վրայ աներեր, հակառակ թշնամիին դէպի Էջմիածին ու Երեւան 
ձախող ներխուժումին, իսկ Կիլիկիոյ Կաթողիկոսը թուրքին եւ Եւրոպայի 
պետութեանց քմայքին ներքեւ թափառեցաւ անտուն եւ անօթեւան, ու անդարձ 
մեկնեցաւ բնակութիւն գտնելու Հալէպ, իր կարեւոր թեմերէն մէկուն մէջ, ուր 
մեծ թիւով վտարանդի Կիլիկեցիք    հասած էին։
Հայութենէ պարպուած էին Սիսը, Ատանան ու Այնթապը, Մարաշն ու Զէյթունը։ 
Վերապրողներն եղած էին գաղթական, անտէր եւ անտուն՝ ցրուած Պաղեստին, 
Սիւրիա, Լիբանան եւ Յունաստան, լքուած իրենց բախտին, իրենց ձեռքերով 
կերտելու համար իրենց տունը, մինչ անվհատ   ու քաջարթուն Սահակ Բ 
Խապայեան Կաթողիկոսը իր դիմացկուն եւ աննահանջ ուժերով պիտի 
վերակերտէր իր Աթոռը Լիբանանի մէջ։
           
Նախընթացը
Կիլիկիոյ տարաբախտ պարպումին նախընթացը եւ պատճառը Եւրոպական 
դաւաճանող քաղաքականութիւնն էր։ Առաջին Համաշխարհային Պատերազմի 
ժամանակ Անգլիոյ եւ Ֆրանսայի միջեւ 1916 Մայիս 16-ին գաղտնի համա-
ձայնութիւն մը կնքուեցաւ Օսմանեան Թուրքիոյ որոշ տիրոյթները բաժնելու 
մասին, եւ այդ համաձայնագիրը ընդունուեցաւ Ռուսիոյ Կայսեր կողմէ եւ 
ստորագրուեցաւ Լոնտոնի մէջ։
Ըստ տուեալ պայմաններուն Ֆրանսայի պիտի յանձնուէր Կիլիկիան, նկատի 
ունենալով անոր ռազմավարական կարեւոր դիրքը։ Հայկական Լէգէոնը գտաւ 
իր հովանաւորը՝ Ֆրանսան, որուն հետ հայեր պիտի կռուէին թուրքերուն դէմ 
եւ յաղթութեան պարագային Կիլիկիա ինքնավար պիտի դառնար եւ տրուէր 
հայերուն։ Ըստ այնմ, Հայկական Լէգէոնը 1918 Սեպտ. 19-ին Արարայի 
ճակատամարտին մասնակցեցաւ Պաղեստինի մէջ ու Ֆրանսա յաղթական 
դուրս եկաւ անուններով յայտնի քսաներեք հայ հերոսներ նահատակ տալով։
Առաջին նշանները լաւ էին եւ սակայն շատ կարճատեւ։ Ֆրանսա արտօ-

նեց հայկական գունդին 
մուտքը Կիլիկիա շուրջ 6000 
զինեալներով, որոնք ցամաք 
ելան Ալեքսանտրէթ, եւ 
Մերսինէն մտան Կիլիկիա։ 
1919-ին արդէն մօտ 120,000 
հայեր կ՛ապրէին Կիլիկիոյ մէջ, 
իսկ տարի մը ետք    թիւը 
բարձրացած էր 160,000-ի։ 
Սակայն ֆրանսական հոգա-
տարութիւնը լուրջ եւ մնայուն 
միջոցներ ձեռք չառաւ հայերու 

անվտանգութիւնը ապահովող։ Ֆրանսայի հաւանութեամբ նոյնիսկ տեղ տեղ 
թուրք պաշտօնատարներ սկսան իշխանութեան գլուխ անցնիլ, մինչ անդին 
միեւնոյն ատեն Քեմալական շարժումը կը սողոսկէր Կիլիկիայէն ետք Իզմիրի 
եւ Յունական ծովերուն տիրանալու վճռակամութեամբ։ Սակայն անոնց համար 
Կիլիկիան նախ եւ առաջ կու գար։
 
Կիլիկիոյ Ինքնապաշտպանութիւնը
Հայեր իսկոյն ինքնապաշտպանութեան խիզախ փորձերու ձեռնա-մուխ 
եղան որոնք սակայն շուտով թուրքերուն ձեռքը ինկան՝ ջարդի եւ կոտորածի 
մատնուելով։ Այսպէս, 1920-ին Մարաշ դիմադրեց 20 օրեր եւ կորսնցուց 11,000 
հայորդիներ։ Մնացած 8,000-ը գաղթեց Սուրիա։ Հաճըն պաշարուեցաւ 7 
ամիս եւ հերոսաբար դիմադրեց թշնամիին, եւ սակայն 1920 Հոկտեմբեր 15-ին 
յանձնուեցաւ անոր։ Հաճնոյ բազմաթիւ հայութենէն միայն 380 զինուորներ 
կրցան ճեղքել թշնամիին բանակը եւ ազատիլ։ Ո՞ւր էին Ֆրանսացիք։ Ինչի՞ 
ծա-ռայեց անոնց Հայ Լեգէոնականներուն հետ իրենց կնքած դաշինքն ու համա-
ձայնութիւնը Արարայի կռիւին ընթացքին։ Անպատիւ քաղաքականութեան, 
սուտի եւ կեղծիքի զոհ գացին հայորդիք։
Մուսթաֆա Քեմալ 1920-ի Ապրիլ 1-ին պաշարեց Այնթապը, եւ 15 օրուան 
հերոսական ինքնապաշտպանութենէ ետք 18,000 այնթապցի հայեր փրկուե-
ցան կոտորածէ ու գաղթեցին Հալէպ։ 1919-ին Զէյթուն վերադարձած էին 1058 
տարագիր հայեր որոնք դժբախտ վախճան մը ունեցան, եւ այս ձեւով Կիլիկիոյ 
հայութիւնը անգամ մը եւս զոհ գնաց միջազգային քաղաքականութեան, 
խաբուելով Ֆրանսայէն եւ Անգլիայէն, որոնք աւելի պէտք ունէին թուրքին քան 
թէ հայուն։ Աւելին եւ դատապարտելին եղաւ այն որ Ֆրանսա ո՛չ միայն դրժեց 
իր կնքած դաշինքը, այլեւ 1921 Հոկտեմբեր 20-ին Անգարայի դաշնագրով 
Կիլիկիան յանձնեց Թուրքիոյ։
 
Սահակ Բ Կաթողիկոսի Վերջին Ճիգը 
Նոյն այդ տարիներուն Սահակ Բ 
Խապայեան Կաթողիկոս կը ջանար 
Ատանա իր հօտին գլուխը մնալ, ուրկէ 
կը վարէր իր թեմական գործերը իր 
կողքին ունենալով Եղիշէ Կարոյեան եւ 
Պետրոս Սարաճեան եպիսկոպոսնե-
րը, յուսալով որ հոն պիտի մնար ու 
հաստատուէր։ Սակայն վերոյիշեալ 
արագընթաց եւ դաւաճան դէպքերը 
խորապէս յուսալքեցին ծերունի Հայրապետը, որ կրկին կը ստիպուէր թողուլ 
Կիլիկիան եւ դիւանագիտական այցի երթալ Փարիզ՝ 1920 Մարտ 13-ին, 
տեսակցելու Ֆրանսայի  նախագահին ու վարչապետին հետ։
Կաթողիկոսը ձեռնունայն Փարիզէն Պէյրութ մեկնեցաւ, ուր  Ֆրանսայի Բարձր 
Քոմիսերին հետ բանակցեցաւ ու ապա վերադարձաւ Ատանա Նոյեմբերի 1-ին՝ 
ութ ամիս բացակայելէ ետք։ Զինք կը փոխարինէր Եղիշէ Եպիսկոպոս Կարոյեան 
որպէս թեմի առաջնորդը։ Սահակ Կաթողիկոս եւ եպիսկոպոսներ Ատանա 
մնացին լման տարի մը եւս եւ Կիլիկիոյ վերջնական պարպումը տեսնելով 
իրենք եւս իրենց հօտին հետ գաղթեցին Հալէպ 1921 Դեկտեմբերին։ Այս անգամ 
վերջնականապէս։
 
Ականատեսի մը Յուշերէն
Հայրս Եղիա Արզումանեան իր մօր եւ երկու քոյրերուն հետ Էվէրէկէն բռնի 
գաղթական ելան դէպի Կիլիկիա ուր մնացին նոյն ա՛յն տարին երբ Կիլիկեցիք 
յուսալից վերադարձան Ատանա։ Հոն հայրս, ինչպէս պատմած    է մեզի, կը 
յուսար իրենց բնակութիւնը հաստատել, մինչեւ  իսկ «Ատանայի մէջ դերձակի 
խանութս ալ բացի այդ մէկ տարուան ընթացքին» ըսելով։ Քսանամեայ հայրս 
կը յիշէր Միհրան Տամատեանն ու Ռամկավար Ազատական ազգայնոց ուղիղ 
վերաբերմունքը նորեկներու նկատմամբ ու  կ՛անդամակցէր կուսակցութեան 
մեզի ցոյց տալով փոքրիկ վկայագիրը՝ ստորագրուած Լեւոն Աճեմեանի կողմէ 
որ յետագային եղաւ նաեւ մեր  Հայոց Պատմութեան ուսուցիչը Գահիրէի 
Գալուստեան Ազգային Վարժարանին մէջ։ Անդամատետրը կը մնայ եղբօրս 
Յարութիւնին մօտ։
Կիլիկիոյ պարպումին, իրենք եւս հետեւեցան դէպի Հալէպ գաղթողներուն, ու 
շեղելով մեկնեցան Պէյրութ, անկէ դէպի Եգիպտոս հասնելու մտադրութեամբ։ 
Մնացին Անթիլիասի մերձակայքը ուր տակաւին չէր հաստատուած Կիլիկիոյ 
Կաթողիկոսութիւնը։ Հայրս կը յիշէր Սահակ Կաթողիկոսի Հալէպի մէջ կատարած 
Միւռոնօրհնէքը եւ Անթիլիասի որբանոցը որ տասնամեակ մը ետք պիտի 
վերածուէր Կաթողիկոսարանի։

Արթուն եւ Անվհատ Հայրապետը
Հակառակ յուսահատութեանց եւ յուսախաբութեանց, դաւաճանութ-եանց 
եւ անարդարութեանց Տ.Տ. Սահակ Բ Խապայեան Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Կաթողիկոսը ընթացաւ յառաջ՝ խաչը ձեռքին եւ ձեռքը մաճին վրայ։             Թէեւ 
իր պատմական Աթոռէն հեռու, սակայն ապահով Լիբանանի Անթիլիաս աւանին 
մէջ Հայրապետը ի՛նք անձամբ հաստատեց Կիլիկիոյ Աթոռը 1930 թուին, իրեն 
աջակից ունենալով Տ.Տ. Բաբգէն Ա Կիւլէսէրեան Աթոռակից Կաթողիկոսը 
որ կարճ ժամանակի ընթացքին նոր ստացուած թեմերը կազմակերպեց, 
Դպրեվանքին հիմը դրաւ, հրաւիրեց Շահէ Եպիսկոպոս Գասպարեանը որպէս 
Տեսուչ, զինք եպիսկոպոսացուց, աշակերտներ հասցուց եւ սակայն կանուխ 
վախճանեցաւ՝ ծերունի Սահակ Հայրապետէն երեք տարի առաջ՝ 1936 թուին։
Սահակ Բ Կաթողիկոս սրտաբեկ եւ սակայն խոհուն, հիմքը դրաւ      Սուրբ 
Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին, եւ առանց տեսնելու անոր կառուցումը 
վախճանեցաւ 1939 թուին խոր ծերութեան մէջ, 90 տարիքը լրացուցած եւ 
36 տարիներ գահակալելէ ետք։ Իր Փոխանորդը եւ ձեռնասունը, Հաճնոյ 
երախտարժան Առաջնորդը՝ Պետրոս Արքեպիսկոպոս Սարաճեան կառուցանել 
տուաւ Մայր Տաճարն ու Նահատակաց Մատուռը իր ճաշակովն ու հսկողու-
թեամբ, եւ արժանի կերպով եղաւ յաջորդ Կաթողիկոսը Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
որպէս Պետրոս Ա Հայրապետ։
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Հանարաճանաչ դառնալէն յետոյ 
իր կապը չխզեց հայութեան հետ, 
ինչպէս յաճախ ըրած են քանի մը 
հայ գրողներ, դժբախտաբար։
Սարոյեան շրջեցաւ բովանդակ 
աշխարհը, տուն պահեց Ֆրեզնոյի, 
Սան Ֆրանսիսքոյի, Լսս Անճելըսի, 
Փարիզի եւ այլ վայրերու մէջ ապա 
կրկին վերադարցաւ իր ծննդավայրը 
Ֆրեզնօ, ուր կնքեց նաեւ իր 
մահկանացուն, Մայիս 18, 1981-ին` 
յետ կարճատեւ հիւանդութեան մը, 
73 տարեկանին,  գոհունակ՝ բեղուն 
կեանք մը ապրած ըլլալուն համար։

Կը Կածէր Թէ ինք Պիտի Չմեռնի  
Մահանալէն առաջ յաճախ կ՝ըսէր թէ ամէն մարդ  պիտի մեռնէր, բայց ինք 
կը կարծէր թէ իր  կամմահը իրեն համար բացառութիւն  պիտի ըլլար։  Եթէ 
Ամերիկեան հինգ կարեւորագոյն օրաթերթերը – New York Times, Washington 
Post, Chicago Tribune, Los Angeles Times և San Francisco Examiner – «մահուանս 
լուրը առաջին էջին վրայ հրատարակեն, այն ատեն կրնամ ըսել որ արժէքաւոր 
մարդ եմ եղեր» կ՛ըսէր Սարոյեան։
Իրականութեան մէջ  աշխարհի բազմաթիւ լրագիրներ եւ Ամերիկեան գրեթէ 
բոլոր թերթերն ալ մահագոյժը տպած էին իրենց առաջին էջերուն մէջ, իսկ 
շատերն ալ գնահատական խմբագրականներով կամ երկարաշունչ գիտական 
վերլուծումներով մեկնաբանած էին Սարոյեանի գրական աշխարհը եւ իր բերած 
անժխտելի որակը Ամերիկեան եւ համաշխարհային գրականութեան;
Ամերիկայի մեծագոյն օրաթերթերէն Los Angeles Times, Majisi 19, 1981-ի 
խմբագրականով կը գրէր – «Հեղինակ Ուիլիըմ Սարոյեան ունէր տաղանդն ու 
հռչակը՝ արտայայտելու  կեանքի եւ մահուան մասին զինք յուզող հարցերը եւ 
զանոնք լսելի դարձնելու  իր լաւածանօթ թատրերգութիւններուն մէջ խորհուրդ 
կու տար – աշխատէք խորունկ  շնչել, ուտելու ժամանակ իսկապէս համը առէք, եւ 
երբ քնանաք՝ իսկապէս քնացէք։ Սարոյեան համամարդկային նիւթերու մօտեցաւ 
արմատախիլ եղած ամերիկահայերու եւ այլ օտարածիններու զգացումները,  
անոնց ունեցած դժուարութիւններու ընդունումը, հաւատքը որ անոնց կեանքին 
մէջ աւելին կար քան նիւթական հանգիստը։»
 
50 Տարիներու Գրականութիւն
Սարոյեանի գրականութեան հարուստ, բազմերանգ, ճոխ ու պէսպիսուն 
վաստակը կ՝երկարի 50 տարիներու երկայնքին, աւելի քան 60 մնայուն 
հատորներով, որոնց մէջ կան շուրջ   400 որակաւոր պատմուածքներ՝ իր լաւագոյն 
ստեղծագործութիւնները՝ մատուցուած գեղարուեստական բարձր մակարդակով։ 
Թէեւ որոշ  գրաքննադատներ իր թատրերգութւնները աւելի նորատիպ եւ 
կարեւոր կը նկատեն Ամերիկեան եւ համաշխարհային գրականութեան մէջ։,
Թէեւ երիտասարդ տարիքին փորձած է բանաստեղծութիւններ յօրինել, սակայն 
իմ հհտ ունեցած մէկ հարցազրոյցի ընթացքին բացատրեց որ Ֆրանսացի գրող 
Կի Տը Մոփասանի «Զանգակը» պատմուածքը այնքան սիրած էր որ որոշեց 
արձակ գրել, մասնաւորաբար պատմուածք, եւ գրող դառնալ։
Իր ստեղծագործական վաստակը կը բնորոշուի չորս շրջաններով – 
պատմուածքներ (1924-1939), թատրերգութիւններ,  (1939-1943), վէպեր, 
(1943-1962) եւ ինքնակենսագրական գործեր, յուշեր եւ խոհագրութիւններ
1963-էն մինչեւ իր մահը։
Իր երախայրիքը The Daring Young Man on the Flying Trapeze  (Յանդուգն 
Երիտասարդը Թռչող Մարզաձողին Վրայ) լոյս տեսաւ 1934 թուականին, եւ նոյն 
տարին ստացաւ Ամերիկեան  Օ. Հենրի մրցանակը նոյնանուն պատմուածքին 
համար՝ իր համբաւը տարածելով միջազգային գրական աշխարհին մէջ։
Յաջորդ տարին հրաւիրուեցաւ Մոսկուա մասնակցելու Միջազգային Գրական 
Համաժողովի մը, եւ ժողովէն ետք պատասխանելով արեան կանչին՝ այցելեց 
Հայաստան՝ օծուելու հայրենի ջուրով ու բոյրով, ծծելու հայրենի օդն ու 
մթնոլորտը, միանալեվ  արմատներուն։ Հանդիպեցաւ Գուրգէն Մահարիի, 
Չարենցի եւ այլ գրողներու հետ։ Հայրենիքի հետ իր կապը եղաւ անքակտելի 
եւ բազմաթիւ առիթներով այցելեց Հայաստան:
 
Սարոյեանի Նպաստը Ամերիկեան Գրականութեան
Ամերիկեան գրականութիւնը շատ բան կը պարտի Սարոյեանին, որ իր 
ինքնուրոյն եւ բնորոշ տեղը ունի՝ թատրոնի, վէպի ու մանաւանդ պատմուածքի 
բնագաւառին մէջ։
Թէեւ երիտասարդ տարիքին փորձած է բանաստեղծութիւններ յօրինել, սակայն 
իմ հետ ունեցած մէկ հարցազրոյցի ընթացքին բացատրեց որ Ֆրանսացի գրող 
Կի Տը Մոփասանի «Զանգակը» պատմուածքը այնքան սիրած էր որ որոշեց 
արձակ գրել, մասնաւորաբար պատմուածք, եւ գրող դառնալ։
Իր ստեղծագործական վաստակը կը բնորոշուի չորս շրջաններով – 
պատմուածքներ (1924-1939), թատրերգութիւններ,  (1939-1943), վէպեր, (1943-
1962) եւ ինքնակենսագրական գործեր, յուշեր եւ խոհագրութիւններ1963-էն 
մինչեւ իր մահը։
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Ուիլիեմ Սարոյեան Մարդը - Ամերիկեան
Եւ Միջազգային Գրականութեան Մէջ
(Օգոստոս 31, 1908 – Մայիս 18, 1981)
Մահուան  40 Ամեակին Առիթով
(Հակիրճ Բաժին Մը Աւելի Լայնածաւալ Ուսումնասիրութենէ Մը)

Փրոֆ. ՕՇԻՆ ՔԷՇԻՇԵԱՆ
 

Երկուշաբթի օր մըն էր, Մայիսի 18, 1981ին,  առաւօտեան ժամը 6ին տանս 
հեռախօսազանքը հնչեց եւ որոնղոստ արթնցայ։ Վազեցի քովի 
սենեակը լսափողը վերցնելու   ու միտքէս հազար բան անցաւ  - արդեօ՞ք 

մայրս  հիւանդ էր, քոյրս կամ եղբայրս անհանգստացած էին։
Հազիւ ականջիս մօտեցուցի լսափողը, միւս կողմէն ձայն մը կ՛ըսէր
- Ծօ. Օշին. արթնցիր։ Մեր ընկերը գնաց։
- Ո՞ր մէկ ընկերը, ո՞ւր գնաց։
- Ուիլին, Ուիլին գնաց։ Ալ չի վերադառնալու։  Վստահ եմ դրախտ գնաց, ըսաւ 
հեկեկալով։
Գոյժը հաղորդողը քանդակագործ Վարազ Սամուէլեանն էր, Սարոյեանի 
տարիներու  թերեւս ամէնէն մտերիմ ընկերը, միասին կերած ու խմած, 
տարտերը բաժնած հանրածանօթ արուեստագէտը, որուն կերտած Սասունցի 
Դաւիթ Ձիու վրայ նստած հսկայ արձանը, տեղադրուած 1971-ին, տպաւորիչ 
կանգնած է Ֆրեզնոյի Գլխաւոր Դատարանին առջեւ,  տեսանելի բազմաթիւ 
անցորդներու կողմէ։
Սարոյեան շատ կը սիրէր այդ արձանը – խրոխտ Դաւիթը, որ ոյժ կը ցուցաբերէր։ 
Յաճախ կը մօտենար արձանին, կը դիտէր, շուրջը կը քալէր, կրկին կը նայէր ու 
կը զմայլանար։ Կարծես ինքն ալ ոյժ կ՛առնէր ու նոր ոգիով օրը կը շարունակէր։
Շատ մը ստեղծագործութիւններու  կողքին, Վարազ կերտած է նաեւ Սարոյեանի 
կիսանդրին որ կը գտնուի Ֆրեզնոյի Համագումարներու Կեդրոնին Սարոյեան 
Հանդիսասրահին մուտքին։
Այդ օրէն քանի մը շաբաթ առաջ, Սարոյեան դժուար հասկնալի ձայնով կը 
խօսէր եւ չէր ուզեր որ ոեւէ մէկը իրեն հիւանդանոց այցելէր՝ զինք այդ վիճակի 
մէջ տեսնելով։ Քաղցկեղ ունէր եւ շատ կը տառապէր։ Սակայն, վերջին օրերուն 
Սարոյեանի զաւակները Արամը (այդ ժամանակ 38 տարեկան էր) եւ իր փոքրիկ 
աղջնակը Քրիմը եւ Արամի քոյրը Լուսին (այդ ժամանակ 35 տարեկան էր) 
այցելած էին հիւանդանոց իրենց հայրն ու մեծ հայրը տեսնելու՝ բաւական 
խոչընդոտներ  յաղթահարելէ յետոյ, կրցած էին Սարոյեանի սենեակը մտնել, 
զինք տեսնել, հետը խօսիլ եւ քիչ մը ժամանակ անցընել։
Արամ հետաքրքրական եւ ուշագրաւ հատոր մը հրատարակեց այդ այցելութեան 
առիթո՜վ իրենց ընտանեկան կեանքը ներկայացնելով – “The Last Rites” 1981
Սարոյանի մահացած օրը, զարմուհին՝ Զապէլ քրոջ դուստրը Ճէքի Գազարեանը 
անկողինին մօտ կը գտնուէր, երբ Սարոյեան արթնցաւ, մէկ բառ փոխանակեց 
եւ փռնեց Ճէքիին ձեռքը; Երբ Ճէքի զգաց որ Սարոյեան օգնութեան կարիքը 
ունէր, սենեակէն դուրս ելաւ հիւանդանահուին կանչելու եւ ակնթարթ մը ետք 
վերադարցան ...
Սարոյեան, որ քաղցկեղ ունէր, արդէն հոգին ավանդեր էր եւ գացած էր միւս 
աշխարհ, Վարազի խօսքով «դրախտ գնաց»։
Ինծի համար մեծ պատիւ եւ առանձնաշնորհում  էր գլխաւորելու  այն 
Յանձնախումբը որ Սարոյեանի Աճիւնին կէսը Հայաստան տեղափոխեց 
եւ մասնակցեցաւ պատմական յուղարկաւորութեան 1982ի Մայիսի 29ին 
բազմահազար հոգիներու մասնակցութեամբ Երեւանի Կոմիտասի Պանթէոնին 
մէջ։
Յանձնախումբին միւս անդամներն էին Ֆրեզնոյէն Ալէն Եղիա Ճինտեան, Սան 
Ֆրանսիսքոյէն Իրաւաբան Ռապըրդ Տեմիր, իսկ Ֆրանսայէն մեզի միացաւ 
Դոկտ. Տիգրան Գույումճեան։
Յուղարկաւորութեան առիթով ելոյթ ունեցան Հայաստանի  Գրողներու Միութեան 
Նախագահ Վարդգէս Պետրոսեանը, Մշակութային Կապի Կոմիտէի Նախագահ 
Վարդգէս Համազասպեանը, բանաստեղծ Վահագն Դաւթեանը, Փրոֆ. Օշին 
Քէշիշեանը, եւ ուրիշներ, ի ներկայութեան Հայաստանի Կուսակցութեան 
քարտուղար Կարէն Տեմիրճեանի եւ այլ ղեկավարներու։  

Մէկը Չի Կրնար Ինքզինք Ուրանալ
Ինքնաճաչման ուղին ծննդաբանական աղբիւրէն կը սկսի, կ՛ըսէր յաճախ եւ այն 
համոզումը  ունէր որ մէկը չի կրնար  ինքզինք ուրանալ, չի կրնար իր ինքնութիւնը 
ժխտել, եւ այս իմաստով  ալ թողած է մեծ տպաւորութիւն առաջին օրէն  իսկ 
երբ կը գրէր (ու շատ յաճախ մարդիկ կը մէջբերեն խօսքերը։) – “գործած բառերս 
Անգլերէն են, միջավայրը որուն մասին կը գրեմ, Ամերիկան է Ոգին որ ունիմ 
Հայկական է։ Ուրեմն ես Հայ գրող մըն եմ։  Խորապէս կը սիրեմ Հայ Գրողներու 
Մեծ ընտանիքին պատկանելուս պատիւը
Այսպէս կը գրէր Սարոյեան 1939ին եւ այդպէս ալ մնաց մինչեւ իր անժամանակ 
մահը։  Այդպէս ալ պիտի  շարունակէ ապրիլ  ան՝ մեր հոգիին, մեր սիրտին ու 
մանաւանդ մեր միտքին մէջ։
Սարոյեան այն հազուագիւտ անգլիագիր հայ հեղինակներէն է որ երբ նոր 
էր սկսած ճանչցուիլ  հանրութեան կողմէ նոյնիսկ ստանալով Ամերիկեան 
մրցանակներ իր պորտակապը պահած էր հայութեան հետ,  միշտ կը շփուէր 
հայ դրացիներուն եւ ազգականներուն հետ, մասնաւոր մօտիկութիւն ունէր 
արձակագիր Վահէ Հայկի,  բանաստեղծ Արամ Արաքսի, քանդակագործ Վարազ 
Սամուէլեանի, եւ այլոց հետ։Երբեմն ներկայ կ՝ըլլար հայկական ձեռնարկներու, 
եւ արդէն Հայաստան այցելած էր 1935ին։
60-ական թուականներու առաջին  տարիներուն սկիզբը բարեկամացանք եւ 
մնացինք  մտերիմ, մինչեւ իր կեանքին վերջին օրը։
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Ուիլիեմ Սարոյեան Մարդը - Ամերիկեան Եւ Միջազգային Գրականութեան Մէջ

Բազմաթիւ գնահատականներ գրուած 
են իր մասին ամերիկեան քննադատնե-
րու կողմէ։  Եւրոպացի քննադատներն ալ 
զեղուն արտայայտութիւններ ունեցած 
են։ Ընդհանուր կերպով եւ առանց 
խորանալու, կարելի է Սարոյեանի 
ներդրումը, կամ իւրայատկութիւնները 
դասաւորել հետեւեալ կերպով։
Ա – Ան հունաւորեց 30-ականներու 
ամերիկեան գրականութիւնը մինչեւ 
Համաշխարհային Երկրորդ Պատե-
րազմի վերջաւորութիւնը եւ քիչ մը աւելի՝ 
մասնաւորաաբար լաւատեսութիւն 
ներմուծելով  այնպիսի ժամանակի մը 
ընթացքին երբ Ամերիկան տնտեսա-
կան ծանր տագնատներու մէջ էր։ Ինք 
կարողացաւ իր գրականութեամբ լաւատեսութիւն եւ ուրախութիւն, տարածել, 
նաեւ քիչով գոհանալու տրամադրութիւն ստեղծել՝ իր արուեստի անառարկելի 
փայլուն ճանապարհով։ Ան մարդուն մէջ փնտռեց բարին ու լաւը՝ հակառակ 
աղքատութեան եւ տնտեսական տխուր վիճակին, եւ ինքնավստահ կերպով 
պատմեց անոնց մասին։
Բ – Իր պատմուածքներուն, վէպերուն եւ թատրերգութիւններուն մէջ ան 
ներկայացուց պարզ մարդը, պարզ Ամերիկացին՝ ինչ գոյնի կամ ազգութեան 
ալ պատկանած ըլլար։ Աղքատը որ ուրախ էր։ Պարզ մարդը՝ բնիկն ու նորեկը, 
ամերիկեան կեանքի չվարժուած մարդը՝ իր հանապազօրեայ տաղտուկներով, 
իր ուրախութիւններով ու ցաւերով, ընտանեկան հարցերով ու երազներով։ 
Յաջողակ կամ ունեւոր անհատներու մասին արտայայտուած է բայց ոչ այնքան 
շեշտուած կերպով, եւ կեդրոնական տիպարներ գրեթէ չեն եղած։
Գ - Արտայայտութեան նոր ոճ մը սկսելով չյոգնեցնող ընթացք մը տալով իր 
գրութիւններուն, թէեւ երբեմն կը թուի թէ անկազմակերպ ոճ մը ունի, սակայն 
հեռու մնաց իրականութեան մէջ ստեղծագործական ամենաարտայայտչական 
կերպագիտութենէն, չափուած ու ձեւաւորուած ըմբռնումներէն։ Գրեց վարար 
գետի մը նման՝ հոսեցնելով իր մտածումները՝ երբեմն հակասութիւններով եւ 
բառերու ընտրութեամբ յստակօրէն արտայայտուելով։ (ՕրինաԿ There is kill-
ing on Pacific Avenue - «Մարդասպանութիւն կայ Խաղաղութիւն պողոտային 
վրայ։», մարդասպանութիւն եւ խաղաղութիւն բառերը հակադելով։
Դ – Գրելու արուեստի տեսակէտով յաճախ օգտագործեց յետսահայեացքի 
սկզբունքը (flash-back), անցեալը կամրջելով ներկային կամ ապագային հետ, 
զօրացնելու եւ շեշտաւորելու համար ներկան։ Նկատի պէտք է առնել որ 
իր ներշնչումի աղբիւրը՝  իր կեանքն էր, վիճակը իր դրացիներուն որոնցմէ 
ոմանք տակաւին  իրենց ծննդավայրը վերյիշելով  կ՝ապրէին անցեալին մէջ, 
հակառակ որ շրջապատուած էին նոր դէմքերով։  Իր եւ իր ազգականներուն 
փորձառութիւններուն կը հանդիպինք իր երկերուն մէջ՝ ձեւով մը Ամերիկեան 
կեանքի դիմագիծը ներկայացնելով։
Ե – Շնորհիւ Սարոյեանի ստեղծագործութիւններուն՝ հայ մարդը ներկայա-
ցուեցաւ Ամերիկայի մէջ առաջին անգամ ըլլալով իբրեւ աշխատասէր, պարկեշտ 
եւ կենսուրախ անհատ։ Հայ մարդը մտաւ Ամերիկեան քաղաքակրթութեան մէջ,  
ընտանիքներէ ներս՝ երբեմն իր հետ տանելով նաեւ Ասորիներ, Արաբներ եւ 
ուրիշներ որոնք նոյնօրինակ կեանք կ՝ապրէին մասնաւորաբար արեւմտեան 
ափին վրայ։  Նոյնիսկ պատմական եղելութիւններուն մասին արտայայտուեցաւ 
վճռականօրէն։ Իր երկերուն մէջ ան նրբանկատօրէն Հայաստանն ու Հայը 
յաճախ ներկայացուց առանց յոգնեցնելու կամ ձանձրացնելու ընթերցողը։ 
Սարոյեանի համար ազգային պատկանելիութիւնը երբեք հարց չէ եղած:
Զ – Թէեւ իրմէ առաջ որոշ հեղինակներ տոհմային տիպարներ մտցուցած են 
գրականութեան մէջ, սակայն Սարոյեան տոհմական շեշտաւորումը հունաւորեց 
Ամերիկեան գրականութեան մէջ՝ արտայայտուելով նաեւ  ուրիշ ժողովուրդներու 
մասին։ Իր այս քայլը նոր էջ մը բացաւ եւ այսօր կան հանրաճանաչ գրողներ 
որոնք իտալական, արաբական, մեքսիքական, քորէական ծագում ունին եւ 
իրենց գրականութիւնը կը նմանին Սարոյեանական ստեղծագործութիւններուն։
Է – Իր սկզբնական երկերուն մէջ, Սարոյեան ուշագրաւ կերպով կը  ներկայացնէր 
Կեդրոնական Քալիֆորնիոյ Սան Ուաքին Հովիտի բանուորներու կեանքը՝ 
ըլլան անոնք հող հերկողներ, պտուղ քաղողներ կամ երկրագործութեամբ 
օրապահիկ ապահովողներ՝ Ֆրեզնոյի, Թուլարէի, Եդեմի կամ Քինկզպըրկի 
մէջ։ Այս եւս նորութիւն էր Ամերիկեան գրականութեան մէջ։   Նաեւ Ճան 
Սթայնպէք   Հիւսիսային Քալիֆորնիոյ  Սալինասի շրջանի բանուորներուն 
մասին   կ՝արտայայտուէր եւ հասարակաց բանուորական բարութիւն մը կը 
տեսնէր անոնց մէջ։
Ը -  Սարոյեանի տիարներու կեանքի մասին կարդալէ յետոյ ընթերցողը  կը 
մղուի իր մտահորիզոնը լայն բանալու եւ զգալու գոյութենական (existential) 
հոգեվիճակ մը, զոր Սարոյեան համամարդկային մակարդակի կը բարձրացնէ՝ իր 
ստեղծած տիպարներով, անոնց կեանքով, տաղտուկներով, յաջողութիւններով. 
ուրախութիւններով, փոխյարաբերութիւններով, մտածումներով ու մանաւանդ 
արարքներով։
Թ -  Իր գործերով կը զբաղէր շատ յաճախ եւ երբ իր մտահորիզոնին վրայ երեւոյթ 
մը կը պարզուէր, անմիջապէս գործի կ՜անցնէր։ Իր ճամբորդութիւն-  ներու 
ընթացքին գրամեքենան հետը կը տանէր ու կ՝աշխատէր երբեմն օդանաւին 
մէջ, բայց մանաւանդ հիւրանոցներուն մէջ՝ փոխանակ աւելի ժամանակ 
տրամադրէր պտըտելու:
Ժ – Իր երկերուն մէջ, կ՝արտայայտէ այն գաղափարը որ մարդկային ոչ մէկ 
ընկերութիւն աւելի արժէքաւոր ու թանկագին բան ունի քան իր արուեստն 
ու մշակոյթը (իր կարծիքով)։ Կը քաջալերէր յաճախ որ բոլոր փոքրամասնու-

թիւնները իրենց մշակոյթին հետ շաղախեն նաեւ Ամերիկեան քաղաքակրթու-
թեան շողերը եւ փոխադարձաբար։
Սարոյեանի մասին շատ  կարեւոր հատորներ եւ յօդուածներ գրուեցան 
զանազան մասնագէտներու կողմէ  - Հաուըրտ Ֆլոն, Ճան Մէյսըն Պրաուն, 
Պրուքս Աթքինսըն, Ճորճ Նէյթըն եւ ուրիշներ։
Տէյվիտ Քոլոն իր ուշագրաւ հատորին մէջ գրեց - ։ «Սարոյեանի մասին դրական 
տեսակէտներ յայտնեցին շատ մը գրողներ։ Այսպէս, Տէյվիտ Սթիֆըն Քոլոն գրեց։ 
«Սարոյեանի բարձրացումը Քալիֆորնիոյ գրական դաշտին վրայ դարաշրջան 
մը սկսայ։ 19-րդ դարու բնապաշտութիւնը որ կը ներկայացնէին Ամպրոզ Բիրսը, 
Ֆրանք Նորիսը եւ Ճէք Լանտըն խաւարի մէջ մնացին Սարոյեանի ուշիմութեան 
պատճառով։»
Սարոյեան ստացած է զանազան Ամերիկեան ու միջազգային մրցանակներ 
իր պատմուածքներուն եւ վէպերուն համար, նաեւ իր թատրերգութիւնները 
ներկայացուած են աշխարհի տարբեր երկիրներու մէջ։ Բազմաթիւ լեզուներու 
թարգմանուած է, տալով ապացոյցը իր գրական ստեղծագործութիւններու 
մակարդակին։
1991-ին Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներն ու Խորհրդային Միութիւնը, նաեւ 
Ափրիկեան քանի մը երկիրներ, պաշտօնական  դրոշմաթուղթեր հրատարա-
կեցին Սարոյեանի ի պատիւ։
Իսկ Հայաստանի Կեդրոնական Դրամատունը 2008-ին, Սարոյեանի ծննդեան 
100-ամակին առիթով լոյս ընծայեց 10,000-անոց մետաղէ դրամ ինչպէս նաեւ 
2018-ին 5,000 թուղթէ դրամ , որ մինչեւ օրս կը գործածուի։         
Հայաստանի եւ այլ երկիրներու մէջ կան Սարոյեանի քանի մը արձանները։

2018-ին Ֆրեզնոյի մէջ Բացուեցաւ Սարոյեան Թանգարանը
Ֆրեզնոյի մէջ Օգոստոս 31, 2018-ին  բազմաթիւ հիւրերու, քաղաքային ու մշա-
կոյթի պաշտօնական ղեկավարներու ներկայութեան, Սարոյեանի բնակարանը  
վերածուեցաւ թանգարանի ուր խճողուած կը գտնուին բազմահարիւր 
լուսանկարներ, գիրքեր, իր մասին գրուած յօդուածներ, գծանկարներ, նամակներ 
եւ տարբեր իրեր Սարոյեանի կեանքէն առնուած։ Գաղափարը լաւ էր, բայց 
ես կը խորհիմ որ թանգարանը Ֆրեզնօ քաղաքին կեդրոնական շրջանին մէջ 
ըլլալու էր միւս թանգարաններու մօտիկ։
Սարոյեան յաճախ ըսած է որ իր հայկականութիւնը իր մէջ շատ աւելի զօրացաւ 
երբ Զօրավար Անդրանիկ Ֆրեզնօ հաստատուեցաւ։
«Ներշնչել եւ Արտաշնչել» հատորին մէջ Սարոյեան կը գրէ։ - «Որքան ալ փորձէք 
կործանել Հայաստանը, դուք փիճերու զաւակներ, պիտի չկրնաք որովհետեւ 
երբ երկու հայեր հանդիպին իրարու այս աշխարհին վրայ որեւէ տեղ՝ տեսէք  
թէ ինչպէս պիտի կերտեն նոր Հայաստան մը։»
 

Սկիզբը Էջ 02

Հաղորդագրութիւն
Մայիսի 9-ը՝
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում

Հայր Մեսրոպը, խօսելով նաեւ 
Քրիստոսի չարչարանքների, խաչե-
լութեան եւ յաղթական յարութեան 
մասին, ընդգծեց, որ նոյնիսկ 
յուսաբեկութեան ամենածանր 
օրերին, ինչպէս մեր Տիրոջ Յարու-
թեան աւետիսից առաջ առա-
քեալներն ու Նրա հետեւորդներն 
էին, պէտք է յաղթանակի լոյսը 
առաջնաշարժիչ ուժ լինի եւ 
խոստումնալից ապագայի կերտումը՝ 
նպատակակէտ մեզ համար։ 
Հայր Սուրբը յաւելեց, որ այս 
օրերին, նաեւ սրտաբուխ 
աղօթքով յիշատակում ենք բոլոր 
նրանց, որոնք հաւատով եւ 
յաղթանակի զգացումով դարերի 
հոլովոյթում նահատակուեցին 
յանուն ազատ կեանքի, յանուն 
իրենց քրիստոնէական հաւատի 
եւ սրբազան հայրենիքի։ Ապա 
աղօթք վերառաքելով առ Աստուած՝ 
Հոգեշնորհ Հայր Սուրբը հայցեց 
Տիրոջից, որ Երկնքի Արքայութեան 
լոյսերի մէջ բնակեցնի մեր բոլոր 
նահատակների հոգիները։
Վերջում Հայր Սուրբը մաղթեց, որ 

Ամենակարողն Աստուած պահի 
ու պահպանի մեր նուիրական 
հայրենիքը եւ իմաստնութիւն ու 
խորագիտութիւն պարգեւի ամէնքին, 
որպէսզի կարողանանք ազգովին 
համախումբ կերտել մեր յաղթա-
կան գալիքը՝ ի փառս Ամենասուրբ 
Երրորդութեան, ի պայծառութիւն 
մեր հայրենիքի եւ մեր Առաքելական 
Մայր Եկեղեցու։
Սուրբ Պատարագի աւարտին, 
նախագահութեամբ Մայր Աթոռ 
Սուրբ Էջմիածնի լուսարարապետ 
Գերաշնորհ Տ. Մուշեղ եպիսկոպոս 
Բաբայեանի, կատարուեց հոգե-
հանգստեան արարողութիւն` 
Հայրենական մեծ պատերազմի 
եւ Արցախեան հերոսամարտի 
ընթացքում զոհուած քաջորդիների 
հոգիների հանգստութեան եւ 
խաղաղութեան համար:
Նոյն օրը Մայր Աթոռի Սուրբ 
Էջմիածնի միաբաններն այցելեցին 
«Յաղթանակ» զբօսայգի, որտեղ 
Անյայտ զինուորի յուշարձանին 
ծաղկեպսակներ զետեղելուց 
յետոյ իրենց  յարգանքի տուրքը 
մատուցեցին Հայրենական մեծ 
պատերազմում եւ Արցախեան 
հերոսամարտում զոհուածների 
անմար յիշատակին:
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քան նոյնիսկ քաղաքական, բայց բնական է որ ամէն տեղ պէտք է ահազանգենք, 
բնական է որ միջազգային հանրութեան ուշադրութիւնը պէտք է սեւեռենք այս 
կատարուածներուն վրայ: Բայց ամէնէն մեծ մեր ընելիքը այն է, որ ըլլանք ուժեղ, 
եւ վերջապէս դարձի գանք ազգովի, այնպէս ընենք որ մեր երկիրը ապաքինուի, 
ըլլանք ուժեղ եւ հզօր որպէսզի թոյլ չտանք, որ ոսոխը երբեւիցէ տիրանայ մեր 
երկրին, մեր երկրի որեւէ մասին, եւ մեր մշակութային ժառանգութեան, այլ 
տարբերակ մենք չունինք:

- Այս զարգացումներն ու դէպքերը որոնք  տարբեր առումներով ալ  խոցեն 
մեզ, արդեօք Արցախի ժողովուրդի, Արցախի բնակչութեան վրայ ինչ որ 
ձեւով կ'ազդե՞ն։ Այլ  խօսքով հայրենի հողը լքելու ու հեռանալու, կամ 
վախով ապրելու  տրամադրութիւններ կա՞ն Արցախի մէջ։
Ատրպէյճանը ըստ ամենայնի, կ'ուզէ այսպիսի տրամադրութիւններ տարածել 
մեր ժողովուրդի մօտ, եւ այդ նպատակով տարբեր յայտարարութիւններ կը 
կատարեն, իբրեւ թէ Ատրպէյճանը շուտով պիտի գրաւէ Ստեփանակերտը, 
իբրեւ թէ այդ հարցը որոշուած է, եւ այլն: Հասկնալով, որ այս ռազմական 
առումով անհնարին է, քանի որ այն մասին մէջ ինչ որ մնացած է Արցախէն, 
տեղակայուած են ռուսական խաղաղապահ ուժերը, այսինքն յարձակում 
Արցախի վրայ ըստինքեան կ'ըլլայ յարձակում Ռուսաստանի Դաշնութեան վրայ, 
եւ հասկնալի է թէ այդ ինչ հետեւանքներ կրնայ ունենալ: Այս բոլորը հասկնալի 
է Ատրպէճանին, բայց միեւնոյն ժամանակ, հայաթափումը անոր համար 
գերխնդիր է, բայց անոր համար ինչու թանկեր գնել, ինչու անօդաչու թռչող 
սարքաւորումներ, «Պայրաքտարներ», զինուորներ օգտագործել, ան դիմելով 
տնտեսապէս աւելի աժան մեթոտներու, պարզապէս յայտարարութիւններով 
վհատութիւն կ'ուզէ սերմանել մեր ժողովուրդի հոգիներուն ու սրտերուն մէջ, 
որպէսզի Արցախ ապրող մարդիկ մտածեն, որ Արցախ արդէն վտանգաւոր 
տեղ է եւ չուզեն իրենց ու իրենց երեխաներու ճակատագիրը կապել Արցախի 
հետ, իսկ այն մարդիկ ալ որ կ'ուզեն վերադառնալ Արցախ, չվերադառնան, 
նպատակը այս է: 

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Շար. Էջ 08

«Եթէ Լափիտ Կարողանայ Կառավարութիւն  Կազմել , Ապա  Այդ  
Պարագային  Մեծ Յոյսեր Կան, Որ Իսրայէլ Եւս Ճանչնայ Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը». Ընկ. Յակոբ Անդրէասեան

«Արցախը Դեռ Կանգուն Է Եւ  Անպայման Յաղթանակներ Պիտի 
Ունենանք» Նախարար Դաւիթ Բաբայեան Խօսեցաւ ՝ «Ռամկավար 
Մամուլ»ին

«Ռամկավար Մամուլ»ի հարցերուն կը պատասխանէ ՌԱԿ Կեդրոնական 
Վարչութեան անդամ՝ Ընկ. Յակոբ Անդրէասեան:

 - Վերջին օրերուն իրավիճակը դարձեալ լարուած է Երուսաղէմի կարգ 
մը շրջաններուն  եւ մասնաւորապէս «Շէյխ Ժարրահ» շրջանին մէջ, 
ի՞նչ է պատճառը։
«Շէյխ Ժարրահ»ի դէպքերը, եւ, ընդհանրապէս, Երուսաղէմի մէջ պատահած 
վերջին խռովութիւնները արդիւնք են շատ տարբեր տուեալներու եւ 
պարագաներու: Ինչպէս Իսրայէլ յաճախ կը կրկնէ եւ կը հաստատէ, թէ 
Երուսաղէմ միացեալ է, իրականութեան մէջ այդպէս չէ: Երուսաղէմը ունի մէկ 
քաղաքապետարան եւ մէկ քաղաքապետ, Արեւելեան Երուսաղէմ՝ ուր կ'ապրին 
միայն արաբները, եւ Արեւմտեան Երուսաղէմ, որ բնակեցուած է, մեծաւ մասամբ, 
հրեաներով: Արեւելեան Երուսաղէմը լքուած մաս մըն է, իսկ Արեւմտեան մասը՝ 
ամենաարդիական ոճով շինուած, մաքուր եւ օրէնքները պահպանուած շրջան 
է: Չմոռնամ ըսելու նաեւ, որ քաղաքապետը միշտ հրեայ մը կ'ըլլայ:
Այս մէկ մասն է խնդրին, սակայն եւ ամենակարեւորը՝ քաղաքական հարցն 
է: Պաղեստինցիները երբեք պիտի չընդունին իսրայէլեան իշխանութիւնը 
Երուսաղէմի վրայ, եւ այս խնդիրները կապ ունին նաեւ «վերէն» եկած 
հրահանգներու, եւ  տարբեր քաղաքական գործիչներու կողմէ  կատարուած 
մը յայտարարութիւններու հետեւանքն են։
Չմոռնամ ըսելու, թէ այսօրուայ պաղեստինցի երիտասարդները այլեւս վախ 
չունին հրեաներէն եւ կը փորձեն, նոյնիսկ առանց զէնքի  դէմ դնելու իսրայէլեան 
բանակին։
 
-Կը նկատենք նաեւ, որ ներքաղաքական առումով իրավիճակը 

բնականոն չէ եւ մինչեւ այս պահը վերջերս դարձեալ վարչապետ 
դարձած Բենիամին Նաթանիահուն  լուրջ հարցեր կ՚ունենայ նոր 
կառավարութեան մը կազմութեան առընթեր, ի՞նչ են պատճառները եւ 
արդեօք հանգուցալուծումը մօտալուտ է՞։
Նախ յիշեցնեմ, որ վերջին խորհրդարանական ընտրութիւններուն, Նաթանիահուն 
կորսնցուց իր մեծամասնութիւնը, նոր ուժեր մէջտեղ եկան, որոնք շատ ուժեղ 
ընդդիմախօս են Նաթանիահուին, որ տարբեր մեղադրանքներու  տակ 
ըլլալով դատական խնդիրներու առջեւ ալ է։Նաթանիահուն ձախողեցաւ իրեն 
տրամադրուած ժամանակամիջոցին կառավարութիւն կազմել: Այժմ նախագահը 
ընդդիմադիր ճակատին, յանձինս՝ Եաիր Լափիտին յանձնեց կառավարութիւն 
կազմելու գործը: Կը կարծուի, որ մէկ շաբթուան ընթացքին Լափիտ պիտի 
կարենայ կառավարութիւն կազմել եւ այդ առումով ալ երկիրը սպասողական 
վիճակի մը մէջ է։
 
-Ի՞նչ նկատի ունիք, երբ կ'ըսէք՝ Նաթանիահուն կորսնցուց իր 
մեծամասնութիւնը:
Մեծամասնութիւն ըսելով, նկատի ունիմ, որ Նաթանիահուն ամենամեծ թիւով 
խորհրդարանականներ ունի, բայց, այդուհանդերձ, չի կրնար պէտք եղած 61 
ձայնն ապահովել, որպէսզի կարենայ կառավարութիւն կազմել: Ընդդիմադիր 
ճակատը կրնայ ապահովել այդ 61 ձայնը, բայց անոնց պարագային ալ 61 ձայնը 
բաւարար չէ, որովհետեւ ընդդիմադիր ճակատը շատ մը կուսակցութիւններու 
միացումով է, որ պիտի կարողանայ դաշինք կազմել ու ապա կառավարութիւն 
կազմել։
 
-Վերջին օրերուն  մէկէ աւելի  իսրայէլեան թերթեր  հրապարակումներ 
կատարեցին այն մասին, որ Իսրայէլի Քընէսէթը (Խորհրդարանը)
վերջապէս պիտի ճանչնայ Հայոց Ցեղասպանութեան փաստը, եւ այս տեղի 
կրնայ ունենալ մասնաւորապէս ԱՄՆ նախագահ Ճօ Պայտընի ազդեցիկ 
յայտարարութեան իբրեւ հետեւանք։ Ձեր կարծիքով  հաւանակա՞ն է 
այդ քայլը։
Եթէ Լափիտ կարողանայ վարչապետ դառնալ, այո, մեծ յոյսեր կան, որ Իսրայէլ 
եւս ճանչնայ Հայոց Ցեղասպանութիւնը:
 
-Կարգ մը վերլուծաբաններ կարծիք կը յայտնեն, որ Նաթանիահու 
կարողանալու համար ներքին ճակատի վրայ իր ներկայութիւնը ամրացնել, 
պիտի փորձէ հարուածել Կազայի շրջանը. Ռազմական գործողութիւն 
հաւանականութիւնը մեծ է՞. Ի՞նչ կը մտածէք։
Նաթանիահուն ամէն ինչ պիտի ընէ, որ ձախողցնէ Լափիտի կողմէ նոր 
կառավարութեան մը կազմութիւնը: Այս տեսանկիւնէն մեկնած, հեռու չէ նաեւ, 
որ Նաթանիահու  «փոքր» պատերազմներ հրահրէ՝ Կազայի կամ Լիբանանի 
ուղղութեամբ:

«Ռամկավար Մամուլ»

 
Արցախի հանրապետութեան ԱԳ 
նախարար՝ Դաւիթ Բաբայեան 
օրերս հարցազրոյց մը տուաւ 
«Ռամկավար Մամուլ»ին։
 Խօսելէ ետք Արցախի շուրջ եւ 
Արցախի այսօրուան  տարածքին 
մէջ  առկայ ընդհանուր 
դրութեան մասին, Բաբայեան 
մասնաւորապէս շեշտեց, որ մեր 
ժողովուրդը ունի մէկ ճանապարհ 
այս բոլորէն դուրս գալու համար 
եւ այդ  ճանապարհը միաւորման  
ճանապարհն է։

 Ստորեւ  նախարար Բաբայեանին հետ մեր կատարած հարցազրոյցը։

- Պր. նախարար, վերջին օրերուն շատ արագ զարգացումներ կը 
կատարուին, Ատրպէյճան կանոնաւոր կերպով կ'ոչնչացնէ մեր 
ժողովուրդի հոգեւոր ժառանգութիւնն ու խորհրդանիշները, յատկապէս 
Շուշիի մէջ։ Այս առումով ի՞նչ ունիք ըսելիք։
Իրօք ինչ որ կը կատարէ Ատրպէյճանը, այլ բան չէ քան մշակութային 
Ցեղասպանութիւն մշակութային ահաբեկչութիւն եւ մշակութային Նացիզմ: 
Այս սպասելի էր, որովհետեւ այս միակ գործելաոճն է Ատրպէյճանի, զոր 
մենք կ'անկալենք, ասիկա նորութիւն չէ, եւ պէտք է ասոր մասին յստակ 
պատկերացում ունենանք եւ երբեք չսխալինք ու իրականութենէն չհեռանանք: 
Հարեւան ունինք Ատրպէյճանի պէս երկիր մը, որուն համար հայատեացութիւնը 
պետական եւ ազգային գաղափարախօսութիւն դարձած է: Իսկ թէ մենք ինչ 
պէտք է ընենք, կարելի է ըսել, որ այստեղ խնդիրը աւելի փիլիսոփայական է 
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Անմիաբանութիւնը՝ Քաղաքական Տհասութեան Արտայայտութիւն
ՎԱՐՈՒԺ ԹԷՆՊԷԼԵԱՆ

Հայ ժողովուրդի քաղաքական հասարակաց առաջադրանքները 
կ՝ամբողջացնեն բոլոր տուեալները ի մի խմբելու հայ ժողովուրդի բոլոր 
հատուածները անխտիր՝ ի Հայաստան եւ ի սփիւռս աշխարհի:

Բայց հակառակ ճակատագիրի նոյնութեան ու տեսլականներու միասնա-
կանութեան, ցարդ կարելի չէ եղած իրագործել հայկական սպասուած 
միասնականուութիւնը:
Այս նշումներով չենք առաջադրեր միատեսակ մտածողութեան մը կամ 
միակուսակցական դրութեան մը հաստատումը մեր իրականութեան մէջ, 
ինչ որ ոչ միայն փափաքելի չէ, այլեւ անկարելի: Հարցը կը վերաբերի 
ազգային հասարակաց շահերու շուրջ համախոհութեան մը ստեղծման, եւ 
այդ համախոհութեան շրցագիծին մէջ, հաւաքական աշխատելաձեւի մը 
յառաջացման, ուր կուսակցական շահերը, որոնք ընդհանրապէս կ՝առընչուին 
իշխանութեան, միշտ տեղի կու տան ազգայն ընդհանուր շահերու առջեւ:
Միասնականութիւնը չ՝ենթադրեր նաեւ քաղաքական ընդիմադրութեան 
լռեցումը: Ընհակառակն, առողջ ընդիմադրութեան գոյութիւնը ցուցանիշ է 
տարբեր տեսակէտներու գոյակցութեան եւ առ այդ՝ սատար քաղաքական 
մշակոյթի զարգացման:
Հայ իրականութեան մէջ ալ գոյութիւն ունին իշխանութեան հարցեր: Անխուսա-
փելի եւ պատմական անհրաժեշտութիւն է այդ: Բայց ինչ որ մերժելի է, 
իշխանութեան ինքնանպատակ ձգտումն է: Վէճերն ու տարակարծութիւնները 
բնական ու առողջ երեւոյթներ են, երբ կը ծագին ու կը դարմանուին ազգային 
շրագիծի, ազգային հաստատութիւններու եւ ազգային շահերու լայն պարունակին 
մէջ:
Երբ կը խօսուի միասնականութեան մասին, անիկա չի վերաբերիր որոշ 
մակարդակներու վրայ կատարուած ֆոլքլորիք ժողովներուն, որոնք 
աւելի հանդէսներու կը նմանին քան քաղաքական հանդիպումներու: 
Միասնականութիւնը կամ ազգային հասարակաց տեսլականներու հաւաքական 
ձգտումը պէտք է զարգանայ ժողովրդային մակարդակի եւ ազգային 
ընդհանրական գործի ճակատներուն վրայ:
Հայ ժողովուրդի բոլոր հատուածներն ալ կը հաւատան Հայաստանի եւ Արցախի 

ապահովութեան ու բարգաւաճման, ինչպէս նաեւ Հայասպանութեան ճանաչման 
ու հատուցման պահանջներուն, գէթ բոլորն ալ այդպէս կը յայտարարեն, 
հետեւաբար ամէն հարց պէտք է երկրորդական նկատուի ազգային գերագոյն 
իտէալներու առջեւ: Դժբաղտաբար այդպէս չէ իրականութիւնը:
Մեծ մշակոյթի տէր ժողովուրդ ենք, բայց դժբախտաբար քաղաքական մշակոյթ 
տակաւին չունինք, հետեւաբար նաեւ չունինք միասնականութիւն:
Հաստատութիւնները կ՝օգնեն քաղաքական մշակոյթի ստեղծման, բայց 
իսկական մշակոյթը կը ստեղծուի կեանքի փորձով, ապրումով, քաղաքական 
առօրեայ նիստ ու կացով ո’չ միայն ղեկավարական, այլեւ ժողովրդային 
ու փողոցի մակարդակներուն վրայ՝ մանաւանդ հաշուետուութեան եւ 
հաշուառութեան լծակներու աշխուժացումով ներքին մակարդակի վրայ, եւ 
ազգային անվտանգութեան ուխտի մշակումով արտաքին ճակատներու վրայ:
Մինչ թրքական եւ ազերիական հանապազօրեայ սպառնալիքները, ինչպէս 
նաեւ՝ արտագաղթի եւ սփիւռքի օտարացման վտանգները դամոկլեան սուրի 
նման կախուած կը մնան մեր գլխուն վրայ, անդին մենք չենք կրնար, իրաւունք 
չունինք իշխանամոլական կռփամարտերով զբաղելու: Անմիաբանութեան 
դրսեւորումները քաղաքական տհասութիւն միայն կ՝արտայայտեն եւ կ՝ընթանան 
գոյութենական պայքարի ճիշդ հակառակ ուղղութեամբ:

Արցախի անվտանգութիւնը այս պահու դրութեամբ, կրնայ մահացու 
սարսափ ըլլալ միայն մէկ պարագային, եթէ Ռուսաստանի մէջ սկսին 
անկանխատեսելի զարգացումներ, ինչպէս յեղափոխութիւն, կամ այն երկիրը 
նորէն քաղաքացիական պատերազմի մէջ ներգրաւուի, ինչպէս տեղի ունեցաւ 
1917-1918 թուականներուն, բայց այս պարագային արդէն ամբողջ հայութիւնը 
վտանգուած կ'ըլլայ: Եթէ  այդպիսի բարդ  զարգացումներ ըլլան, ապա բնական 
է, որ Թուրքիան ու Ատրպէյճանը անմիջապէս իրենց յանցաւոր ծրագիրները կը 
փորձեն իրականցնել,  բայց այնքան ատեն, որ  դեռ ռուս խաղաղպահները դեռ 
Արցախ են ու Ռուսաստանը կայուն իրավիճակի մէջ է, նման զարգացումներու 
հաւանականութիւնը ի հարկէ շատ քիչ է:

- Կարեւոր հարցի մը անդրադարձաք, որովհետեւ Սփիւռքն ալ այս պահուն, 
յստակ չի գիտեր որ արդեօք Ռուսաստանը իրապէ՞ս մեր ռազմավարական 
գործընկերն է, այսինքն անկախ ամէն ինչէ, Ռուսաստանը պահեց 
Արցախը, այդ առումով ի՞նչ կը մտածէք:
Անկասկած, որ Ռուսաստանը մեզի համար եղբայր երկիր է, եւ իսկապէս եթէ 
այս պայմաններուն, Ռուսաստանը ներկայ չըլլայ Արցախ, մէկ օրուայ մէջ հայ 
չի մնար: Որովհետեւ մենք այս պահու դրութեամբ, դժբախտաբար, պէտք է 
ընդունինք այն իրականութիւնը, որ ի վիճակի չենք մեր սեփական ուժերով 
ապահովել Արցախի անվտանգութիւնը: Միւս կողմէ ալ Ռուսաստանը երբ 
կ'ապահովէ այդ անվտանգութիւնը, մեզի համար նոր հնարաւորութիւններ 

կ'ընձեռնէ ապաքինուելու, տնտեսապէս զարգանալու եւ այլն: Սակայն Արցախի 
մէջ հայութիւնը պէտք է լաւ հասկնայ, որ մենք պէտք չէ դառնանք թատերաբեմ 
համաշխարհային աշխարհաքաղաքական պայքարի։ Ի վերջոյ հայութիւնը 
ունի այդ ներուժը, որ ճկուն ձեւով Ռուսաստանի եւ արեւմուտքի միջեւ եղած 
բարդութիւնները շրջանցէ, քանի որ մենք ունինք հայկական սփիւռք այդ 
տեսակէտէն, մեր կապերը տարբեր երկիրներու հետ պահպանելու լաւագոյն 
ձեւը եւ իրական տարբերակը այդ է: Քանի որ մենք ունինք սփիւռք հետեւաբար 
այն թոյլ կու տայ շրջանցելու բազմաթիւ հնարաւոր աշխարհաքաղաքական 
բարդութիւններ, եւ  այս առումով մեր ունեցած այս հնարաւորութիւններ իրապէս 
շատ մեծ են ու արժէքաւոր։

- Այս բոլորի լոյսի տակ, ի՞նչ կ'ուզէք ըսել սփիւռքահայութեան: 
Համաճարակի այս ալիքի աւարտին, արդեօք Արցախը կը սպասէ՞ իր 
սփիւռքահայ զաւակներուն. Ի՞նչ կոչով պիտի ուզէիք հանդէս գալ։
Պէտք է ըսել, որ այո՛ հարուածը սարսափելի էր, բայց Արցախը կա՛յ եւ կանգուն 
է, հայութիւնը կա՛յ եւ կանգուն է: Մենք դեռ յաղթանակներ պիտի տօնենք 
սիրելի եղբայրներ եւ քոյրեր, եւ ամէն ինչ կախեալ է մեզմէ, ճիշդ դասեր քաղենք, 
վերջապէս դարձի գանք ազգովին, խելացի ըլլանք, արհեստավարժ ըլլանք, 
հայրենասէր ըլլանք, ի վերջոյ Աստուած այնքան մեծ է, որ մեզ չարժանացնէր այն 
ճակատագրին, որուն մենք գուցէ արժանի ենք, հետեւաբար պէտք է ըլլանք յոյսով 
լի, որովհետեւ յուսահատութիւնը Աստուծոյ նկատմամբ թերահաւատութիւն է, 
ինչ որ անթոյլատրելի է:

 «Ռամկավար Մամուլ»  

«Արցախը Դեռ Կանգուն Է Եւ  Անպայման Յաղթանակներ Պիտի Ունենանք» Նախարար 
Դաւիթ Բաբայեան Խօսեցաւ ՝ «Ռամկավար Մամուլ»ին

Վարչապետի ընտրութեան համար անհրաժեշտ էր 67 «կողմ» ձայն:
Անկախ Հայաստանի պատմութեան մէջ երկրորդ անգամ է, որ Ազգային 
ժողովը կ'արձակուի սահմանուած ժամկէտէն շուտ: 2018-ի նոյեմբերին եւս ՀՀ 
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի հրաժարականէն ետք խորհրդարանը ցրուած 
էր նոյն ընթացակարգով:
Վարչապետի միակ թեկնածուն Նիկոլ Փաշինեանն էր: Անոր թեկնածութիւնը 
առաջադրած էր ԱԺ «Իմ քայլը» խմբակցութիւնը: Նիկոլ Փաշինեանի 
թեկնածութիւնը վարչապետի պաշտօնին առաջադրուած էր նաեւ վարչապետի 
ընտրութեան առաջին փուլին, սակայն այն պաշտօնական բնոյթ կը կրէր, քանի 
որ Ապրիլ 25-ին, վարչապետի պաշտօնէն հրաժարական ներկայացնելով, 
Նիկոլ Փաշինեանը սկիզբ դրաւ խորհրդարանը իրաւունքի ուժով լուծարելու եւ 
խորհրդարանական արտահերթ ընտրութիւններու կայացման գործընթացին: 
Մայիս 3-ի ԱԺ հերթական նիստին վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ 
Փաշինեանը չէր ընտրուած վարչապետի պաշտօնին:
Յունիս 20-ին Հայաստանի մէջ կը նախատեսուի Ազգային ժողովի արտահերթ 
ընտրութիւններու կայացումը:

Հայաստանի Եօթերորդ Գումարման Ազգային 
Ժողովը Լուծարուեցաւ 

«Քաղաքացիական Պայմանագիր» Կուսակցութեան 
Շտաբը Պիտի Ղեկավարէ Սուրէն Պապիկեանը

«Քաղաքացիական պայմանագիր» 
կուսակցութեան նախընտրական 
շտաբը պիտի ղեկավարէ ՀՀ 
տարածքային կառավարման եւ 
ենթակառուցուածքներու նախարար 
Սուրէն Պապիկեանը։ Այս մասին 
«Փաստինֆո»-ի հետ զրոյցի ժամա-
նակ ըսած է ՔՊ հանրային կապերու 
համակարգող, ԱԺ պատգամաւոր 
Վահագն Ալեքսանեանը:

Վերջինս յայտնած է, որ ՔՊ նախընտրական շտաբը պիտի համակարգեն 
Սուրէն Պապիկեանը, Շրջակայ միջավայրի նախարար Ռոմանոս Պետրոսեանը, 
վարչապետի գլխաւոր խորհրդական Արայիկ Յարութիւնեանը, վարչապետի 
աշխատակազմի ղեկավար Արսէն Թորոսեանը:
Սուրէն Պապիկեանը պիտի ըլլայ գլխաւոր համակարգողը:
Յիշեցնենք, որ «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցութեան կարգախօսն 
է ՝«Ապագայ կայ»:
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մտածենք. եթէ հոգեւոր մեր կեանքին 
մէջ ճիշդ ուղղութեան մէջ ըլլանք, ո՛չ 
մէկ քահանայի ո՛չ մէկ խօսք կրնան 
վիրաւորել մեզ, ընդհակառակը, 
անոնք մեզի ուղղութեան միջոց 
կրնան ըլլալ միայն: Այս ուղղութեամբ 
Մեղրիկ Եպսկ. Բարիքեան 
կ՚ըսէ. «Այսօր ալ մեր կեանքին 
մէջ, եթէ երբեք երբեմն կը 
վիրաւորուինք Եկեղեցւոյ մէջ, 
այդ վիրաւորանքը ո՛չ թէ վիրաւորելու համար է, ցաւցնելու համար է, 
այլ՝ ուղղելու համար, շիտակ ճամբան ցոյց տալու համար է: Եւ երանի՜ 
անոնց, որոնք կը գտնեն այդ ուղղութիւնը իրենց կեանքին մէջ եւ չեն 
ըսեր, վա՛ղը կը նայինք, թէ ինչ կ՚ըլլայ: Վաղը ամէն բանի համար ուշ է: 
Վաղը ամէն ինչի համար ուշ է: Ա՛յսօրն է կարեւորը: Եթէ այսօր մենք 
չնայինք Աստուծոյ, չփնտռենք զԱստուած մեր կեանքին մէջ, վաղը 
կրնայ ուշ ըլլալ ամէն մէկուս համար»:

ՄԵՐ ԶԱՒԱԿՆԵՐՈՒՆ ԲԵՐԱՆՆԵՐԸ ՄԱՔՐՈՒԹԵԱՄԲ ԶԱՐԴԱՐԵՆՔ
Ծնողներ, հարազատներ, մտերիմ բարեկամներ, երբ իրենց գերդաստանին 
կամ մտերիմներուն ընտանիքներէն ներս զաւակ մը կը ծնի, կ՚ուրախանան: 
Արդար եւ իրաւ: Ծնելէն ետք, օր օրի կը հետեւին ու անհամբերութեամբ կը 
սպասեն, թէ այդ զաւակը ե՛րբ պիտի սկսի քալել ու խօսիլ: Արդար եւ իրաւ: 
Անարդարն ու անիրաւը այն է սակայն, որ խօսիլ սկսելէ ետք, մամա-պապա 
ըսելէ ետք, երբեմն նոյնիսկ ծնողները եւ հարազատները, կը սկսին հայհոյանք 
սորվեցնել այդ անմեղ մանուկին ու հաճոյք կը ստանան այդ բանը ընելով: 
Սակայն չարաչար կը սխալին, որովհետեւ այդպիսով այդ անմեղ մանուկին 
ձիւնի պէս ճերմակ հոգին կը սեւցնեն ու փոխանակ բարի սերմեր ցանելու՝ 
չար սերմեր կը ցանեն, որով կ՚ապականեն այդ մանուկին ամբողջ կեանքը: 
Այդ բանը ընողներուն ի՜նչ ազդեցիկ կերպով կը համեմատի Պօղոս 
Ադրիանապոլսեցի Պատրիարքին հետեւեալ խօսքերը. «Երանի հայհոյողին 
ականջը կտրէին ու բերանին կարէին, որ լսէր, թէ ինչ կը խօսի: 
Իսկապէս, եթէ հայհոյողը լսէր իր հիշոցները, ամօթէն բերանը կը 
փակէր: Լաւ է բերանը համր եւ մաքուր ըլլայ, քան՝ խօսող եւ անմա-
քուր»: Երանի՜ մեր զաւակներուն բերանները մաքրութեամբ զարդարենք, 
քան թէ՝ անմաքրութեամբ:

ԱՄԷՆ ԻՆՉ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՓԱՌՔԻՆ ՀԱՄԱՐ ՓՈՐՁԵՆՔ ԸՆԵԼ
Երիտասարդ մը ժպիտը դէմքին եւ ուրախութեամբ ողողուած մօտեցաւ 
վանականին ու սկսաւ ոգեւորութեամբ պատմել.
-Հայր իմ, վերջապէս յաջողեցանք ամիսներով մեր տարած աշխատանքը իր 
աւարտին հասցնել: Մի քանի ընկերներով ամիսներ առաջ, որոշած էինք 
բարեգործութիւն կատարել կարօտեալներուն եւ այդ ուղղութեամբ սկսած 
էինք աշխատիլ, հանգանակութիւն կատարել, ապրանքներ հաւաքել, մէկ 
խօսքով ինչ որ կրնայինք ընել՝ ըրած ենք: Իսկ երէկ, այդ մի քանի ամիսներուն 
աշխատանքը իր աւարտին հասցուցինք, երբ այցելեցինք բազմաթիւ կարօ-
տեալներու եւ մեր հաւաքած նուէրները բաժնեցինք: Չես պատկերացներ, 
հայր իմ, թէ ի՜նչ ուրախութիւն եւ հոգեկան մեծ բաւարարութիւն ստացանք, 
տեսնելով այդ մարդոց ուրախութիւնը եւ երախտագիտութեան ժպիտները: 
Մէկ խօսքով, այն ինչի մասին ամիսներ առաջ մտածած էինք, յաջողեցանք 
իրականութիւն դարձնել:
Վանականը պահ մը լուռ մնալէ ետք, աչքերը սեւեռելով դէպի երկինք՝ 
հարցուց երիտասարդին.
-Զաւակս, կրնայ ըլլալ ըսածս քեզի ծանր թուի, բայց ինչպէս գիտես, 
ճշմարտութիւնը միշտ կը ցաւցնէ մեզ: Տես, ուրախութեամբ պատմեցիր ձեր 
առած որոշումին եւ անոր իրագործման մասին, սակայն մէկ նախադասու-
թիւն անգամ չգտայ ձեր գործին մէջ Աստուծոյ ներկայութեան մասին: 
Մարդկային հասկացողութեամբ ձեր կատարած գործը շատ լաւ է, բայց նոյն 
այդ չափանիշով՝ ձեր վարձատրութիւնը արդէն իսկ ստացած էք: Մինչ, մենք 
որպէս Աստուծոյ պատկերով ստեղծուած արարածներ, մեր վարձատրութիւնը 
ո՛չ թէ մարդոցմէ պէտք է ստանանք, այլ՝ պէտք է ամէն ինչ ընենք, որպէսզի 
Աստուծմէ ստանանք մեր վարձատրութիւնը, որ յաւիտենական եւ մնայուն 
վարձատրութիւն է, մինչ մարդոցը ժամանակաւոր եւ անցաւոր: Այս ալ ըսեմ, 
ձեր արարքը ո՛չ այլ ինչ եղած է, բացի ձեր մարդկային փառասիրութիւնը 
բաւարարելը, որովհետեւ ըստ մեր Տիրոջ աւանդած ուսուցումին, պէտք է 
զգոյշ ըլլանք եւ՝ «Աստուծոյ հանդէպ ձեր պարտաւորութիւնները մարդոց 
ներկայութեան մի՛ կատարէք ցոյցի համար, որովհետեւ այդ 
պարագային վարձատրութիւն պիտի չստանաք ձեր երկնաւոր Հօրմէն։
Երբ ողորմութիւն կ՚ուզես տալ, փող ու թմբուկով մի՛ ըներ՝ մարդոց 
ուշադրութիւնը գրաւելու համար, ինչպէս կեղծաւորները կ՚ընեն 
ժողովարաններու մէջ եւ հրապարակներու վրայ՝ մարդոցմէ փառա-
ւորուելու ակնկալութեամբ։ Վստա՛հ եղէք, միայն ատիկա է անոնց 
վարձատրութիւնը։ Ընդհակառակը, երբ դուն ողորմութիւն կու տաս 
ձախ ձեռքդ թող չգիտնա՛յ թէ ինչ կ՚ընէ աջ ձեռքդ։ Այսպիսով 
ողորմութիւնդ գաղտնի ըրած կ՚ըլլաս, եւ քու երկնաւոր Հայրդ, որ 
անտեսանելի է եւ կը տեսնէ կատարածդ, քեզ պիտի վարձատրէ 
յայտնապէս» (Մտ 6.1-4): Այս խօսքերէն ետք, կը կարծեմ, որ հասկցար, թէ 
բարեգործութիւնդ ի՛նչպէ պէտք է կատարես:
Մէկ բան լա՛ւ գիտցիր զաւակս, թէ քու կատարած իւրաքանչիւր գործդ եւ 
նոյնիսկ՝ ունեցած մտածումդ, Աստուծոյ յայտնի են, այնպէս որ աշխատէ՛ 
Անոր հաճելի ըլլալ, Անոր կամքը կատարել եւ այդ ժամանակ կը գտնես 
բարեգործութեան ճշմարիտ ուղին:

Այլեւայլ Նիւթերու Մասին Խորհրդածութիւններ 
(Միտքի Խարխափումներ)
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

ԻՆՉՊԷ՞Ս ՁԵՐԲԱԶԱՏԻԼ ԵՐԿՄՏՈՒԹԵՆԷՆ
Երիտասարդ մը քահանայի մը դիմեց՝ խօսելու համար իր դժուարութեան 
մասին: Սկսելով խօսիլ քահանային հետ՝ բացատրեց, թէ շատ յաճախ 
որոշումներ կայացնելու ժամանակ երկմտանքի մէջ կ՚իյնայ եւ չի՛ կրնար ճիշդ 
որոշումներ առնել այդ երկմտանքին պատճառով: Ու դիմելով քահանային 
հարցուց.
-Տէր Հայր, ի՞նչ պէտք է ընեմ, որպէսզի կարենամ յաղթահարել երկմտութեան 
այս դժուարութիւնը:
Քահանան, որ տարիքով բաւական մեծ էր եւ սպիտակ մօրուք մը ունէր, 
սկսաւ շոյել իր մօրուքը ու խօսքը ուղղելով երիտասարդին ըսաւ.
-Որդեա՜կս, տեղին է անհանգստութիւնդ եւ այս վիճակին մասին դարման 
փնտռելդ: Պիտի առաջարկեմ քեզի միասնաբար կարդանք Յակոբոս 
Տեառնեղբօր հետեւեալ տողերը, որոնց ընթերցումէն ետք վստահ եմ, որ 
որոշում պիտի կայացնես յետ այսու զգուշութեամբ վարուելու եւ աստի-
ճանաբար երկմտութիւնը քեզմէ հեռու վանելու, որովհետեւ երկմտութիւնը 
անհաստատութեան բոյն է: Կարդա՛նք. «Եթէ ձեզմէ մէկը կը զգայ, թէ 
անհրաժեշտ իմաստութիւնը չունի, թող խնդրէ Աստուծմէ, որ բոլորին 
կու տայ առատօրէն եւ սիրայօժար կերպով, եւ Աստուած պիտի տայ 
իրեն: Բայց թող խնդրէ հաւատքո՛վ, առանց երկմտելու, որովհետեւ 
երկմիտ մարդը կը նմանի ծովու ալիքներուն, որոնք հովերէն կը 
շարժին ու կը տարուբերին: Այնպիսին թող չակնկալէ, որ Տէրը կու տայ 
իր խնդրածը, որովհետեւ երկմիտ մարդը իր բոլոր քայլերուն մէջ 
անհաստատ է» (Յկ 1.5-8):

ՅԱՃԱԽ ԿԸ ԴԺԳՈՀԻՆՔ…
Յաճախ կը դժգոհինք՝
Մեր տկար տեսողութենէն կամ ակնոցներու անյարմարութենէն, մտածե՛նք 
կոյրերու մասին:
Մեր տկար լսողութենէն կամ մեր ականջին մեծ ու փոքր ըլլալու հանգա-
մանքէն, մտածե՛նք խուլերուն մասին:
Մեր շրթներէն-բերաններէն, մտածե՛նք համրերու մասին:
Մեր ձեռքերէն, թէ կը ցաւին, շատ ծանրաբեռնուած ենք, եւ այլն, մտածե՛նք 
ձեռքերով հաշմանդամներու մասին:
Մեր ոտքերէն, թէ ուռած են երկար քայլելէ, պէտք է անպայման ինքնաշարժ 
մը ձեռք ձգեմ, մտածե՛նք կաղերուն մասին:
Պա՛հ մը, միայն, եթէ այս եւ այլ նման երեւոյթներու մասին մտածենք, կը 
նկատենք, որ դժգոհելու ո՛չ մէկ պատճառ, աւելին՝ իրաւունքն իսկ չունինք:

«ՓԱՌՔ ԱՍՏՈՒԾՈՅ, ԼԱՒ ԵՄ ԵՒ ՇՆՈՐՀԱԿԱԼ ԵՄ ՀԱՐՑՆԵԼՈՒԴ…»
Երիտասարդ մը, ամէն առաւօտ գործի գացած ժամանակ կը բարեւէր իրենց 
կողքի ծեր դրացիին, որ նստած կ՚ըլլար իր տան դիմաց, ու անոր որպիսու-
թիւնը կը հարցնէր, եւ միշտ գրեթէ նոյն պատասխանը կը ստանար.
-Փառք Աստուծոյ, զաւակս, լաւ եմ եւ շնորհակալ եմ հարցնելուդ:
Երիտասարդը, որ արդէն մի քանի տարի էր, որ իր ծեր դրացիէն նոյն 
պատասխանը կը լսէր, օր մը կ՚որոշէ հետաքրքրուիլ իրմէ ու հասկնալ, թէ 
ինչո՞ւ միշտ շնորհակալ սիրտով փառք կու տայ Աստուծոյ եւ իրեն 
շնորհակալութիւն կը յայտնէ: Այսպիսով, յաջորդ առաւօտ նոյն պատասխանը 
ստանալէ ետք, կը դիմէ ծեր դրացիին.
-Հայրիկ, քանի տարի է արդէն, որ ամէն օր քեզմէ նոյն պատասխանը կը 
ստանամ, կ՚ուզեմ գիտնալ պատճառը:
Ծերուկը ժպտալով, կը պատասխանէ.
-Զաւակս, երբ երիտասարդ էի եւ նոր աշխատանքի անցած էի, ամէն ինչէն կը 
դժգոհէի՝ աշխատանքէս, աշխատակակիցներէս, գործատէրէն, ընկերներէս, 
մէկ խօսքով, ամէն բանէ կը գանգատէի, կը գանգատէի ու կը գանգատէի, 
բայց միաժամանակ կը զգայի, որ դարձեալ գոհ չեմ, դարձեալ խաղաղ չեմ, 
դարձեալ երջանիկ չեմ: Օր մը սակայն, աղքատ ու կաղ ծերուկի մը դէմքին 
նկատած ժպիտը փոխեց ամէն ինչ: Այդ ժպիտը տեսնելէն ետք, սկսայ մտածել 
ու այպանել ինքզինքս, ըսելով, թէ տակաւին երիտասարդ եմ, աշխատանք 
ունիմ, ոտքեր ունիմ, կեանքը տակաւին առջեւս է, մէկ խօսքով ամէն ինչ 
ունիմ, բայց միշտ դժգոհ եմ, մինչ տեսած ծերուկս, որ աղքատ ու կաղ էր, կը 
ժպտար ու այդ ժպիտին մէջ այնքա՜ն խաղաղութիւն ու երջանկութիւն կար, 
որ կ՚ազդէր չորս կողմը գտնուողներուն վրայ: Այդ օրէն սկսած, որոշեցի, որ 
այլեւս ո՛չ մէկ բանէ պիտի դժգոհիմ ու պիտի փոխեմ իմ վարք ու բարքս, 
շնորհակալ պիտի ըլլամ ունեցածիս համար եւ փորձեմ կարելի եղածին չափ 
բարութիւն տարածեմ շուրջիններուս: Եւ, փա՜ռք կու տամ Աստուծոյ, որ զիս 
ճիշդ ճանապարհին բերաւ ու հասկցայ, որ այդ աղքատ ու կաղ ծերուկը, 
որուն այդ օր հանդիպեցայ, ուրիշ մէկը չէր, եթէ ոչ Աստուծմէ ղրկուած 
առաքեալ մը, որ պատճառ դարձաւ իմ կեանքս դէպի լաւը փոխելու:
Խորհուրդս քեզի այն է զաւակս, որ դուն եւս միշտ շնորհակալ եւ գոհ ըլլաս 
ունեցածիդ համար, մնացածը Աստուած ժամանակին կու տայ քեզի, ինչպէս 
որ ինծի տուաւ:

ՎԻՐԱՒՈՐԱ՞ՆՔ, ԹԷ՞ ՈՒՂՂՈՒԵԼՈՒ ԱՌԻԹ
Այսօր մեզմէ շատեր երբ Պատարագի կը մասնակցին, վրդոված եւ նեղացած 
սիրտով կը հեռանան եկեղեցիէն՝ Պատարագը աւարտելէ ետք: Եւ երբ հարց 
տանք՝ ինչո՞ւ համար է այդ վիճակը, կը պատասխանեն, որ պատարագիչ 
քահանային քարոզին մէջ որոշակի խօսքեր վիրաւորեցին զիս... Պահ մը 
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Գաղափարական

ըլլալով Կազզէի մէջ իսկական կազզեցի մըն էր եւ այդ ակնյայտ է իր 
նկարներուն մէջ: Ան մեծ նմանութիւն գտած էր իր տառապեալ կեանքին՝ 
փրկուած հայ մը, որ ստիպուած գաղթած էր երկրէ երկիր, եւ պաղեստինցի 
ժողովուրդին ու անոր կրած տառապանքներուն միջեւ: Այս իսկ պատճառով 
ան միաձուլուած էր Կազզէի եւ կապուած անոր, ինչպէս իր ծննդավայրին 
կապուած պիտի ըլլար:
Գեղամ իր տեսախցիկով վաւերացուցած է 1948 թուականի Պաղեստինի 
աղէտը, յիշելով իր ազգի տառապանքն ու գաղթականութիւնը: Ան այցելած է 
ճամբարները ու նկարահանած զանոնք, նաեւ մարդասիրական օգնու-
թիւններն ու աշխատանքները: Լուսանկարիչը նաեւ վաւերացուցած է 
Իսրայէլի կատարած 1956 թուականի Խան Եունէսի ջարդերը, ապա 1964-
1967 թուականներուն Պաղեստինի բանակին հիմնադրութիւնը:
Գեղամ սոսկ լուսանկարիչ-լրագրող մը չէ եղած, ան այս գործը ըրած է 
մարդկային առաքելութենէն դրդուած, առ ի գիտութիւն պատմութեան: Ան չէ 
կրցած լուռ մնալ ի տես կոտորածներուն ու ջարդերուն, ի տես անարդարութեան:
Թոռը կը շարունակէ պատմել իր մեծ հօր արկածախնդրութիւններուն մասին. 
Պաղեստինի պատմութիւնը հաւասարապէս իրենը նկատելով, ան կողմ էր 
Պաղեստինի դատին եւ ազգային անձնաւորութիւն կը համարուէր, նոյնիսկ 
1967 թուականին համագործակցած է Եգիպտոսի բանակին հետ: Ան կրցած 
է, շարք մը այլ լուսանկարիչներու հետ, ձեռք բերել Իսրայէլի բանակի 
նկարները եւ զանոնք ուղարկել Եգիպտոսի անվտանգութեան գործակալու-
թիւն: Ահա թէ ինչո՛ւ ան կոչուած էր «ֆիտայի լուսանկարիչ»: Արկա-
ծախնդրութիւն էր նաեւ այն, որ իր բնակարանի գաղտնի պատուհանէն, 
ծածկոցներու տակ պատսպարուած, նկարած է հրասայլերուն երթեւեկութիւնը:
Ցուցադրուած միւս լուսանկարները՝ գեղարուեստականօրէն լուսաւորուած 
սթիւտիոյի դիմանկարներ են՝ նախասելֆի դարաշրջանէն, երբ լուսանկարչա-
տուն այցելելը առանձնայատուկ արարողութիւն էր:
Ըստ թոռնիկ Գեղամին, անոր մեծ հայրը թէ՛ արուեստագէտ էր եւ թէ 
արհեստագէտ: Ան կը վկայակոչէ ֆրանսացի փիլիսոփայ Ռոլան Պարթի 
խօսքերը, թէ ինչը կը կազմէ յաջող լուսանկարը՝ երկու ազդակ՝ «Սթոտիոմ եւ 
Փոնթեքոմ»ը: Առաջինը տեսանելի ազդակներն են. ինչպէս՝ լոյսը, տեսանկիւնը 
եւ այլն, իսկ երկրորդը՝ անտեսանելի ազդակն է, որ կը հասնի հանդիսատեսին 
սրտին, առանց խօսքի. «Այս է որ ես գտայ մեծ հօրս լուսանկարներուն մէջ», 
կ՚ըսէ Գեղամ:
Իսկ այն հարցումին, թէ ինչո՞ւ ցուցահանդէսին կախուած լուսանկարներէն ոչ 
մէկը անուն ունի, Գեղամ կը պատասխանէ.
«Այո՛, ուզեցի, որ հանդիսատեսը ժամերով դիտէ իւրաքանչիւր նկար եւ 
վերնագիրը կարդալով չզբաղի»: Գեղամ կը մեկնաբանէ որպէս նորաձեւող եւ 
Փարիզի մէջ աշխատող, ըսելով, որ յաջողակ կը նկատուի այն պատկերը, 
որուն առջեւ դիտողը կը կենայ երեք երկվայրկեան. «Ցուցահանդէսին 
նպատակն է, որ լուսանկարը ըլլայ հերոսը, որ կը խօսի եւ ոչ թէ մեկնա-
բանութիւնը»:
Իսկ ինչ կը վերաբերի ցուցահանդէսի արձագանգին, ըստ Գեղամին 
անսպասելի էր: Ժողովուրդը մեծ հաճոյքով դիտած է լուսանկարները: Ան 
նոյնիսկ առաջարկներ ստացած է ցուցահանդէսը պտտելու եւ այս 
ցուցահանդէսով պիտի շրջի Ֆրանսան, Պելժիան, Բրիտանիան եւ այլ 
երկիրներ: Առաջարկ մը եւս, որ ստացած է Գահիրէի ցուցահանդէսի օրերուն՝ 
իր մեծ հօր կեանքին մասին գիրք գրել, կամ թերեւս զայն վերածել նաեւ 
շարժապատկերի:
Ցուցահանդէսին մեկնարկը Եգիպտոսէն, Գեղամին համար, առանձնայատուկ 
նշանակութիւն ունի, որովհետեւ «Գահիրէի լուսանկարչական շաբաթը» 
արաբական տարածաշրջանի ամենէն կարեւոր լուսանկարչական 
անցուդարձն է։ «Ասիկա առիթ կ՚ընծայէ, որ հանդիպիմ լուսանկարներու 
սիրահարներու ու երկրպագուներու եւ լսեմ անոնց իսկական կարծիքը», 
կ՚ըսէ Գեղամ:
Ըստ Գեղամին, ցուցահանդէսը Եգիպտոսի մէջ կայացնելու պատճառներէն է 
նաեւ, որ շատ մը եգիպտացիներ այնքան ալ ճիշդ չեն ընկալեր Պաղեստինի 
հարցը, եւ որ ներկայ սերունդը չի գիտեր, թէ որքա՛ն մօտ էին Կազզէն ու 
Եգիպտոսը պատմական ժամանակաշրջանի մը, երբ տիկին Ճիհան Սետաթ` 
Եգիպտոսի նախագահ Էնվէր Սետաթի կինը, իր գնումները կ՚ընէր Կազզէէն:
Իսկ «Zoom Call» դահլիճի անուանակոչութեան մասին Գեղամ կը պատմէ, թէ 
մեծ հօր Կազզէի սթիւտիոյին մէջ, որ ներկայիս կը պատկանի այլ սեփակա-
նատիրոջ մը, տակաւին պահուած է արխիւը: Սակայն, անվտանգութեան 
պատճառներով, Գեղամ չէ կրցած այնտեղէն հանել նկարները, հետեւաբար 
Zoom-ի միջոցաւ ցուցադրած է զանոնք:
Թոռ Գեղամը մեծ յոյս ունի, որ մօտ ատենին պիտի կարենայ ամբողջացնել իր 
մեծ հօր արխիւը եւ դնել զայն համայն մարդկութեան տրամադրութեան տակ:

«Ժամանակ»/Պոլիս

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Օսմանեան կայսրութեան դէպքերէն անցեալ դարասկզբին փրկուած 
հայ մանուկ մը՝ Գեղամը, թափառելով Լիբանան, Սուրիա, ապա 
Երուսաղէմ, ի վերջոյ հաստատուած է Միջերկրական ծովու արեւելեան 

ափին գտնուող Կազզէի մէջ, որուն հանդէպ մեծ սէր տածելով երբեք չէ լքած 
այս վայրը: Այս մանուկը պիտի դառնար հռչակաւոր հայ լուսանկարիչ Գեղամ 
Ճեղալեանը (1910-1981), որ 1944 թուականին Կազզէի մէջ հիմնած է առաջին 
լուսանկարչական սթիւտիոն եւ կոչած զայն «Ֆոթոգեղամ»: Լուսանկարիչ 
Գեղամ Ճեղալեանի ոսպնեակով ներկայացուած է Կազզէն իր բոլոր 
երանգներով:
Անոր թոռնիկը՝ 36 տարեկան Գեղամ Աւետիս Ճեղալեան, իր մեծ հօր 
արուեստագիտական ջիղը ժառանգելով, ներկայիս Փարիզի Արուեստի ու 
ձեւաւորումի ամերիկեան համալսարանին մէջ դասախօս է: Ան հարցազրոյց 
մը տուած է Մերձաւոր Արեւելքի լուրերը ներկայացնող «Al-Monitor» ամե-
րիկեան կայքէջին եւ պատմած է, թէ ինչպէ՛ս որոշած է պեղել իր մեծ հօր 
յուշերը եւ ինչպէ՛ս գտած է անոր երեք կարմիր սնտուկները, որոնց մէջ 
պահուած են բազմաթիւ լուսանկարներու սեւանկարները (նեկաթիւները): 
Իւրաքանչիւր սնտուկի մէջ զանազան ժամանակներու սեւանկարներ կան՝ 
1940-ականներէն մինչեւ 1970-ականները թուագրուած, որ թոռը 2008 
թուականին գտած է իրենց բնակարանին մէջ:
Ընթացիկ տարուան մարտ ամսուն, «Գահիրէի լուսանկարչական շաբաթ» 
փառատօն-ցուցահանդէսին ընթացքին, Գեղամ Ճեղալեան կրտսերը իր 
անուանակից մեծ հօր լուսանկարներուն նուիրուած ցուցահանդէս մը կազմա-
կերպած է՝ «Կազզէի լուսանկարիչ Գեղամ. Սնտուկը կը բացուի» խորագիրով:
Ցուցահանդէսը, որ գրաւած է չորս դահլիճ, նոր Կազզէ մը կը բանայ 
հանդիսատէսին առջեւ: Կազզէն, որ շատերու մտապատկերներուն մէջ 
Իսրայէլի ռմբակոծութենէն խեղդուած ծուխով քաղաք մըն է, հմայք ձեռք կը 
բերէ Գեղամ Ճեղալեանի լուսանկարներուն ընդմէջէն: Գեղամ իւրաքանչիւր 
դահլիճ կոչած է անունով մը՝ «Սթիւտիոն», «Կազզէի յիշատակը», «Zoom 
Call», եւ «Ընտանիքը»:
Քառասուն տարիներու ժամանակամիջոց մը ընդգրկող լուսանկարներուն 
ընդմէջէն, հանդիսատեսը կը վայելէ զանազան ժամանակներու փայլուն 
Կազզէն, որ պատերազմի պատճառով թերեւս կորսնցուցած է իր երբեմնի 
փառքը:
Մեծ հայր Գեղամի տեսախցիկը վաւերացուցած է քառասուն տարուայ 
պատմութիւն, ներկայացնելով քաղաքին ամենակարեւոր մշակութային, 
ընկերային, քաղաքական, պաշտօնական անցուդարձերը: Լուսանկարներուն 
մէջ ամենայայտնի մարդոց դիմանկարներէն մինչեւ ծովու ափին հանգստա-
ցող անծանօթ ընտանիքներ կան: Լուսանկարիչը ականատեսի ակնոցով 
նկարահանած է պատմական այնպիսի ժամանակաշրջաններ, ինչպէս՝ 1956-
1967 թուականներու Բրիտանիոյ վերահսկողութեան շրջանը, Եգիպտոսի 
տիրապետութիւնն ու Իսրայէլի բռնագրաւումը:
Գեղամ Ճեղալեանի լուսանկարներէն կը տեղեկանանք, որ Կազզէն 20-րդ 
դարու կէսերուն ունէր օդակայան ու երկաթուղի: Կը գործէին պաղեստինեան 
ժողովրդական երգի խումբեր, ծովափը կը ճեմէին լողազգեստով կիներ, տեղի 
կ՚ունենային դիմակահանդէսներու երեկոներ՝ մեծ սիմֆոնիք նուագախումբի 
ընկերակցութեամբ: Նախքան Քրիստոս հիմնուած հնագոյն այս քաղաքը 
անցեալ դարու կէսերուն եւրոպական շունչով ապրող քաղաք մըն էր, 
քաղաքակրթութեան օրրան մը, որ կը գրաւէր օտարները:
Հայ լուսանկարիչի նկարները նաեւ ի յայտ կը բերեն քաղաքական գործիչնե-
րու եւ յայտնի անձնաւորութիւններու այցելութիւնները Կազզէ. ինչպէս՝ Չէ 
Կուարայի, հնդիկ քաղաքական գործիչ Ներուի, Եգիպտոսի նախագահ Էնվէր 
Սետաթի, Եգիպտոսի Հանրապետութեան առաջին նախագահ Մուհամմէտ 
Նաճիպի, ամերիկացի դերասան Եուլ Պրայնըրի եւ շատերու այցը, որ 
լուսանկարած է Գեղամ Ճեղարեան:
Թոռնիկ Գեղամի տուած հարցազրոյցին ընթացքին, ան կ՚անդրադառնայ իր 
մեծ հօր, որ մահացած է իր ծնունդէն չորս տարի առաջ, բայց անոր 
պատմութիւնները յաճախ նիւթ դարձած են ընտանիքին մէջ։ «Հասկցայ այդ 
մարդուն արժէքը, երբ գիտցայ, որ ան Կազզէ քաղաքին առաջին լուսանկա-
րիչը եղած է, եւ այստեղէն ալ սկսայ փնտռել իր արխիւը», կ՚ըսէ Գեղամ: 
Փնտռտուքը, ըստ թոռան, տեւած է մօտաւորապէս տասն տարի։ «Մեծ հայրս 
ունէր երկու որդի եւ աղջիկ մը: Հայրս, 60-ական թուականներուն, 
դեղագործութիւն ուսանելու նպատակով Եգիպտոս փոխադրուած է: Երեք 
կարմիր սնտուկները պատահաբար ճամբորդած են ընտանիքիս հետ 
տարիներ շարունակ», կը պատմէ Գեղամ, որ սնտուկները գտած է Եգիպտոսի 
իրենց բնակարանը եւ այդ սնտուկներու բովանդակութեամբ ալ կրցած է 
կազմակերպել այս արժէքաւոր ցուցահանդէսը:
Այն հարցումին, թէ այդ սնտուկներուն մէջ գտած է ի՞նչ արժանի լուսանկարներ, 
որոնց հիմամբ որոշած է կազմակերպել սոյն ցուցահանդէսը, Գեղամ կը 
պատասխանէ, թէ գտած լուսանկարները անձնական բնոյթ չունին, այլ կը 
ներկայացնեն մարդու մը ընդմէջէն քաղաքի մը ամբողջ պատմութիւնը՝ 
40-ականներէն սկսեալ մինչեւ 70-ականներու վերջաւորութիւնը։ «Գեղամի 
սթիւտիոն 1944 թուականին նման էր լուսանկարչական ուսումնարանի՝ 
Կազզէի մէջ: Ան ունեցած է բազմաթիւ աշակերտներ, որոնք մինչեւ օրս, երբ 
կը լսեն մեծ հօրս անունը, անմիջապէս կը յիշեն զինք ու կը սկսին լալ», կը 
շարունակէ Գեղամ:
Գեղամ Ճեղալեան սովորական լուսանկարիչ մը չէր, այլ ունէր պատմաբանի 
եւ ժամանակը վաւերագրողի աչք: Ան կը նկարէր Կազզէն բնիկ կազզեցիի 
աչքերով, կը սիրէր անոր գեղեցիկ բնութիւնը, անցուդարձը:
Գեղամ Կազզէ քաղաքին պատկանող գրեթէ ամէն ինչ վաւերացուցած է: 
Թոռնիկը ցուցահանդէսին ընթացքին պատմած է, որ իր մեծ հայրը, եկուոր 

Երեք Կարմիր Սնտուկները



The delegation of the Parliamentary 
Assembly of the International 

Organization of La Francophonie visited 
the Tsitsernakaberd Armenian Genocide 
Memorial in Yerevan during their visit 
to Armenia.
Parliamentary Assembly of the 
Francophonie Europe mission chief 
Jean-Charles Luperto, France MP 
Sophie Mette, Catalan MP Aurora 
Madaula, Cameroon MP Joshua 
Osih, Parliamentary Assembly of the 
Francophonie administrative secretary 
general Emmanuel Maury and advisor 
for European region Fatmir Leci were 
accompanied by the lawmakers of the 
Armenian delegation to the assem-
bly Hovhannes Igityan (head), Arman 
Yeghoyan, Arusyak Julhakyan and Sona 
Ghazaryan.
The delegates laid flowers at the Eternal 
Flame in honor of the victims of the 
genocide and then toured the Armenian 
Genocide Museum-Institute, the parlia-
ment’s press service said. 

The National Assembly of Armenia did 
not elect Nikol Pashinyan as Prime 

Minister for the 2nd time according to 
the political consensus to call early elec-

A stable operational situation with no 
incidents has been maintained along the 
Armenian-Azerbaijani line of contact of 
the Armenian state border overnight May 
10-11, the Defense Ministry of Armenia 
told ARMENPRESS.
According to the information provided by 
the Armenian National Security Service, 
no border incidents were registered in 
Vorotan-Davit Bek section of the Goris-
Kapan inter-state road which is under 
the responsibility of the NSS border 
troops.

The US government issued emergency 
legislation on Sunday after the larg-

est fuel pipeline in the US was hit by a 
ransomware cyber-attack, reports BBC.
The Colonial Pipeline carries 2.5 million 
barrels a day - 45% of the East Coast’s 
supply of diesel, gasoline and jet fuel.
It was completely knocked offline by a 
cyber-criminal gang on Friday and is still 
working to restore service.
The emergency status relaxes rules on 
fuel being transported by road.
It means drivers in 18 states can work 
extra or more flexible hours when trans-
porting gasoline, diesel, jet fuel and 

The European Commission called 
on Friday on the United States and 

other major COVID-19 vaccine produc-
ers to export what they make as the 
European Union does, rather than talk 
about waiving intellectual property rights 
to the shots, Reuters reports.
Commission head Ursula von der Leyen 
told a news conference on the sidelines 
of a summit of EU leaders that discus-
sions on the waiver would not produce 
a single dose of COVID-19 vaccine in 
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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

Armenian Parliament to be dissolved, early 
elections scheduled on June 20

US passes emergency waiver over fuel pipeline 
cyber-attack

EU calls on U.S. and others to export their COVID-
19 vaccines

Armenia’s foreign ministry 
expresses deep concerns 
over ongoing clashes in 
Jerusalem

Death Toll In Gaza Strip Rises 
To 28, Including 10 Children

Situation on Armenia-Azerbaijan border remains 
stable

Committed to its assumed human-
itarian commitments and univer-

sal values Armenia has always pri-
oritized the solution of humanitarian 
issues, Caretaker Prime Minister Nikol 
Pashinyan’s spokesperson Mane 
Gevorgyan said in response to a ques-
tion from ARMENPRESS.
ARMENPRESS: On May 11 in Baku 
the Russian and Azerbaijani foreign 
ministers Sergey Lavrov and Jeyhun 
Bayramov spoke about the need for 
solving humanitarian issues. In this con-
text the provision of minefield maps were 
mentioned. How would you respond to 
this statement?
Mane Gevorgyan: Committed to its 
assumed humanitarian commitments 
and universal values, Armenia has 
always prioritized the solution of issues 
of humanitarian nature. At the same 
time, we find the non-implementation of 
obligations assumed by clause 8 of the 
November 9 trilateral statement to be 
inadmissible, which Azerbaijan is trying 
to justify with ungrounded comments. 
The international community’s stance 
over the immediate and unconditional 
repatriation of prisoners of war and other 
detainees is more than clear.

The number of casualties resulted by 
the Israeli strikes against Gaza Strip 

has reached 28, including 10 children, 
152 people received various degrees of 
bodily injuries, ARMENPRESS reports, 
Ria Novosti informed.
Starting from Monday, over 200 missiles 
have been fired to the Israeli territory 
from Gaza Strip. Starting from 13:00, 
Palestinian militia have kept Ashdod 
city under fire.

Armenia’s foreign ministry has 
expressed its deepest concerns 

over the ongoing clashes in Jerusalem.
“We are deeply concerned about the 
ongoing clashes in Jerusalem. We 
call on all parties involved to exercise 
restraint in order to reduce tensions and 
prevent further civilian casualties”, the 
MFA said in a statement on social media.
Tensions in East Jerusalem started 
growing since mid-April. On May 7, 
clashes between the Israeli border 
police in Palestinians started near the 
Temple Mount and in Sheikh Jarrah 
district, where law enforcement officers 
perform eviction of several Arab families 
under the decision of the Israeli court, 
which accompanied by protest actions of 
the local population and fierce clashes, 
TASS reported.

Francophonie Parliamentary 
Assembly delegates visit 
Armenian Genocide memorial 
in Yerevan

Azerbaijan tries to justify 
refusal to return POWs with 
ungrounded commentaries - 
Pashinyan spox

tions. The Constitution of Armenia envis-
ages that the parliament gets dissoved 
if it fails to elect a Prime Minister twice.

The Armed Forces of Armenia and the 
NSS border troops confidently control 
the border situation along the entire 
borderline.

other refined petroleum products.
They are Alabama, Arkansas, District of 
Columbia, Delaware, Florida, Georgia, 
Kentucky, Louisiana, Maryland, 
Mississippi, New Jersey, New York, 
North Carolina, Pennsylvania, South 
Carolina, Tennessee, Texas and 
Virginia.

the short- to medium-term.
“The European Union is the only conti-
nental or democratic region of this world 
that is exporting at large scale,” von der 
Leyen said.
She said about 50% of European-
produced coronavirus vaccine is export-
ed to almost 90 countries, including 
those in the World Health Organization-
backed COVAX program.
Only higher production, removing export 
barriers and the sharing of already-or-
dered vaccines could immediately help 
fight the pandemic quickly, she said.
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DISTRICT OF

COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

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

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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Primate Pays Pastoral Visit To St. Garabed Armenian Church Of The Desert 

Ladies Society’s 69th Annual Assembly
The Ladies Society Central Council 
(LSCC) held its 69th Annual Assembly 
through a Zoom gathering on May 
6, 2021 at 10:30AM.  Father Sknork 
Demirjian, the Parish priest of St. 
Peter Armenian Church of Van Nuys, 
California, delivered the opening prayer.  
His Eminence Archbishop Hovnan 
Derderian, the Dioesan Primate, pre-
sided over the virtual gathering.  He 
addressed the attendees in his opening 
remarks with the myriads of immensely 
painful challenges that the Armenian 
community faced and continue to face 
here in the United States, as well as 
in Armenia and in other Armenian 
Diaspora communities.  He stressed 
the importance of family in times of 
angst and difficulties and stated that 
“every household is a church and all 
mothers are saints”.
LSCC Chairlady Gladys Saroyan greet-
ed the chair ladies and delegates of 
various Ladies Society chapters of 
the Western Diocese parishes and 
commended them on maintaining con-
sistency and communication with their 
fellow ladies society members, despite 
the lockdown and health danger and 
fear that the whole world encountered 
this past year because of Covid-19 
pandemic infections.

“This is the first-ever Zoom assembly in 
the history of the Ladies Society assem-
blies since they were formed in 1952,” 
Saroyan said.  She also added, “Our 
gathering today is a triumph of human 
will over events that are completely out 
of our hands.”
Chairlady Linda Wall Farsakian of St. 
Mary’s Armenian parish in Yettem, 
California, spoke about the unexpected 
“spark” that the pandemic lit within the 
St. Mary’s ladies society which unex-
pectedly gained members, and helped 
the community connect with each other 
through various safe and compassionate 
means.
The present chapter chair ladies intro-
duced their parish priests as well as 
their delegates and presented a short 
summary of their activities during the 
last year.  These included contacting 
the members through Zoom meetings, 
welfare checks, telephone calls, as well 
as delivering food and other supplies 
as needed to those who were confined 
in their homes.  Fundraising was also 
accomplished through drive-through 
food pickups and outdoor limited gath-
erings.
The chair ladies and delegates approved 
the election of the LSCC new executive 
board members whose names are the 

following:
Gladys Saroyan, (incumbent) St. James 
Armenian Apostolic Parish, Los Angeles
Belet Shahbazian, (incumbent) St. Leon 
Armenian Apostolic Parish, Burbank
Aida Sethian, (incumbent) St. Gregory 
Armenian Apostolic Parish, Pasadena
Aida Askejian, (incumbent) St. Garabed 
of the Desert Armenian Apostolic Parish, 
Rancho Mirage
Nancy Berberian Thompson, St. Gregory 
Armenian Apostolic Parish, Fowler
Darlene Chardukian, St. Paul Armenian 
Apostolic Parish, Fresno
Lisa Manoogian, St. Vartan Armenian 
Apostolic Parish, Oakland
A somber remembrance was held for the 

Ladies Society members who passed 
away these past two years.  No candles 
were lit, as is the custom of the annual 
assembly, but a special prayer was said 
in their names by Father Mesrop Ash, 
parish priest of St. John parish of San 
Francisco.
His Eminence Archbishop Hovnan 
Derderian shared with the ladies the 
numerous activities and planned events 
that are in the process of being imple-
mented in the Western Diocese, as well 
as a summary of the Clergy Assembly 
which took place in person the day 
before, May 5, 2021.  “The family,” he 
stressed, “is our focus.”
The meeting was adjourned at noon.

Community News

On Sunday, May 2nd, the faithful of 
St. Garabed Armenian Church of the 
Desert were delighted to welcome and 
receive the blessings of His Eminence 
Archbishop Hovnan Derderian, who 
was the day’s celebrant and homilist. 
The faithful received the opportunity to 
express their gratitude to Archbishop 
Derderian for his continued pastoral 
care, vision, and guidance.

Among the dignitaries in attendance 
were Mr. Derik Ghookasian, Vice-Chair 
of the Diocesan Council and Chair of the 
Stewardship Committee of the Western 
Diocese. During the service, Archbishop 
Derderian commended the decades-
long selfless service of Sonia Matossian, 
Parish Council Chair, highlighting her 

unrelenting dedication to St. Garabed 
Armenian Church of the Desert.
After the service, the Primate took 
part in a light brunch organized by the 
Parish Council. Archbishop Derderian 
commended the collective efforts of 
Pastor Deacon-In-Charge Dn. Gevork 
Gevorkian, the Parish Council, and the 

auxiliary bodies of the Parish for their 
loyalty and steadfastness in their ances-
tral Christian Faith and dedication to 
carrying out the mission of St. Garabed 
Armenian Church.
Indeed the parishioners of the St. 

Garabed Church were highly excited 
to welcome the Diocesan Primate.  On 
behalf of parishioners of St. Garabed 
Church, the Primate’s visit will forever 
remain dear in our grateful hearts.
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DISTRICT OF

COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

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

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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treacherous politics, of foul and dishonorable shame.
On April 1, 1920 Moustafa Kemal entered Aintab and met with heroic resistance. 
18,000 Armenians were saved who fled to Aleppo. In 1919 a large number of 
Zeitountsis returned to their town to suffer brutal death. This way the Armenians 
in Cilicia became the victims of the international politics deceived by France and 
England who needed the Turks more than the native Armenians. Not only France 
denied the so called promises shamefully, but also on October 20, 1921 with the 
treaty of Ankara, offered Cilicia to Turkey for good. The Armenians uprooted from 
their land departed mainly to Aleppo where they survived and revived under 
prosperous circumstances for a long time.

Last Efforts of Catholicos Sahak II  
During the same years the 
Catholicos remained in Adana with 
his flock and ran the diocesan 
affairs as much as possible with the 
assistance of Bishops Yeghishe 
Garoian and Bedros Sarajian, hop-
ing to establish his pontifical head-
quarters in Adana. However, trea-
sons from the European countries, 
one after another, left little hope, 
and the aged Catholicos Sahak II had to leave Cilicia for Europe to negotiate, 
arriving Paris on March 13, 1920 to meet with the President and the Prime 
Minister of France. With no tangible results, he went to Beirut, Lebanon to con-
sult with the French High Commissioner, and finally returning to Adana on 
November 1st empty handed after a long absence of eight months. With his two 
bishops he stayed in Adana for one whole year. Tears in his eyes, seeing the 
evacuation of Cilicia, His Holiness migrated to Aleppo in December 1921 with his 
flock and followers, marking the final departure of Catholicos Sahak II from 
Cilicia.

Sahak II Alert and Determined
Despite despair and disappointments, treason and injustice, the Catholicos of 
the Great House of Cilicia, the last incumbent of the historic See in Sis, carried 
his cross and went ahead undertaking his arduous task. He lived long and the 
Catholicosate did not see sunset despite heavy clouds; on the contrary, a new 
dawn ushered, thanks to his healthy and blessed life of 90 years. Even though 
far away from his original seat, the Catholicos witnessed its revival in Antelias, 
Lebanon in 1930. He achieved the revival with his own hands and not with dis-
trustful foreign help. He invited a prominent high-ranking Archbishop Papken 
Gulesserian from Jerusalem, one of the first 1895 graduates of the Seminary of 
Armash, to be his Catholicos coadjutor and successor.
Archbishop Papken Gulesserian was elected Catholicos coadjutor in Aleppo by 
the  Assembly of Delegates, and consecrated by Catholicos Sahak II, assisted 
by the five bishops he had previously ordained in Sis and in Aleppo. He soon 
organized the newly established See of Cilicia in Antelias, Lebanon. Catholicos 
Papken’s immediate aim was the organization of the newly acquired dioceses, 
and the establishment of the Seminary to educate clergy. He invited the Very 
Reverend Shahe Kasparian, a graduate of Armash, consecrated him a bishop, 
and assigned him as the first Dean of the Seminary in Antelias. Catholicos 
Papken passed away prematurely at age 68, a year after Archbishop Shahe 
Kasparian had died suddenly at age 53 while visiting Armenia to meet with the 
Catholicos of All Armenians, after completing his five-year term as the Dean of 
the Seminary.

Heartbroken but not Desperate
Heartbroken upon the double passing of his younger assistants, Catholicos 
Sahak II Khabayan laid the foundations of the Cathedral of the Catholicosate 
without seeing its completion. He passed away in 1939 at age 90, leading the 
See of Cilicia for 36 years from Sis to Antelias through most stormy and fatal 
decades. He had appointed Archbishop Bedros Sarajian as his Vicar, formerly 
the Primate of Hajin, who successfully followed up with the construction of the 
Cathedral and consecrated after the name of St. Gregory the Illuminator. The 
Archbishop was elected Catholicos of the Great House of Cilicia in 1940, assum-
ing the name Catholicos Bedros I Sarajian.
 

His Holiness Sahak II Khabayan of Cilicia in Sis lived a long and turbulent life. 
Through his unyielding will and deep faith he was not despaired, on the con-

trary the Catholicos determined to save his Catholicosate in Antelias, Lebanon 
by his own hands, and not by the help of foreign states.

Father ZAVEN ARZOUMANIAN, PhD

Farewell
In 1920 His Holiness Catholicos Sahak II 
Khabayan of Cilicia had returned to Adana, 
Cilicia, from his temporary exile in Jerusalem 
hoping to restore his seat in Sis, capital of 
Cilicia, its original site, now occupied by the 
Ottoman authorities and the members of the 
clergy exiled. The Catholicos remained in 
Adana one year, from November 1920 to 
December 1921, as he bid farewell to Cilicia 
forever, caring for his flock and leading them at 
his advanced age of 72. Catholicos Sahak 
went to Aleppo, one of his main dioceses, 
where Armenians from Cilicia had arrived as 
refugees. Sis was evacuated, and gradually 
Adana, Aintab, Marash, and Zeytoun evacuat-
ed after heroic self-defense, and survivors 
reached Aleppo, and dispersed homeless 
elsewhere in Palestine, Syria, Lebanon, and Greece, left to their destiny trying to 
settle under hospitable skies.

The Precedence
The reason of the evacuation of Cilicia was the treacherous political conspiracy 
by France and England. During the First World War, both countries met secretly 
on May 16, 1916 and signed a treaty in London for the partition of certain terri-
tories of the Ottoman Empire. The treaty was sanctioned by the Emperor of 
Russia which accordingly turned Cilicia over to France because of its strategic 
position. The Armenian Legion, an army of volunteers trained in Cyprus, now 
encouraged by the protectorate of France, volunteered to join the French expe-
dition against the Turks in Arara, Palestine in 1918, expecting Cilicia to be 
returned to the Armenians. The Turks were defeated, as the Armenian Legion 
gave 23 victims on the field.
The first signs seemed promising but very short lived. France permitted the 
Armenians an army with 6000 strong to enter Cilicia by Iskenderoun and Mersin, 
where in 1919 some 120,000 Armenians were living. A year later, the number 
reached 160,000. On the other hand, the French protectorate did not take seri-
ous responsibility to defend the Armenians permanently. France allowed certain 
key posts to the Turks, while at the same time Moustafa Kemal, the founder of 
the Republic of Turkey, was advancing to Smyrna and the Greek islands deter-
mined to invade them. Obviously the Turks would start from Cilicia with the tacit 
approval of France.

Self Defense in Cilicia
Armenians wasted no time but went ahead for self-defense to only suffer greatly 
by   the Turks. In 1920 Marash resisted for 20 days and gave 11,000 lives, and 
the rest some 8,000 fled to Syria. Hajin was surrounded for seven months show-
ing heroic resistance, but surrendered on October 15 and only 380 soldiers 
escaped. The question is: where was France? What happened to the promises 
between France and the Armenian Legion? The Armenians were victims of 
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Centenary (1921-2021)

Sahak II Khabayan Catholicos
Of The Great House Of Cilicia
Last Farewell December 1921

Mayor of Italy’s Ferrara City Ready To 
Initiate Artsakh Recognition Process
Mayor of Ferrara city of Italy Alan Fabbri is ready to initiate Artsakh recognition 
process, establish sister-city relations with one of Armenia's cities and visit Armenia, 
Fabbri told ARMENPRESS in a video-interview.
Speaking about a performance on the Armenian Genocide at the city's theatre, 
and the reaction of Turkish embassy to it, the Italian Mayor said, ''We organized 
an event on April 24, where we commemorated the anniversary of the Armenian 
Genocide. Writer Antonia Arslan, as well as other intellectuals, participated in that 
performance. The next day we received a letter from the Turkish Ambassador to 
Italy. We sent it back because it's inadmissible for us. It was an attempt to intervene 
in the activities of the city, which is a city of free ideologies'', Alan Fabbri said, noting 
that it was disrespectful and totally unacceptable for them. ''Attempts to censor 
the opinions of others is unacceptable in our country'', he said.
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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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Diocesan Assembly 2019 - Rancho Mirage, CA

Community News

The 94th Diocesan Assembly Convenes Virtually
For the first time ever, the Diocesan 
Assembly convened on May 7, 2021, 
virtually. Led by the Diocesan Primate 
Abp. Hovnan Derderian, the delegates 
of the 94th Assembly were invited to 
honor the memory of the martyred 
heroes of the 44-day Artsakh War as 
well as the departed souls of Diocesan 
pillars Armen Hampar and Charles 
Tateosian, who entered their eternal 
rest last year.
The Assembly was chaired by Dn. Dr. 
Varoujan Altebarmakian. The Vice-
Chair was Dr. Vahram Biricik. 
Archpriest Fr. Sarkis Petoyan served 
as the Secretary.
The day’s spiritual message (Mark 
8:1-9) was delivered by the Primate. 
“What we see and learn in this Gospel 
narrative is about the mercy of Christ, 
our Lord. He then calls on His disciples 
to faithfully fulfill the will of God,” 
stated His Eminence in part. “We all 
are graced with Divine gifts and have 
the duty to share them with our people 
to enrich their spirituality. The spiritual 
bread that God has graced upon us 
can satisfy the multitudes. Therefore, 
let this Assembly be the time of spiritual 
rebirth despite the fact that we all have 
been challenged with the pandemic 
and the war in Artsakh,” he continued.
The Primate’s annual report was 
presented to the Assembly. His 
Eminence noted how despite the 
pandemic, the Diocese had mobilized 
humanitarian fundraising efforts 
through the collective efforts of the 

parishes to reaching out to those 
families who had been impacted or 
displaced as a result of the Artsakh 
War. Archbishop Derderian 
emphasized that such humanitarian 
missions will be continuous in nature.
We present excerpts from the 
Primate’s message to the Assembly.
“The core mission at the Western 
Diocese of the Armenian Church of 
North America has been and will 
always be the preservation of our 
ancestral Christian faith. At the heart 
of our collective mission have been 
the Diocesan clergy, the Diocesan 
Council, the Diocesan staff, all 
Parishes, and undoubtedly, all the 
subcommittees who have realized the 
vision and creed of this venerable 
institution. We are entrusted to enrich 
the lives of the faithful with the divine 
love and peace of our Resurrected 
Lord and Savior Jesus Christ. In doing 
so, we will create and safeguard the 
living, breathing, and thriving Church.
Our message to the Diocesan 
Assembly this year will be different 
from those of previous years. In the 
last two years (2019-2020), the 
activities of the Western Diocese were 
published and disseminated on the 
Diocese’s social media platforms.
We can assure you that we have been 
able to realize our missions despite 
the enormous challenges created and 
posed by the pandemic, as well as the 
brutal war in Artsakh and the political 
instability in the Motherland.

Beloved faithful in Christ, in our 
Christmas message, the year 2021 
was dedicated as the “Year of Prayer.” 
Prayer is the doorway and the mirror 
to our soul. Its reflection is the path to 
a just, noble, and righteous life, one 
lived with Christ our Lord.
In the words of the Resurrected Lord, 
“Faith moves mountains.” Let us abide 
by and adhere to the words of God so 
that we may open the doors to a new 
life, and preserve a prosperous 
institution. Let us emulate the life of 
Christ.” 
The Diocesan Primate expressed his 
wholehearted gratitude to Rev. Fr. 
Vazken Movsesian who was honored 
as the Priest of the Year, highlighting 
Fr. Vazken’s commitment and tireless 
efforts in carrying the mission of the 
Western Diocese.
Referencing to the expansion of the 
Western Diocese, Archbishop 
Derderian informed the delegates 
about the upcoming consecrations of 
the church complexes in San Diego 
and Sacramento. The Primate also 
highlighted the construction projects of 
other church properties in the Diocese 
including St. Mary Armenian Church of 
Costa Mesa, Holy Apostles Armenian 
Church in Crescenta Valley, St. Apkar 
Armenian Church in Arizona, and St. 
Gregory the Illuminator Armenian 
Church in Pasadena. Given the 
restrictions posed by the pandemic, 
the Primate’s visitations had been 
limited to mission parish communities. 
Archbishop Derderian noted that the 
faithful of these communities had been 
keenly following the church services 
remotely as they had been broadcast 
online on the Diocese’s Facebook 
page.
The preparation of Priesthood-
Candidates and the Stewardship 
mission of the Western Diocese was 
also highlighted by the Primate who 
spoke about the importance of 
educating the next wave of the clergy 
of the Diocese.
The Primate also informed the 
Assembly of the global fundraising 
initiative for the renovation of the 
Cathedral of the Mother See of Holy 
Etchimiadzin. Pastoral visits to 
Dioceses around the world were made 
to lead the massive global fundraiser 
to preserve the world’s oldest church 

structure and the Holy of Holies for 
Armenians around the world.
The Primate commended the selfless 
service of all Diocesan sub-committee 
members, noting their unrelenting 
dedication despite the numerous 
challenges and obstacles in the past 
year.
In his closing remarks, the Primate 
stated “We praise the Almighty for the 
bountiful graces bestowed upon us. 
We express our wholehearted 
gratitude to His Holiness Karekin II, 
Supreme Patriarch and Catholicos of 
All Armenians for his pastoral guidance 
and care. We are grateful to the 
Diocesan clergy for their dedicated 
service to the flock of Christ, the 
Diocesan Council Chair Judge 
Adrienne Krikorian and the Diocesan 
Assembly Chair Dr. Varoujan 
Altebarmakian, who have been pillars 
of the Western Diocese for decades 
both at the Western Diocese as well 
as in Armenia.”
“We express our genuine appreciation 
to the Diocesan Executive Director 
Deacon Harout Markarian for his 
unwavering service and the Diocesan 
staff, the pastor of St. Leon Armenian 
Cathedral the Rev. Fr. Khajag 
Shahbazyan and the Parish Council, 
the Diocesan benefactors and donors. 
By the grace of God, we vow to serve 
Christ›s flock with humility and 
unrelenting dedication,” Archbishop 
Derderian continued.
The Primate’s report concluded with 
Psalm 25 “My hope lies in You, O 
Lord. I shall never be ashamed.”
“Christ is our source of hope and 
protection. A meaningful life is one of 
service, glorifying our Lord and Savior 
Jesus Christ. Amen.”
Elections were held and the following 
individuals were elected to serve on 
the Diocesan Council.
Derik Ghookasian (Chair)
Vahe Skenderian (Vice-Chair)
Ara Der Sarkissian (Treasurer)
Silva Katchiguian (Secretary)
Very Fr. Sasoon Dz. V. Zumrookhdian
Fr. Serovpe Alanjian
Fr. Mesrop Ash
Fr. Vazgen Boyajyan
Fr. Gomidas Zohrabian
Dn. Alex Esibov
Michael Missakian
Vartan Nazerian
Marty Dakessian
Pamela Abaci
Rafi Hagopian

To the question if he has any plans to establish sister-city relations with any 
Armenian city, Alan Fabbri said, ''Yes, sure. I assumed the position of Ferrar's 
Mayor in 2019 and of course, it would be a great pleasure for me to be able to 
establish such relations with one of the cities of Armenia’'. He expressed hope to 
visit Armenia some day.  
To the question if Ferrara has any plans to recognize the independence of Artsakh, 
given that numerous Italian cities have already done so, and also the fact that 106 
years after the genocide Turkey supported Azerbaijan against Artsakh, showing 
that remaining unpunished gives birth to new crimes, the Mayor of the Italian city 
said, ''Yes, definitely yes, without any fears or problems. I think it's not easy today 
to be European and Italian politician and openly support the Armenian side. But 
we will do that without any problems, we have always been and will be supportive 
to Armenia, because the Armenian people, also as a Christian nation, has a great 
value for us, and we will always stand with Armenia''.

Mayor of Italy’s Ferrara City Ready To Initiate Artsakh Recognition Process
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Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը

Ամերիկահայ Կեանք

Արեւմտեան Թեմի Հոգեւորականաց Ընդհանուր Ժողով
Մայիսի 5-ին Արեւմտեան թեմի 
Առաջնորդանիստ Արմէն Համբար 
սրահում տեղի ունեցաւ թեմի 
Հոգեւորականաց Ընդհանուր ժողո-
վը, նախագահութեամբ Առաջնորդ 
Յովնան Արք. Տէրտէրեանի եւ 
մասնակցութեամբ երեք տասնեակ 
հոգեւոր հայրերի։ Ժողովէն կը 
բացակայէին հանգստեան կոչուած 
եկեղեցականներ։ Ժողովի ատենա-
պետն էր Հոգշ. Սասուն Ծ. Վրդ. 
Զմրուխտեանը, քարտուղարը՝ 
Արժ. Մաշտոց Քհնյ. Քէշիշեանը։ 
Սա առաջին ժողովն էր նախորդ 
տարուայ արգելանքներից յետոյ, 
եւ դրանով պայմանաւորուած էր 
ժողովի խիստ յագեցած օրակարգը 
ու նաեւ քննարկումների արդիւնաւէտ 
ընթացքը։
Ժողովը բացուեց հոգեւոր արա-
րողութեամբ, որից յետոյ, մինչ 
Առաջնորդ Սրբազանի զեկոյցը, 
Մաշտոց Չոպանեանը ներկա-
յացրեց օրուայ Աւետարանական 
ընթերցուածքի խորհուրդը՝ խօսելով 
Թզենու առակի մասին, եւ վերջում յղեց. 
«Թող այս հաւաքը իմաստնութեամբ 
ընթանայ՝ լեցուն պտուղներով»։ 
Խօսք առաւ Ատենապետ Հայր 
Սասունը, եւ խօսեց յատկապէս 
2020 թ. բերած պատուհասների, այդ 
թուում՝ մեր եկեղեցու կորուստների 
մասին։ «44 օրերին պատերազմող 
մեր ժողովուրդին աջակցելու 
թեմի քայլերը ցոյց տուեցին, որ 
Արեւմտեան թեմը Յովնան Սրբազանի 
առաջնորդութեամբ իսկապէս 
հայրենիքի հետ կապուած եւ նրա 
ցաւով ապրող հաստատութիւն է», 
ընդգծեց Հայր Սասունը։
Յաջորդիւ իր Զեկոյցը ներկայացրեց 
Առաջնորդ Սրբազանը՝ յատկապէս 
կանգ առնելով հայրենիքի աջակցու-
թեան ծրագրերի վրայ։ Համավարակի, 
Արցախեան ազատամարտի եւ այլ 
ծրագրերի համար միայն թեմի եւ 
ծուխերի, առանձին հոգեւորա-
կանների ջանքերով հանգանակուել 
է բազմամիլիոն աջակցութիւն, 
որոնք այսօր էլ շարունակւում 
են, «եւ դա պատիւ է բերում մեր 
թեմին ու հոգեւորականաց, որոնց 
քարոզչական կոչերով հնարաւոր 
եղաւ հասնել նման արդիւնքի», ասաց 
Յովնան Սրբազանը եւ յոյս յայտնեց, 
որ անհանդուրժողութեան ոգին կը 
վերանայ եւ Հայաստանը շուտով 
կ’անցնի ստեղծագործ աշխատանքի, 
քանզի «արտաշխարհը իր հայեացքը 
յառած է հայրենիքին»։ Առաջնորդ 
Սրբազանը նաեւ իր գնահատանքի 
խօսքն ասաց Առաջնորդարանի 

պաշտօնէութեանը՝ Յարութ Սրկ. 
Մարգարեանի գլխաւորութեամբ։
Ժողովի ժամանակ արծարծուեցին 
բազմաբնոյթ հարցեր, որ վերաբերում 
են հիմնական մի քանի թեմաների։
Առաջնորդարանի բաժիններ։ 
Ժողովի ընթացքին Առաջնորդարանի 
աշխատանքները ներկայացրեց 
Առաջնորդարանի տնօրէն Յարութ 
Սրկ. Մարգարեանը։ Նա մանրա-
մասնեց ապահովագրութեան հարցե-
րը՝ դրանց մանրակրկիտ իրակա-
նացման վրայ հրաւիրելով ներկաների 
ուշադրութիւնը, առաջարկեց 
առաւել սերտացնել ծուխերի ու 
Առաջնորդարանի միջեւ կապը։ Մեդիա 
բաժնի պատասխանատուներ Վահէ 
Սարգսեանը եւ Սերգեյ Առուստամեանը 
խօսեցին լրատու նիւթերի եւ դրանցում 
ծուխերի ծրագրերը հնարաւորինս 
լայնօրէն արտացոլելու հարցերի 
մասին։ Մասնակիցները ցանկութիւն 
յայտնեցին Առաջնորդարանի բոլոր 
ծրագրերը առաւել հասանելի դարձնել 
ծուխերում։
Հոգեւոր-կրթական ծրագրեր։ 
Արեւմտեան թեմի հոգեւոր-կրթա-
կան լայն առաքելութեանը ժողովին 
անդրադարձ եղաւ տարբեր 
առումներով։ Մաշտոց Չոպանեանը 
ներկայացրեց Աստուածաշնչական 
սերտողութեան ծրագրերը՝ 
պատրաստակամութիւն յայտնելով 
ծուխերին տրամադրել խտացուած 
դասընթացների նիւթեր։ Հայկ 
Մադոյեանը խօսեց Քրիստոնէական 
դաստիարակութեան ծրագրերի 
մասին, որոնք ներառում են 
մասնաւորապէս դասընթացներ, 
ուխտագնացութիւններ, առանձնա-
ցումներ, ներկայում նաեւ՝ դասեր 
Սեւանի դպրեվանքի սաների համար։ 
Ընդմիջումից յետոյ ծաւալուած 
քննարկումների ընթացքում Տ. Վազգէն 
Քհնյ. Բոյաջեանը ներկայացրեց 
Շաբաթնօրեայ եւ Կիրակնօրեայ 
դպրոցների առաքելութեան բարե-
լաւման հարցերը, որի վերաբե-
րեալ անհրաժեշտ համարեց 
կազմակերպել կիրակնօրեայ 
ուսուցիչների վարժանքներ նոր 
ծրագրին համապատասխան, 
նախապատրաստել հայ եկեղե-
ցու քրիստոնէական նոր հրատա-
րակութիւն՝ հաշուի առնելով տարի-
քային առանձնայատկութիւնները։ 
Քննարկուեց ամռանը մէկշաբաթեայ 
կրթական ծրագիր կազմակերպե-
լու հարցը Նիւ Եորքի Ս. Ներսէս 
ճեմարանի օրինակով, յաճախացնել 
հաւատացեալների ընկերային 
միջոցառումները՝ համեմուած հոգեւոր 

բովանդակութեամբ, սարկաւագաց 
հաւաքներին պարբերաբար հրաւիրել 
հոգեւոր հայրերին։
Տ. Վազգէն Քհնյ. Մովսիսեանը խօսեց 
Ապրիլի 23-24-ի արարողութիւնների եւ 
տեղ գտած որոշ անհարթութիւնները 
յետագայում ուղղելու հարցերի 
մասին, ներկայացրեց նաեւ թեմի 
երիտասարդական ծրագրերը, այդ 
թւում՝ Սերունդների կամրջում 
(Bridging Generation) եւ Սարկաւագաց 
խորհուրդ (առ ի տեղեկութիւն՝ 
Արեւմտեան թեմում ծառայում են 
գրեթէ 330 սարկաւագներ)։ Տէր 
Շնորհքը մատուցեց քարոզխօսական 
որոշ գործնական նկատառումներ՝ 
հաւատացեալների հնարաւոր 
հարցականներին պատասխանել 
կարողանալու համար։
Մարդասիրական ծրագրեր։ Ինչպէս 
վերը արդէն նշել ենք՝ յղում անելով 
Յովնան Արք. խօսքին,  համավարակի, 
Արցախեան ազատամարտի եւ այլ 
ծրագրերի համար միայն թեմի եւ 
ծուխերի, առանձին հոգեւորա-
կանների ջանքերով հանգանակուել 
է բազմամիլիոն աջակցութիւն, որոնք 
այսօր էլ շարունակւում են։ Արեւմտեան 
թեմ՝ անցնող տարում նախաձեռնած 
բազմաթիւ բարեգործական 
ծրագրերն ու հանգանակութիւններն 
ներկայացրեց Ծրագրերի պատասխա-
նատու Տիրան Աւագեանը։ Դրանք 
առնչւում են Ս. Էջմիածնի Մայր 
Տաճարի վերանորոգութեանը, 
Պէյրութահայերին, համավարակին, 
Արցախեան պատերազմին (միայն 
վերջինի համար՝ աւելի քան 3,2 
միլիոն տոլար), յատկապէս շեշտելի 
համարեց Առաջնորդ Սրբազանի 
ու հոգեւոր հովիւների անձնական 
մասնակցութիւնը այդ ծրագրերին։ 
Ծրագրերը շարունակական 
ընթացքի մէջ են, ինչպէս օրինակ՝ 
աջակցութիւնը Արցախից տեղա-
հանուած ընտանիքների սոցիալական 
ապահովութեանը։ Մարդասիրական 
ծրագրերի մէջ են նաեւ հիւանդա-
նոցներին աջակցութիւնը՝ թէ՛ 
Քալիֆորնիայում, թէ՛ Հայաստանում։
Կանոնական հարցեր։ Հոգեւորա-
կանաց ժողովի ժամանակ 
արծարծուեցին ծիսական-
կանոնական այժմէական մի շարք 
հարցեր։ Կանոնական հարցերի 
շուրջ բանաձեւեր մշակելու համար 

ստեղծուեց յանձնախումբ Յովնան 
Արք. ղեկավարութեամբ եւ Հայր 
Տաճատի, Տէր Շնորհք Քահանայի, 
Գէորգ Սարկաւագի մասնակցու-
թեամբ։ Սասուն Ծ. Վարդ.ը 
առաջարկեց աւարտին հասցնել 
Ծիսական արարողութիւնների 
տպագրութեան շարքը, որից ցարդ 
տպուել են 11 հատորեակներ։
Առաջարկուեց ստեղծել քահանայական 
թեկնածուների ուղեցոյց՝ մարզելու 
համար նոր թեկնածուներին ու 
ծխական մարմինների անդամներին, 
որոնք յաճախ տեղեակ չեն 
կանոնադրական դրոյթներից։ Վերջին 
այս նպատակի համար Առաջնորդ 
Սրբազանի յանձնարարութեամբ 
ստեղծուեց յանձնախումբ։ Յովնան 
Սրբազանն այս առումով ներկայացրեց 
նաեւ թեմական խորհուրդին կից 
կանոնադրական փոփոխութիւնների 
ընթացքը։
Ապագային միտուած առա-
ջարկութիւններ։ Հոգեւորականաց 
ընդհանուր ժողովի գործնական բնոյթի 
եւ արդիւնաւէտ քննարկումների 
մասին են խօսում արուած 
բազմաթիւ առաջարկները, որոնց 
մի մասը վերը թուարկեցինք։ 
Յառաջիկային պատեհ առիթով 
պիտի անդրադառնանք Առաջնորդ 
Սրբազանի կողմից առաջադրուած մի 
շարք թելադրութիւններին։
Ժողովի ժամանակ ներկաները 
ողջունեցին վերջին շրջանում 
Արեւմտեան թեմին միացած Տ. 
Կոմիտաս Քահանայ Զոհրապեանին, 
Տ. Գէորգ Քհնյ. Աբեանին, Գէորգ 
Սրկ. Գէորգեանին, Աւագ Սրկ. 
Զաքարեանին, Սեւակ Սրկ. 
Տէրտէրեանին։ Առաջնորդ Սրբազանը 
ներկայացրեց նաեւ Ս. Ղեւոնդեանց 
Մայր տաճարի խմբավար Րաֆֆի 
Միքայէլեանին։
Մի շարք հարցեր գործնականօրէն 
լուծելու համար ներառնուեցին 
Վարչական ժողովի օրակարգի մէջ։ 
Իսկ գործարկուած յանձնախմբերը 
պիտի յառաջիկային ներկայացնեն 
իրենց աշխատանքի արդիւնքները։
Արեւմտեան թեմի Հոգեւորականաց 
ընդհանուր ժողովն իր աշխատանքը 
աւարտեց Առաջնորդ Սրբազանի 
ամփոփիչ խօսքով, ապա շարականի 
երգեցողութեամբ ու աղօթքով։

Դիւան Առաջնորդարանի
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Հաղորդագրութիւն

Հայ-Ամերիկեան Թանգարանի Հիմնարկէքը՝ 11 Յուլիսին

Այնթապլեանները 500,000 Տոլար Նուիրեցին Հայրենի Վարժարանի Մը

Դեսպան Բայբուրդեանը Հանդիպեց Սան Դիեգոյի Նոր Քաղաքապետի Հետ

Հայ-ամերիկեան թանգարան եւ 
մշակութային կեդրոնի հոգա-
բարձութիւնը կը տեղեկացնէ, թէ 
Կլենտէյլի քաղաքամէջը կառուցուելիք 
թանգարանին հիմնարկէքը տեղի 
պիտի ունենայ 11 Յուլիսին, կ.ե. ժամ 
4-էն մինչեւ երեկոյեան ժամ 7։ Անոր 
կարելի պիտի ըլլայ հետեւիլ առցանց 
եւ համաճարակին պատճառով, միայն 
փոքաթիւ մասնակցողներ ներկայ 
պիտի ըլլան հիմնարկէքին։
Կլենտէյլի քաղաքապետարանը 2018-
ին, տարեկան միայն 1 տոլար վարձքով, 
քաղաքամէջը գտնուող տարածք մը 
շնորհեց թանգարանին, որ մաս պիտի 
կազմէ քաղաքին արուեստներու եւ 
ժամանցի տարածքին։ Հայ-ամե-

Նախագիծին հիմնաւորման մէջ 
կը նշուի, որ Յակոբ եւ Լիւտովիքա 
Այնթապլեանները փափաք յայտնած 
են իրականացնելու դպրոցին 

Մայիսի 5ին Լոս Անջելեսում 
Հայաստանի գլխաւոր հիւպատոս, 
արտակարգ եւ լիազօր դեսպան 
Արմէն Բայբուրդեանը հանդիպեց 
Սան Դիեգոյի նոր քաղաքապետ 
Թոդ Գլորիայի հետ: Հեռավար 
հանդիպմանը մասնակցում էր 
նաեւ քաղաքի միջազգային յարա-
բերութիւնների հարցերով տնօրէն 
Ռիտա Ֆերնանդեսը:
Դեսպան Բայբուրդեանը սկսեց 
զրոյցը շնորհաւորելով Գլորիային 
Սան Դիեգոյի քաղաքապետի 
պատասխանատու պաշտօնում 
ընտրուելու կապակցութեամբ:
Հանդիպման ընթացքում զրու-
ցակիցները քննարկեցին համա-

րիկեան երկյարկանի թանգարանը 
պիտի ունենայ ամերիկահայութեան 
նուիրուած մնայուն հաւաքածոյ մը, 
ինչպէս նաեւ պարբերաբար պիտի 
հիւրընկալէ զանազան մշակոյթներու եւ 
նիւթերու նուիրուած ցուցահանդէսներ 
եւ ձեռնարկներ: Անիկա պիտի ունենայ 
թատերասրահ մը, կրթական բաժին 
մը, արխիւներ, ճաշարան մը եւ 
վաճառատուն մը:
«Անհամբեր կը սպասենք հիմնարկէ-
քին, որ առիթ մը պիտի ըլլայ համայն-
քին հետ տօնելու պատմական այս 
իրագործումը», կը յայտնէ թանգա-
րանի գործադիր մարմինի ատենա-
պետ Պերճ Կարապետեան։

հիմնական եւ իբրեւ նուիրատուութիւն 
փոխանցած են 500,000 տոլար գումար 
մը։ Նոյն ժամանակ, նուիրատուները 
փափաք յայտնած են դպրոցը 

գործակցութեան հեռանկարներն 
ու փոխադարձ հետաքրքրութեան 
ոլորտները: Հնարաւոր համա-
գործակցութեան մի քանի 
ծրագրեր ուրուագծուեցին որպէս 
առաջնահերթութիւն:
Բայբուրդեանը նշեց, որ Սան 
Դիեգոյում է բնակւում մօտաւորապէս 
եօթ հազար հայ: Ընդ որում, այդ 
թիւն աստիճանաբար մեծանում է` 
կապուած ազգութեամբ հայերի ̀  դէպի 
Սան Դիեգօ նկատուող տեղաշարժի 
հետ: Հիւպատոսը գոհունակու-
թեամբ յայտնեց նաեւ, որ Հոկտեմբերի 
15ին նախատեսուած է հայկական 
եկեղեցու` Ս. Յովհաննէս Կարապետի 
բացումը եւ կարեւորեց քաղաքապետ 

Գլորիայի բացմանը ներկայ լինելու 
հանգամանքը: Սիրով հաստատելով 
իր մասնակցութիւնը նորակառոյց 
հայկական եկեղեցու բացմանը, 
քաղաքապետ Գլորիան իր հերթին 
հիւպատոս Բայբուրդեանին հրաւիրեց 
Սան Դիեգօ` տեղում հետամուտ 
լինելու քննարկուած հարցերին եւ 
պայմանաւորուածութիւններին:
Սան Դիեգոն Միացեալ Նահանգների՝ 
մեծութեամբ ութերորդ քաղաքն է` 1 
միլիոն եւ 450 հազար բնակչութեամբ: 
Քաղաքը դաշնային կառավարութեան 
կողմից ճանաչուած է օտարերկրեայ 
առեւտրի գօտի: Սան Դիեգոյում է 
գտնւում աշխարհի ամենաաշխոյժ 
միջազգային սահմանային անցումը` 

Մեքսիկայի Թիխուանա քաղաքի 
հետ:
Քաղաքապետ Գլորիան պաշտօնը 
ստանձնել է 2020ի Դեկտեմբերին: 2016 
թուականից եղել է Կալիֆորնիայի 
նահանգային խորհրդարանի անդամ: 
Դեմոկրատական կուսակցութեան 
անդամ է:

անուանելու իրենց անունով։
Դպրոցին մանկավարժական խոր-
հուրդը դրական գնահատեց Յակոբ 
եւ Լիւտովիքա Այնթապլեաններու 
անունով դպրոցը կոչելու՝ Երեւանի 
աւագանիին առաջարկը։
Փոխքաղաքապետ Գայիանէ 
Մելքոնեան նշեց, որ Յակոբ եւ 
Լիւտովիքա Այնթապլեանները 
արդէն այդ դպրոցի բարեկամներն 
են եւ քանի մը անգամ օգնած են 
դպրոցին՝ կատարելով գոյքի եւ այլ 
տեսակի նուիրատուութիւններ։ Ան 
նաեւ յայտնեց, որ ամոլը խոստացած 
է ներդրումները շարունակել եւ 
թէ կը նախատեսուի դպրոցին մէջ 

արեւմտահայերէնի ուսուցում։
Բարերար Յակոբ Այնթապլեան մասնա-
գիտութեամբ սրտաբան է։ Հայաստա-
նի օժանդակութեան Ամերիկայի 
համագաղութային մարմինին 
կողմէ, որուն փոխատենապետը եւ 
բժշկական օգնութեան յանձնախումբի 
նախագահն է, Յակոբ Այնթապլեան 
Դեկտեմբեր 1988ի երկրաշարժէն ետք 
զգալի աջակցութիւն տրամադրուած է 
երկրաշարժէն տուժած անձերու։
Յակոբ եւ Լիւտովիքա Այնթապլեաննե-
րը աշխուժօրէն կը մասնակցին եւ 
կ՛օժանդակեն ամերիկահայ համայնքի 
հասարակական ու մշակութային 
կեանքին։

Նիկոլ Փաշինեանը Այցելած Է Գեղարքունիքի 
Մարզի Զօրամասերէն Մէկը

ԱԺ Նախագահ Արարատ Միրզոյեանի Գլխաւորած 
Պատուիրակութիւնը Պաշտօնական Այցով Մեկնած 
Է ԼիթվաՆիկոլ Փաշինեանը ԶՈՒ գլխաւոր 

շտաբի պետ Արտակ Դաւթեանի 
ուղեկցութեամբ այցելած է 
Գեղարքունիքի մարզի N զօրամաս, 
այս մասին յայտնած է Նիկոլ 
Փաշինեանի մամուլի խօսակ Մանէ 
Գէորգեանը։
«Մեր պարտքը մեր նահատակների 
առաջ ուժեղ, արդար, օրինական, 
հպարտ եւ երջանիկ երկիր կառուցելն 
է: Եւ մենք իրաւունք չունենք թոյլ 
տալ, որ մեր նահատակների 
արիւնն ի զուր հեղուած լինի: Մեր 
Հայրենիքը, նրա շէնութիւնը, նրա 
զարգացումը, նրա հպարտութիւնը 
մեր ամենամեծ յարգանքը պիտի 

լինի մեր նահատակներին: Եւ այդ 
հպարտութեան առաջին գծում 
կանգնած է Հայոց հերոսական բանա-
կը»,- ըստ մամուլի խօսնակի՝ ըսած է 
Փաշինեանը։
Նիկոլ Փաշինեանը Հայրենիքին մատու-
ցած ծառայութիւններու համար շարք 
մը զինծառայողներու յանձնած է 
պետական պարգեւներ:

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Մեկնարկած է Ազգային ժողովի 
նախագահ Արարատ Միրզոյեանի 
գլխաւորած պատուիրակութեան 
պաշտօնական այցը Լիթվայի Հանրա-
պետութիւն:
Այս մասին յայտնած են Ազգային 
Ժողովի հասարակայնութեան հետ 
կապերու եւ հաղորդակցութեան 
վարչութենէն։
Պատուիրակութեան կազմին մէջ են ԱԺ 
ֆինանսավարկային եւ պիւտճէթային 
հարցերու մշտական յանձնաժողովի 
նախագահ Արկադի Խաչատրեանը, 
յանձնաժողովի փոխնախագահ 
Արտակ Մանուկեանը, Հայաստան-

Լիթվա բարեկամական խումբի 
ղեկավար Անուշ Բեղլոյեանը, ԵԱՀԿ 
խորհրդարանական վեհաժողովին 
մէջ հայկական պատուիրակութեան 
ղեկավար Հայկ Կոնճորեանը:
Պաշտօնական այցի շրջածիրէն ներս 
կը սպասուին հանդիպումներ Լիթվայի 
Հանրապետութեան բարձրագոյն 
ղեկավարութեան հետ:
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Սիւրիհիսար Գիւղի 1500ամեայ Հայկական Եկեղեցին Հարիւր Հազարաւոր 
Այցելուներ Ունի

Գրախօսական 
Գէորգ  Պետիկեանի
«Տարին, Որ Անցաւ»
Նոր Լոյս Ընծայած Հատորին Առթիւ

ԱՆԻ ՄԱՐՍԷԼԵԱՆ                                          

Գրական-Մշակութային

Հրամանաւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 
Վեհափառ Հայրապետին, Անթիլ-
իասի Մայրավանքի տպարանէն լոյս 
տեսաւ «Ի Պէտս Դպրապետաց» 
հատորը՝ խմբագրութեամբ Գերշ. Տ. 
Օշական Արք. Չօլոյեանին։ Հատորը 
«Ձայնագրեալ Շարական Հայաստա-
նեայց Եկեղեցւոյ» շարքին մաս չի 
կազմեր, նկատի ունենալով անոր 
բովանդակութիւնը։ Ինչպէս խորա-
գիրէն յայտնի է, ներկայ հատորը կը 
միտի դիւրութիւն ընծայել դպրա-
պետներուն, սարկաւագներուն եւ 
դպիրներուն։ Ան միայն շարականներ 
չի բովանդակեր, ինչպէս է պարա-
գան «Ձայնագրեալ Շարական 

Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ» շարքին։ 
Այս հատորին մէջ կը գտնենք 
ժամերգութիւններու ընթացքին 
երգուող զանազան տեսակի երգեր, 
մեղեդիներ, շարականներ, սրբասա-
ցութիւններ եւ սաղմոսներ։
«Ի Պէտս Դպրապետաց» հատորը 
բաժնուած է չորս մասերու եւ 
կ՚ընդգրկէ «Կիրակամուտ»ի Երե-
կոյեան, Գիշերային ու Առաւօտեան 
ժամերգութիւններէն եւ Սուրբ 
Պատարագի երգեցողութենէն 
առանձնացուած զանազան երգեր։ 
Ան նաեւ ունի «Յաւելուած» բաժին 
մը, ուր կը գտնուին զանազան 
սաղմոսներ, տօներու ժամամուտներ 

եւ ճաշու ալէլուքներ՝ առանց 
նօթագրութեան։
Նշենք, որ նօթագրութեան համա-
կարգիչի վրայ պատրաստութիւնը կը 
պատկանի Սարգիս Յովհաննէ-
սեանին։ Հատորը կը հրատարակուի 
ազնիւ մեկենասութեամբ Գօգօ 
Թօփալեանի, ի յիշատակ իր 
ծնողներուն՝ Ներսէս եւ Աղաւնի 
Թօփալեաններուն։
Յայտնենք, որ սոյն հրատարա-
կութիւնը կրնաք ձեռք ձգել Անթի-
լիասի Մայրավանքի գրախանութէն 
եւ կամ այցելելով https://
ciliciabookstore.com/ գրախանութին 
պաշտօնական կայքը։

2021-ի սկիզբին, գաղութիս ծանօթ գրիչ, 
ազգային դէմք, աւելի քան կէս դարու 
կրթական մշակ եւ ութը հատորներու 
հեղինակ՝ Գէորգ Պետիկեան, լոյս 
ընծայեց իր նոր հատորը՝ «Տարին, 
Որ Անցաւ» անունով:
Այս առթիւ, յիշեցնելու համեստ պարտա-
կանութեամբ ըսեմ, որ հեղինակի այս 
նոր հատորին մէջ հաւաքուած են 
անցեալ տարուան (2020) ընթացքին 
«Քորոնա» համաճարակին, Արցա-
խի պատերազմին, հեղինակին եւ 
անոր թոռնիկներուն միջեւ հարա-
զատ զրոյցներուն եւ ազգային ու 
համամարդկային զանազան իրա-
դարձութիւններու մասին Պետիկեանի 
յօդուածները։
Բայց, ինչ որ ալ ըլլան մեր տրա-
մադրութիւնները՝ դրական կամ 
քմահաճ, հայ գիրքը պէտք է որ 
կարդացուի, բազմանայ, քաջալերուի 
ու փրկուի կորուստէ, որովհետեւ ա՛ն է 
որ հայ մարդուն հոգին ու միտքը կրնայ 
ջերմացնել:
Չմոռնանք սակայն, որ նոյնքան 
կարեւոր է հայ գրագէտները 
քաջալերել: Այս եւս մեր մշակութային 
առաքելութիւնն է. աւանդ է, -եթէ 
կ՛ուզէք,- որ պէտք է շարունակուի:
Խորքին մէջ, հայ գիրքը փրկել կը 
նշանակէ նաեւ փրկել անոր հեղինակը:
Արդ, այս հատորը կ’ընդգրկէ 43 արձակ 
եւ 2 չափածոյ կտորներ,ինչպէս նաեւ 
գեղեցիկ ու տպաւորիչ վկայութիւն 

մը՝ տք. Արմենակ Եղիայեանի գրիչէն, 
որոնք բոլորն ալ էջ առ էջ կու գան 
ջերմացնելու Սփիւռքի գրականութեան 
գորշ երկինքը:
Նաեւ ըսեմ, որ «Տարին, որ անցաւ»ը, 
վկայութիւն մըն է այն հասկացութեան, 
թէ գիրքը նոյնի՛նքն հեղինակ մարդն է:
Գէորգ Պետիկեանի ոգեշնչող գրու-
թիւններն ու հատորները  միշտ եղած 
են բանբեր ու   թարգման ընթերցողի 
սրտի ու մտքի կանչին: Իր բոլոր 
պատմուածքներն ու խոհական 
արտայայտութիւնները, արդէն իսկ 
կը պարզեն ու կը բացայայտեն հեղի-
նակի սփիւռքահայու յատուկ եւ վայել 
ապրումները:
Եթէ քիչ մը աւելի մօտէն հետեւինք 
իր գրիչին, կարդանք իր հատորները, 
անպայման պիտի հանդիպինք, 
տեսնենք եւ վկայենք, թէ Պետիկեան 
միշտ գրած է իր ծննդավայր 
Հալէպի ու հալէպահայութեան 
մասին, լուսարձակի տակ առնելով 
հալէպահայ կեանքը, մշակոյթն ու 
հալէպցիի մղձաւանջ: Եւ աւելին՝ 
հայու յարութիւն առնելու տենչը, այդ 

երկրի պատերազմի պատճառած 
աւերակներու ու աւերներու ընդմէջէն:                                                                                                                              
Նաեւ ան գրած է թշնամիի ձեռամբ 
կործանուած պատմական արժէքնե-
րու կորուստին մասին, երբ այցելեց 
եւ ականատես  եղած էր Արեւմտեան 
Հայաստանի մէջ գտնուող աւերակ 
դարձած բերդաքաղաք Անին (Երբ 
Տեսայ Անին) փոխանցելով յու-
զումներն ու  ապրումները    իր գրիչին 
հետեւաբար՝  ընթերցողի հոգիին:                                                                                                                 
Գէորգ  Պետիկեանի  վերջին ինքնա-
տիպ  հատորը՝  (ՏԱՐԻՆ,ՈՐ ԱՆՑԱՒ) 
2020 թուականը  կրող այդ տարուայ 
մարդկութեան չնախատեսուած 
տագնապներու տարափի  եւ 
յուզումներու քանդակ է կարծես, 
բազմազան ստորաբաժանումներով 
հատոր մը, որ մեր հոգիներու 
ծալքերուն, պոռթկումն ու ընթերցումն 
է ինչպէս կը վկայէ տք. Արմենակ 
Եղիայեանը այս հատորի վերջին՝ իր 
վկայութեամբ:
Իւրաքանչիւր պատմուածք իր հմայքն 
ու սրտի ուղղուած խօսքն ու պատգամը 
ունի: Եւ այսպէս, ընթերցողը անընդհատ 
մենախօսութեան կերպարին մէջ կը 
մտնէ ինքնաբերաբար:
Պետիկեանի ինքնատիպ ոճը, 
անոր հիւմըրով խառն պարզ, թարմ 
եւ առողջ կերպով հայաշխարհը 
ներկայացնելու գրիչը, անկասկած կը 
բխի իրապաշտութեան ակունքներէն 
եւ կու գայ հաստատելու հեղինակի 
հասուն գրողի ու մտաւորականի 
վաստակը, անոր հայ լեզուի, միտքի, 
մշակի ու երկարամեայ ուսուցիչ-
տնօրէնի վաստակին հետ առնչուող 
կէտերը:
Գէորգ Պետիկեան իր անձնական 
ճիգերով եւ մաքառելով սփիւռքեան 
այլօրինակ խոչընդոտներու եւ 
արգելակող ալիքներու դէմ, իր 
պատուանդանը կերտած է իբրեւ 
մամուլի մարդ, գրող, դաստիարակ եւ 

մշակոյթի սպասարկու:
Հեղինակը կը տագնապի հայ 
լեզուի նահանջով, մեր ժողովուրդի 
այլասերման երեւոյթներով եւ 
արմատներուն վերադառնալու 
տենդով, սակայն նաեւ՝ նոր աշխարհին 
մէջ մանուկն ու երիտասարդը 
իսկական արժէքներէ հեռու պահող 
վիճակներուն հետեւանքներով:
Գիրքին մէջ տեղ գտած են նաեւ 
ամերիկեան միջավայրէն քաղուած 
միջադէպեր եւ մտորումներ: Նկա-
րագրութիւններուն յուզականութիւնը 
խորապէս տպաւորիչ դարձուցած է 
գիրքին բոլոր կտորները:
Ու այսպէս, Արցախեան 44 օրուայ  
պատերազմի  պատճառած  յուսա-
բեկութիւնը,  համայն աշխարհն  
սարսափի մատնող անիծեալ ու 
մարդասպան «Քորոնա» ժահրը, 
թոշակառուներու հոգեկան ապրումնե-
րը, ընտանիքներու առօրեայ  
կեանքէն դրուագները, թոռնիկ 
ու մեծ հայր  երկխօսութիւնները, 
հայապահպանման մարտահրա-
ւէրներն  ու ձուլման սպառնալիքները 
եւ այլ նիւթեր բովանդակող հատորը՝ 
մեր ամէնօրեայ կեանքէն վերցուած 
թատերախաղ մըն է կարծես, ուր 
իւրաքանչիւր հերոսի մէջ կը գտնես 
ինքդ, քու անձդ, իսկ բեմադրիչը՝ 
գիրքին հեղինակը :
Ինչպէս կը տեսնէք, Գէորգ Պետիկեանի 
հոգին ու սիրտը իր հայութիւնն է: 
Ընթերցողը վստահաբար, հաճոյքով 
պիտի ըմբոշխնէ նաեւ սոյն նոր 
հատորը:
Արդ, գրիչդ դալար , սիրելի Գէորգ  ,  
մաղթանքս է միշտ  շարունակես գրել 
քու հաճելի ու  ինքնատիպ ոճովդ եւ  
քաղափարներովդ  ու մեր հոգիներուն 
արձագանգ տաս քու գրիչովդ, ամէնէն 
կարեւորը, ինչպէս տք. Արմենակ 
Եղիայեան կը վկայէ-. «սրտէս խօսիս, 
ինչպէս միշտ»:

5րդ կամ 6րդ դարերուն, Կապադովկիոյ 
մէջ (Գամիրք) Սուրբ Գրիգոր 
Լուսաւորիչի անունով կառուցուած 
հայկական Կարմիր եկեղեցին այց-
ելողներու թիւը կը շարունակէ մեծ 
մնալ: Կապադովկիոյ գանձերէն մէկը 
հանդիսացող այս եկեղեցին կը գտնուի 
Աքսարայի նահանգի Կիւզելիւրթ 
գաւառի Սիւրիհիսար գիւղին մէջ, կը 
գրէ «Հաբերթիւրք» կայքը:
Ստ աղբիւրին՝ եկեղեցին Կարմիր 
կոչուած է այդ գոյնի քարերով 
կառուցուած ըլլալուն պատճառով: 
Համաշխարհային յուշարձաններու 
հիմնադրամին կողմէն 2008ին 
«անհետացման մեծագոյն վտանգին 
տակ գտնուող աշխարհի 100 պատմա-

կան յուշարձաններու ցանկ»ին վրայ 
ներառնուած այս հայկական եկեղեցին 
կը վերակառուցուի 2011էն ի վեր:
Աքսարայի նահանգապետ Համզա 
Այտողտու կը նշէ, թէ Սուրբ Գրիգորը 
Լուսաւորիչը հոն անցուցած է 
իր կեանքին վերջին տարիները, 
եւ եկեղեցին կը համարէ հնագոյն 
քրիստոնեայ տաճարներէն մէկը: 
Ըստ նահանգապետին՝ ամէն տարի 
եկեղեցին կ՛այցելեն առաւել քան 
600,000 զբօսաշրջիկներ:
Յիշեցնենք, որ վերջերս, թրքական 
մամուլին մէջ տեղեկութիւններ 
յայտնուած էին այն մասին, թէ 
Կարմիր եկեղեցին շարունակաբար 
կ՛ենթարկուի գանձագողերու գործած 
աւերումներուն:

«Ակունք»
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Մուսա Լերան Հերոսամարտը` Ականատեսի Աչքերով. Տեղի Ունեցաւ Ֆրանսահայ 
Ծովային Սպայի Յուշագրութեան Շնորհահանդէսը

Ես Այս Երգով Ուզեցի Դառնալ Որդեկորոյս Մայրերու Ձայնը. Մարալ Այվազ՝ 
Իր Նոր Տեսահոլովակին Մասին

1 Յունիսին Լոյս Պիտի Տեսնէ «Մեծ Այբուբենի Գիրքը»

Մուսա Լերան հայերուն ինքնա-
պաշտպանութեան, ֆրանսական 
նաւատորմի ծովայիններուն 
կողմէ անոնց փրկելու եւ հայ-
ֆրանսական ընդհանուր յիշողու-
թեան կարեւոր դրուագներ եւ 
մանրամասնութիւններ ներկայա-
ցուած են ֆրանսական նաւատորմի 
ծովային սպայ, թարգմանիչ Շարլ-
Տիրան Թէքէեանի յուշագրութեան 
հիման վրայ հրատարակուած` 
«Քառամեայ պատերազմը Արեւելքի 
մէջ, ֆրանսական-հայկական 
գործընկերութիւնը պատերազմի 
ընթացքին» երկլեզու` հայերէն-
ֆրանսերէն գիրքին մէջ:
Ապրիլ 30-ին, Հայոց Ցեղասպանու-
թեան թանգարան-հիմնարկին մէջ 
կայացած վերոնշեալ հրատարակու-
թեան շնորհահանդէսին ընթացքին, 
հիմնարկի տնօրէն Յարութիւն 
Մարութեան, բարձր գնահատելով 
ֆրանսական նաւատորմի ծովային 
սպայ, թարգմանիչ Շարլ-Տիրան 
Թէքէեանի յուշագրութեան վերահրա-
տարակութեան մէջ տեղ գտած 
տեղեկութիւնները, շնորհակալութիւն 
յայտնեց գիրքին ֆրանսերէն եւ հայերէն 
տարբերակները հրատարակողներուն 
եւ աջակցողներուն:
«Գիրքին մէջ ականատեսի աչքերով 

Պոլսահայ յայտնի մեներգչուհի Մարալ 
Այվազ-Չաղլըչուպուքճու վերջերս 
հրապարակ հանեց նոր տեսահոլովակ 
մը: Տեսահոլովակը նկարահանուեցաւ 
«Անվերջ Խաւար» անուն երգին, որ 
յօրինուած է յայտնի արուեստագէտ 

կը ներկայացուին Մուսա Լերան 
ինքնապաշտպանութեան եւ ֆրանսա-
ցի ծովայիններու օգնութեամբ 
փրկուած հայերուն մասին ուշագրաւ 
մանրամասնութիւններ», ըսաւ 
Մարութեան` աւելցնելով, որ գիրքը 
հետաքրքրութիւն կը ներկայացնէ 
նաեւ գիտական հանրութեան համար:
Յուշագրութեան հրատարակման 
աջակցութիւն ցուցաբերած է նաեւ 
Հայաստանի մէջ Ֆրանսայի դեսպա-
նատունը:
Կարեւոր համարելով Ֆրանսայի 
հայազգի ծովային սպայի յուշագրու-
թիւնը, շնորհանդէսին մասնակից 
Հայաստանի մէջ Ֆրանսայի արտա-
կարգ եւ լիազօր դեսպան Ժոնաթան 
Լաքոթը գիրքը արժեւորեց հայ-
ֆրանսական խոր արմատներ ունեցող 
յարաբերութիւններուն յիշողութիւնը 
ամրապնդելու եւ միասին առաջ 
ընթանալու տեսանկիւնէն:
Երեւանի պետական համալսա-
րանի պատմութեան բաժանմունքի 
տնօրէն Էդիկ Մինասեանի խօսքով, 
ականատեսի աչքերով Մուսա 
Լերան ինքնապաշտպանութեան 
եւ հայութեան փրկագործութեան 
մասին պատմող յուշագրութիւնը նաեւ 
սկզբնաղբիւր է:
«Այստեղ ճշդուած են շարք մը 

Արա Տինքճեանի երաժշտութեամբ 
եւ Մարալ Այվազի խօսքերով: Արա 
Տինքճեանի այս յօրինումին բուն 
անունն է «Փիքչըր», որ անցեալին
բազմաթիւ լեզուներով նաեւ երգուած 
է զանազան երկիրներու մէջ: Մարալը 
արդէն այս երգին տեղ տուած էր իր 
անդրանիկ սկաւառակին մէջ, որ լոյս 
տեսած էր Յունիս 2019-ին:
Երգչուհին, պատերազմներէ տուժած 
մարդոց ցաւն ու տառապանքը 
արտայայտելու նպատակով՝ 
գրի առած է այս երգին բառերը: 
Ան յետոյ կը մտածէ, որ երգի 
բառերու խորհուրդը ձեւափոխուի 
պատգամակիր գծանկարներու 
եւ այդպէսով անմեղ մարդոց 

դէպքեր եւ իրադարձութիւններ, 
որոնք ներկայացուած են շատ 
խոր մօտեցումով: Կան շատ 
հետաքրքրական փաստեր Ա. 
Համաշխարհային պատերազմի 
տարիներուն հայ-ֆրանսական 
գործակցութեան մասին», նշած է 
պատմաբանը` ըսելով, որ հակառակ 
Մուսա Լերան հերոսամարտը 
ընդհանրապէս ներկայացուած է 
քառասնօրեայ տեւողութեամբ, սակայն 
գիրքին մէջ թիւերով եւ փաստերով 
հիմնաւորուած է, թէ այն տեւած է 
աւելի քան 50 օր:

Հայ-ֆրանսական ընդհանուր 
յիշողութեան կարեւոր դրուագ 
պատմող այս գիրքը լոյս տեսած է 
նաեւ մուսալեռցիներու ժառանգներ 
Զոհրապ Թազեանի եւ Յակոբ 
Ճամպազեանի աջակցութեամբ:
Գիրքին մէջ 1919-ին լոյս տեսած 
իր յուշերուն մէջ ֆրանսական 
նաւատորմի ծովային սպայ, 
թարգմանիչ Շարլ-Տիրան Թէքէեան, որ 
յատուկ դեր խաղացած է փրկութեան 
այս գործողութեան մէջ, պատմած է 
թրքական ճիրաններէն Մուսա Լերան 
հայերուն փրկութեան մասին:

սրտաճմլիկ իրադարձութիւնները 
հանրութիւններու ուշադրութեան 
յանձնուին: Վերջապէս կ՚ունենանք 
աշխուժութիւն եւ ոգեւորութիւն 
ստեղծող տեսահոլովակ մը, որ 
պատրաստուած է Երեւանցի 
արուեստագէտ Հայկ Սայատեանի 
կողմէ, իսկ Մարալի նկարահանումնե-
րը կատարուած են Յարութիւն 
Տավուլճեանի կողմէ: Երգչուհին 
տեսահոլովակին վերաբերեալ 
զգացումներն ու մտածումները կը 
բացատրէ հետեւեալ խօսքերով.
«Պատմութեան հին օրերէն սկսեալ 
մարդիկ անընդհատ կը պատերազմին 
մանաւանդ աշխարհաքաղաքական 
պատճառներու եւ երկիրներու 

շահամոլիկ հաշիւներու հետեւանքով: 
Պատերազմը, աշխարհի անվերջա-
նալի իրականութիւնն է: Մահեր, 
կոտորածներ, աւերածութիւններ, 
ոչնչացումներ, պարտադիր 
տեղահանութիւններ եւ այդ 
տեղահանութեանց ընթացքին՝ 
անմարդկային ցաւալի վերա-
բերումներ: Դժբախտաբար մեծ 
տէրութիւններ դասեր չեն քաղած 
այս ողբերգութիւններէն, իսկ տառա-
պողները կ՚ ըլլան միայն երեխաներն 
ու անմեղ բնակիչները: Ես այս երգով 
ուզեցի դառնալ որդեկորոյս մայրերու 
ձայնը, որովհետեւ գիտեմ մեղեդիներու 
այն ոյժը, որ շուտով կը հասնի բոլորին 
եւ կը յիշեցնէ մեզի մեր անհատ ըլլալը։»

ՍԹԸՐԼԻՆԿ ՀԱՅԹՍ, Միշիկըն.- 
ArmenianEasy LLC հրատարակչու-
թիւնը 2019ին հաստատեցին 
ամերիկահայ քոյրեր՝ Քէթի Ճէյքըպզ 
Պրիթոյի եւ Ճենի Մըլլընի գործերուն 
հրատարակութիւնը։ Անոնք կը 
յայտարարեն, թէ իրենց առաջին 
գիրքը՝ «Մեծ Այբուբենի Գիրքը» 
պիտի հրատարակուի է  Յունիսին։ 
Այս աշխատագիրքը կազմուած է չորս 
տարեկան մանուկներու համար եւ կը 
ներկայացնէ այբուբենի 38 տառերը, 
բազմաթիւ հաճելի նիւթերով, օրինակ՝ 
ներկել, համրել, գտնել ճամբան, 
միացնել կէտերը, մարմինին մասերը 
սորվիլ, երգել եւ այլն։

ArmenianEasy.com կայքին եւ այբուբենի 
աշխատագիրքին գաղափարը սկսաւ 
երբ Ճենիին ամենէն մեծ զաւակը 
մանկապարտէզ կը յաճախէր։ Հայ 
դպրոցներէն հեռու բնակող Ճենին 
ստիպուած՝ տունը հայերէն կը 
սորվեցնէր իր զաւակներուն։ Ան 
կ՛ուզէր գտնել գիրքեր եւ նիւթեր, որոնք՝ 
1) արեւմտահայերէնով գրուած էին, 2) 
այբուբենի տառերը կը սորվեցնէին,  3) 
շատ արագ չէին յառաջանար։
«Կ՛ուզէի անգլերէնի տառերու այդ 
մեծ գիրքերէն, զորս տեսած էի 
խանութներու մէջ, միայն թէ հայերէնով 
գրուած։ Ուրեմն, քրոջս՝ Քէթիին, 
հարցուցի, եթէ կրնար սորվեցնելու 
նիւթեր պատրաստել ինծի համար», 
կը պատմէ Ճենին: Արուեստագիտուհի 
Քէթին շատ սիրով սկսաւ կազմել 
այբուբենի աշխատանքային էջեր։ 
Շուտով՝քանի մը էջերը դարձան 
328 էջնոց պատկերազարդ աշխա-
տագիրք մը, որ մանուկներուն կը 
ծանօթացնէ տառերը, նոյն ատեն 

կը զարգացնէ իրենց բառամթերքը 
եւ ձեռքի համակարգութիւնը։ Թէեւ 
գիրքը հայերէնով գրուած է, անոր մէջ 
կան բացատրական էջեր անգլիա-
խօսներուն համար։
 Կրթական նիւթեր կազմելը նորութիւն 
չէր քոյրերուն համար։ Իրենց մայրը՝ 
Հուրիկը, Թուխանեան Ճէյքըպզ, 
հրաշալի հայերէնի ուսուցչուհի էր։ 
Անշուշտ իր զաւակներուն սորվեցուց 
հայերէն խօսիլ, նաեւ առաւել քան 
քառասուն տարիներ ան սորվեցուց ՝ 
փոքրիկներէն մինչեւ հասուն տարիքի 
աշակերտներու։ Պէյրութի Ճեմարանէն 
աւարտելէ ետք, նախ ան դասաւանդեց  
Տիթրոյթի շրջանի ՀՕՄի ամէնօրեայ 
դպրոցին մէջ, ապա՝ ՀՕՄի միօրեայ 
դպրոցին, առաւել՝ ան ունեցաւ 
իր անձնական դասարանները։ 
Ընդհանրապէս դասանիւթերը իր 
յատուկ պատրաստութիւններն էին։
Քէթին՝ իր պատանութեան օրերուն 
արդէն, մօրը դասերուն համար 
գծագրութիւններ կը պատրաստէր։ 

Աւելի ուշ ան սկսաւ մօրը հայերէնի 
դասերուն մասնակցիլ՝ իբրեւ օգնա-
կան։ Դասաւանդելէ ետք, Հուրիկը եւ 
Քէթին ժամերով կը խօսէին աշխու-
ժութեամբ սորվեցնելու մասին։ 
Անոնք իրենց մօրմէն իմացան, որ 
հայերէնի դասաւանդելու ատեն որքան 
կարեւոր են կրկնութիւնը եւ խաղը։ Այս 
գիտակցութիւնը Քէթիին եւ Ճենիին՝ 
այսինքն ArmenianEasy-ին, կը մղէ, որ 
գիրքեր եւ դասանիւթեր պատրաստեն 
այնպէս, որ հայերէն սորվելը հաճելի 
եւ դիւրին ըլլայ։
Աշխատագիրքը գնելու համար 
հաճեցէ՛ք այցելել ArmenianEasy.com 
կայքը: 

(Հաղորդագրութիւնը՝ 
հրատարակչութենէն)
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«Այլընտրանք» Մը Գրաքննադատութեան

ՅԱՐՈՒԹ ԿԻՒԼԻՒԶԵԱՆ

Յոյժ զարմանալի է, որ մենք՝ գիր ու 
գրականութեան մարդիկս, բոլորովին 
կ՚անգիտանանք, թէ այսօր ստեղծա-
գործող գրողներէն ո՛վ որու մասին 
ինչ կարծիք ունի: Անշուշտ բնական 
է, որ անոնք սա կամ նա առիթով 
ունեցած ըլլան բերանացի հպանցիկ 
ակնարկներ, որոնք, սակայն, 
փաստաթուղթի ոչ մէկ արժէք կամ 
վաւերականութիւն ունին, այնքան 
ատեն որ գրի առնուած ու տպուած 
չեն: Բոլորիս քաջածանօթ է, թէ 
ատենին ովքե՛ր էին Մեծարենցի 
գրականութիւնը գնահատողներն ու 
դատափետողները, Ինտրայի 
հանդէպ մեծ համակրանք տածող-
ներն ու զայն գետին զգետնողները 
եւ,- եթէ քիչ մը ետ երթանք,-  Եղիա 
Տէմիրճիպաշեանը «աշխարհաբարի 
Նարեկացին» յորջորջողներն ու, 
միւս կողմէ, անոր լեզուական 
յանդգնութիւնները կշտամբողները: 
Իսկ այսօ՞ր, որեւէ բան գիտե՞նք,- ո՛չ 
դժբախտաբար:
Ի՞նչ կրնայ ըլլալ մեր «անգիտանալուն» 
պատճառը, եթէ ոչ գրաքննա-
դատութեան բացակայութիւնը՝ թէ՛ ի 
Հայաստան ու թէ՛ ի սփիւռս: 
Իրողութիւնը այն է, որ դեռ երկար 
ժամանակ ալ բացակայ պիտի ըլլայ 
ան: Թէ «արձակուրդէն» ե՛րբ կը 
վերադառնայ, յայտնի չէ: Պարզ չէ՞, 
թէ ինչո՛ւ. «Գրաքննադատութիւնը 
շատ դիւրին բնագաւառ մը չէ: 
Կարելի է առանց մասնաւոր 
պատրաստութեան փորձել 
բանաստեղծութիւն, պատմուածք 
կամ նոյնիսկ վէպ գրել. կրնաս 
նոյնիսկ մէկ երկու յաջող գործ 
արտադրել, բայց մուսաներու 
օգնութեամբ վերլուծական 
յօդուած մը չես գրեր. յատուկ 
պատրաստութիւն պէտք է, 
մանաւանդ ծանօթութիւն արդի 
գրականագիտութեան ու գրա-
դատութեան գործիքներուն ու 
մեթոտներուն... սակայն 
հայկական համալսարանները 
պատրաստութեան նման մակար-
դակ չունին, պէտք է եւրոպական 
կամ ամերիկեան համալսա-
րաններէ անցնիս, ու դժուար չէ 
ենթադրել որ քիչեր միայն 
վկայւելէն ետք հայերէնի կը 
վերադառնան ու կը փորձեն 
իրենց հմտութիւնները հայ 
գրականութեան բնագաւառէն 
ներս զարգացնել» (Բատիկեան 
Քրիստիան, «Քրիստիան Բատի-
կեան. «Մեր դպրոցներուն մէջ չի 
քաջալերուիր տարբեր ըլլալը, 
տարբեր մտածելը, մանաւանդ քննա-
դատ միտք ունենալը», (ԺԱՄԱՆԱԿ, 
16 Նոյեմբեր 2020): Կարծեմ 
Բատիկեան շատ ճշգրիտ ու դիպուկ 
բացատրած է հայ գրաքննա-
դատութեան այժմու բացակայու-
թեան կարեւորագոյն պատճառը 
(կամ պատճառներէն մէկը): Իսկա-
պէս որ մուսաները բաւարար չեն 
գրադատական լուրջ յօդուածի մը 
համար: Սակայն հայ գրաքննա-
դատութեան «վերայայտնումը» 
յուսալը, ի՜նչ խօսք, մօտալուտ 
պատրանաթափութիւն կը նշանակէ  
առնուազն, գոնէ առայժմ: Պէտք է 
գտնել այլընտրանք մը, եւ սա դժուար 
չէ: Արդ, ի՞նչ նկատի ունիմ 
«այլընտրանք» ըսելով, արդեօք ինչի՞ 
պիտի նպաստէ վերջինս:

Պատասխանեմ:
Եթէ ներկայիս գրաքննադատական-
վերլուծական լուրջ յօդուածներ չեն 
գրուիր նոր լոյս տեսնող 
գեղարուեստական գիրքերու մասին, 
սա չի նշանակեր, որ գրախօսա-
կաններ ու ակնարկներ ալ չեն գրուիր: 
Ի հարկէ կը գրուին: Եւ ճիշդ այս 
կալուածին մէջ է մեր ընելիքը, որ է՝ 
«փոխել» անոնց մաշած-հիւծած 
ձեւաչափը: Ընդհանրապէս բոլոր 
գրախօսականները միեւնոյն սկիզբն 
ու վերջը ունին. այսինքն՝ նախ կը 
ներկայացուին գիրքերը՝ հրատա-
րակութեան վայր, հրատարակչա-
տան անուն, բովանդակութիւն, 
այնուհետեւ սկիզբ կ՚առնեն 
աւանդական դարձած անվերջանալի 
դրուատանքները, կարծես որեւէ 
թերութիւն չունենան անոնք: Կա՞յ 
աշխարհիս վրայ գիրք մը, որ խոցելի 
կողմեր չունենայ: Նոյնիսկ գլուխ 
գործոց մը, ինչպիսին է՝ Խաչատուր 
Աբովեանի «Վէրք Հայաստա-
նի» նշանաւոր դիւցազնավէպը, լի է 
բազմապիսի թերութիւններով: 
Ուստի գրախօսը պարտի, թէկուզ 
հպանցիկ, անդրադառնալ այդ 
թերութիւններուն՝ հիմնաւորելով իր 
հաստատումները: Ճիշդ է, որ 
«հապճեպով» կամ պարզապէս առ ի 
արձագանգ գրուած գրախօսական 
մը պիտի չկրնայ փոխարինել 
գրադատական լուրջ յօդուած մը: 
Յամենայն դէպս պէտք է ըսել, որ, 
մանաւանդ ներկայ պայմաններուն, 
ան ինքնին մեծ բան մըն է: Այսպիսով 
գրախօսը ոչ միայն անաչառ 
կեցուածք մը որդեգրած կ՚ըլլայ, այլ 
նաեւ ուղղակի թէ անուղղակիօրէն 
կը նպաստէ գրական մթնոլորտի մը,- 
չեմ ըսեր՝ շարժումի մը,- 
ձեւաւորումին: Թէ ստոյգ ի՛նչ տեսք 
պիտի ունենայ առաջարկածս, ապա 
թոյլ տուէք բերել օրինակ մը. 
բանաստեղծ, արձակագիր ու 
հրապարակագիր Համբիկ Մարտի-
րոսեանի «Ես ու դուն» (1981) 
խորագրեալ քերթողագիրքին մասին 
Յակոբ Մանուկեան՝ նոյնպէս 
բանաստեղծ, բանաստեղծական 
երկու ժողովածուներու՝ «Լուսնային 
ճանապարհով»ի (1971) եւ 
«Անրջական վաղորդայն»ի (1979) 
հեղինակ, «Բագին» գրական 
պարբերաթերթի Սեպտեմբեր 1981-
ի թիւին մէջ (էջ 75-76) ունի 
գրախօսական մը, ուր գիրքը 
համառօտ ներկայացնելէ ետք ան 
իսկոյն կը սկսի վեր հանել անոր 
թերութիւնները: Պարզ է, որ պիտի 
հարցնէք՝ իսկ արժանիքնե՞րը: 
Ինչպէ՞ս արտայայտուիլ երեւոյթի մը 
մասին, որ անգոյ է. ինչպէ՞ս 
գոյութեան անձնագիր շնորհել անոր, 
կարելի՞ է,- ո՛չ: Եւ Մանուկեան ճիշդ 
ուղին կ՚ընտրէ. ան քերթողագիրքին 
թերութիւնները որպէս արժանիքներ 
չի հրամցներ ընթերցողներուն, այլ 
մէկ-մէկ կը մատնանշէ զանոնք՝ 
առանց վարանումի. «Զգացական 
լարը, որ կը հանդիսանայ 
էատարրը քնարական կալուածին՝ 
Մարտիրոսեանի գրչին տակ չէ 
կրցած զարգանալ հաղորդական 
ջերմութեան մը նուազագոյն 
նպաստովն իսկ...»: Ան որոշ 
հատուածներ կը մէջբերէ 
Մարտիրոսեանի ոտանաւորներէն ու 
այնուհետեւ կը շարունակէ. «Ի՞նչ 
նորութիւն կարելի է գտնել 
մէջբերուած այս տողերուն մէջ, 

լեզուական ի՞նչ առանձնա-
յատկութիւն, գաղափարի ի՞նչ 
պատկերաւոր հնարք կամ 
փոխաբերական իմաստի մը հետ 
զուգորդուած յղացքային ի՞նչ 
նորակերպ ըմբռնում: Յիշեալ 
ոտանաւորին միապաղաղ բնոյթը 
հասարակաց գիծը կը հանդի-
սանայ Համբիկ Մարտիրոսեանի 
մնացեալ բոլոր գրութիւններուն, 
ուր փոխանցուած զգացումները 
կը ներկայացուին պատմողա-
կան պարզունակ ձեւերով»: Եւ 
այսպիսով շահած կ՚ըլլայ նախ 
ճշմարտութիւնը, ապա ի՛նքը՝ 
գրականութիւնը, որ հետամուտ է 
ճշմարտութեան ամբողջական 
բացայայտումին: Թէեւ Մանուկեան 
չէ կրցած աւելի խորանալ իր 
դատումներուն մէջ,- արդէն գրա-
խօսական մը ենթակայ չէ ծաւալումի 
ու խորացումի,- բայց գէթ յաջողած է 
կատարել ընդհանուր նկատողու-
թիւններ, որոնք կը վերաբերին 
խնդրոյ առարկայ գիրքին մէջ տեղ 
գտած բոլոր ոտանաւորներուն 
անխտիր: Եւ մեր պահանջածը ի՞նչ է, 
եթէ ոչ այս. ո՛չ աւելի ու ո՛չ պակաս: 
Բերեմ օրինակ մը եւս. այս անգամ 
բանաստեղծ Սարգիս Կիրակոսեան՝ 
հեղինակ մի քանի քերթողական 
ժողովածուներու՝ «Այս է արիւն իմ» 
(1973), «Այս է մարմին իմ» (2004), 
«Ականեալ ձայներ» (2015), եւ 
քնարավէպի մը՝ «Կարծես երազ մը 
ըլլար» (2016), կը գրախօսէ նոյնինքն 
Յակոբ Մանուկեանի «Անրջական 
վաղորդայն» բանաստեղծու-
թիւններու ժողովածուն՝ «Բագին»ի 
Ապրիլ 1980-ի թիւին մէջ (էջ 78–80): 
Անշուշտ սա բոլորովին ուրիշ 
մակարդակի հրատարակութիւն մըն 
է, եւ Կիրակոսեան գիրքի ներկա-
յացումէն ետք կ՚անցնի ընդհանուր 

գնահատականի՝ տատանելով անոր 
արժանիքներուն ու թերութիւններուն 
միջեւ: Չմոռնանք, որ այս երկու 
բանաստեղծներն ալ լիբանանա-
հայեր են: Սակայն Կիրակոսեանի 
գրութիւնը բարեկամական ոչինչ 
ունի իր մէջ: Ան ճամբայ ելած է՝ 
մէկդի դնելով բարեկամ-սրտակից- 
ծանօթ ու նման այլ հասկացու-
թիւններ: Ան կը գրէ. «Մանուկեանի 
երկրորդ հանգրուանի հատորին 
անցնելէ առաջ, պիտի ուզէինք 
դիտել տալ, որ լեզուական 
չորութեան, կառոյցի անա-
ւարտութեան, խորհրդանշաննե-
րու աղօտութեան եւ չափա-
զանցուած խորհրդապաշտու-
թեան տուրք տալով հանդերձ, 
«Անրջական վաղորդայն»ը նկա-
տելի յառաջդիմութիւն մըն է՝ 
բաղդատած «Լուսնային ճանա-
պարհով» (1971) խորագրեալ իր 
առաջին գրքոյկին հետ» (էջ 78): 
Ընդամէնը մի քանի տողերու մէջ 
Կիրակոսեան կու տայ Մանուկեանի 
քերթողութեան ընդհանուր նկա-
րագիրը՝ առանց որեւէ մանրա-
մասնումի: Վերլուծական լուրջ 
յօդուա՞ծ մը,- ո՛չ, սակայն առնուազն 
ճշմարտութիւնը արձանագրող խելքը 
գլուխը գրութիւն մը, ուր արտա-
յայտուած միտքերն ու կատարուած 
նկատողութիւնները լիովին համոզիչ 
են:
Նման «ձեւաչափով» գրուած գրա-
խօսականները, որոնց նշոյլն անգամ 
չկայ այսօր մեր գրական մամուլին 
մէջ, կրնան գէթ առժամապէս տեղա-
կալել գրադա-տական ծանրակշիռ 
յօդուածները՝ որո՛շ չափով նպաստե-
լով, որ մեր գրական անդաստանը 
վերստին ստանայ իր երբեմնի 
կանաչագեղ տեսքը։
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Այլազան Լուրեր

The New York Times-ի Դասանիւթը՝ 
Հայոց Ցեղասպանութեան Մասին

Թուրքիոյ Պաշտպանութեան 
Նախարարութիւնը Կը Գործածէ…
«Ցեղասպանութիւն» Եզրը

Յոյները Կը Պատուեն Հայոց 
Ցեղասպանութեան Ոգեկոչումը 
Պրազիլիոյ Մէջ

Լաթվիոյ խորհրդարանին կողմէ 
Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումի 
բանաձեւին հակազդելով՝ Թուրքիոյ 
պաշտպանութեան նախարարութիւնը 
գործածեց երկրէն ներս արգիլուած 
«Ցեղասպանութիւն» եզրը։ Լուրը, ըստ 
«Ազատ Օր»-ի, կը հաղորդէ յունական 
«onalert.gr» կայքը։
Շտապելով դատապարտելու որոշումը, 
թրքական նախարարութիւնը Twitter-ի 
վրայ կատարած յայտարարու-
թեամբ յատկանշականօրէն գրած 
է՝ «Կը մերժենք եւ չենք ընդունիր 
Լաթվիոյ խորհրդարանի որոշումը 
ցեղասպանութեան առնչութեամբ»։
Այս յայտարարութիւնը մեծ 
աղմուկ յառաջացուց թրքական 
հասարակութեան մէջ, որոնք 
իրենց զայրոյթը արտայայտեցին 
նախարարութեան պաշտօնական 
գրառումին տակ։ Ծանօթ է, որ 
Թուրքիոյ մէջ «Ցեղասպանութիւն» 
եզրը արգիլուած բառ մըն է, քանի որ 
այդպէս Թուրքիան ընդունած կ՚ըլլայ 
զայն։ Պաշտօնական շրջանակները 
ընդհանրապէս կը գործածեն «1915-ի 
իրադարձութիւնները» կամ «այսպէս 
կոչուած ցեղասպանութիւնը» եզրերը, 

մերժելով Հայոց Ցեղասպանութեան 
պատմական եւ իրաւական ճշմարտու-
թիւնը։
Նշենք, որ Թուրքիոյ պաշտպանութեան 
նախարարութիւնը՝ հասկնալով իր 
կատարած լուրջ վրիպանքը՝ աւելի 
յետոյ վառ առած է աղմկահարոյց 
գրառումը ու անոր փոխարէն 
տեղադրած է անգլերէն եւ թրքերէն 
լեզուներով լուր մը, որուն մէջ կ՚ըսուի 
թէ, «պաշտպանութեան նախարար 
Հուլուսի Աքար հեռաձայնային զրոյց մը 
ունեցած է Լաթվիոյ պաշտպանութեան 
նախարար եւ երկրի փոխվարչապետ 
Արթիս Փապրիքսի հետ երկկողմանի 
եւ տարածաշրջանային խնդիրներու 
մասին, ինչպէս նաեւ ՆԱԹՕ-ի հետ 
առնչուած հարցերուն շուրջ»։ Լուրի 
կողքին տեղադրուած է նաեւ թուրք 
նախարարի նկարը հեռաձայնով 
խօսած պահուն։

Պրազիլիոյ Սաօ Փաոլօ քաղաքին մէջ, 
25 Ապրիլին, տեղի ունեցած Հայոց 
Ցեղասպանութեան 106-ամեակին 
առիթով ոգեկոչական ելոյթներուն 
ներկայ եղած են նաեւ Սաօ Փաոլոյի 
մէջ Յունաստանի հիւպատոս Սթի-
լիանոս Խուրմուզիատիս եւ տեղական 
յունական համայնքի նախագահ 
Սթաւրոս Քիրիոփուլոս։ Այս մասին կը 
հաղորդէ «Ազատ Օր»-ը՝ վկայակոչե-
լով Պրազիլի իր ընթերցողներէն 
Վարդինէ Գալայճեանի փոխանցած 
տեղեկութիւնները։
Անոնք նախապէս մասնակցած են 
քաղաքի հայկական եկեղեցւոյ մէջ 
Հայոց Ցեղասպանութեան տարելիցին 
առիթով մատուցուած պատարագին, 
ապա ներկայ եղած են եկեղեցւոյ 
հրապարակին վրայ կանգնած Հայոց 
Ցեղասպանութեան նահատակներու 
յուշակոթողին առջեւ տեղի ունեցած 
ոգեկոչական ելոյթին ու ծաղիկներ 

խոնարհած են։
Ցեղասպանութեան յիշատակի 
ելոյթներուն առիթով, յոյն հիւպա-
տոսը եւ յունական համայնքի 
նախագահը հեռատեսիլի հայկական 
«Քոնեքսաօ Արմենիա» յայտագիրին 
հարցազրոյց մը տալով՝ խօսած են 
Հայոց եւ պոնտացիներու ցեղասպա-
նութիւններուն մասին։ Անոնք նաեւ 
զուգահեռ գիծեր քաշած են Արցախի 
հիմնախնդիրի եւ Կիպրոսի հարցին 
վրայ։ Նշենք նաեւ, որ Պրազիլիոյ 
յունական համայնքի «Հելենիքա» 
կայքէջին վրայ լոյս տեսած է լայն 
լրատուութիւն, անդրադառնալով 
յունական մասնակցութեան Հայոց 
Ցեղասպանութեան ոգեկոչական 
ելոյթներուն եւ ընդգծելով երկու 
բարեկամ ժողովուրդներու հասա-
րակաց ողբերգութիւններն ու նուա-
ճումները։

ԱՐԱՄ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
 
Ամերիկեան հեղինակաւոր The 
New York Times թերթը օրերս 
կրկին անդրադարձել է Հայոց 
Ցեղասպանութեան հարցին իր 
«Օրուայ Դասը» խորագրի հերթական 
թողարկման շրջանակում: Սա 
թերթի երկրորդ անդրադարձն է 
Հայոց Ցեղասպանութեանը այս 
խորագրի ներքոյ: Առաջին անգամ 
այն հրապարակուել էր 2015ի 
Ապրիլի 16ին ու նուիրուած էր Հայոց 
Ցեղասպանութեան 100րդ տարելիցին:
Դասանիւթը, ըստ թերթի, հնա-
րաւորութիւն է ընձեռնում տեղե-
կանալ նախագահ Ջօ Բայդենի 
«ցեղասպանութիւն» եզրոյթը օգտա-
գործելու որոշման մասին, ծանօթանալ 
թերթի` այս թեմայի շուրջ արխիւներին 
1915ից ի վեր, տեղեկանալ, թէ 
ինչու է այսօր Ամերիկան փոխել իր 
քաղաքականութիւնն այս հարցի 
վերաբերեալ եւ ինչ է նշանակում այս 
հարցում ամերիկեան վարչակազմի 
քաղաքական ուղեգծի փոփոխութիւնը:
Going Further հատուածում 

խմբագրութիւնն առաջարկում է 
մի շարք գաղափարներ յետագայ 
հետազօտութիւնների համար: 
Դրանք են` Հայոց Ցեղասպանութեան 
վերաբերեալ The New York Times-ի 
արխիւների ուսումնասիրութիւնը, 
կիրառուող եզրոյթի ընտրութիւնն ու 
ցեղասպանութիւնը մոռացութեան 
տալու վտանգների մասին խորհելը:
Արխիւների ուսումնասիրութեան 
ընթացքում The New York Times-ն 
առաջարկում է ծանօթանալ 1915-
1917ի իր աւելի քան տասը հրա-
պարակումներին` նուիրուած 
Օսմանեան կայսրութեան տարած-
քում հայերի բնաջնջմանը, որոնք 
հնարաւորութիւն կը տան խորա-

նալու Հայոց Ցեղասպանութեան 
պատճառների ու հետեւանքների 
հարցում, ծանօթանալու The New 
York Times-ի աղբիւրներին ու տեղի 
ունեցած աղէտի ծաւալներին:
Եզրոյթի կիրառման հարցում թերթն 
ընդգծում է դրա կարեւորութիւնը: 
Անդրադառնալով Թուրքիային` այն 
յիշեցնում է, որ այսօր Անկարան 
չի ժխտում, որ հազարաւոր հայեր 
սպաննուել են Օսմանեան կայսրութեան 
փլուզման ժամանակ, իսկ Թուրքիայի 
նախագահը Ցեղասպանութիւնը 
որակել է որպէս «տեղահանութիւն` մէկ 
անգամ էլ այն որակելով «ողջամիտ» 
այդ ժամանակահատուածի համար: 
Թերթը տեղեկացնում է, որ մինչեւ 
2004 թուականը New York Times-ը 
պաշտօնապէս չէր օգտագործում 
«ցեղասպանութիւն» եզրոյթը 
1915ին հայերի հետ կատարուածը 
նկարագրելու համար` փոխարէնը 
օգտագործելով «ողբերգութիւն» 
կամ «թուրքական ջարդեր» 
արտայայտութիւնները: Որքանո՞վ 
է կարեւոր «ցեղասպանութիւն» 
եզրոյթի կիրառումը եւ ինչո՞վ է 
պայմանաւորուած այդ կարեւորու-
թիւնը: Այս եւ նմանատիպ այլ 
հարցերի շուրջ թերթն առաջարկում 
է անցկացնել քննարկումներ:
Ցեղասպանութիւնը մոռացութեան 

տալու վտանգների շուրջ քննարկման 
գաղափարի պարագայում թերթն 
առաջարկում է անդրադառնալ նաեւ 
դպրոցներում այս հարցը դասա-
ւանդելու անհրաժեշտութեանը, 
ինչպէս նաեւ Ցեղասպանութիւնը 
մոռացութեան մատնելու կամ 
ժխտելու հետեւանքներին: The New 
York Times-ը շեշտում է` եղել են 
ժամանակներ, երբ Թուրքիայում Հայոց 
Ցեղասպանութեան ճանաչումը եղել է 
կամ անօրինական կամ վտանգաւոր: 
Այն յիշատակում է հայ լրագրող Հրանտ 
Դինքի գործունէութիւնը Թուրքիայում 
Հայոց Ցեղասպանութեան պաշտօ-
նական ճանաչման ուղղութեամբ` 
յիշեցնելով, որ 2007ին Ստամբուլում 
Դինքը սպաննուել է ծայրայեղ 
ազգայնականների կողմից:
Ընդհանուր առմամբ ուսուցողական 
բնոյթ կրող համառօտ այս անդրա-
դարձը կարող է օգտակար լինել 
նաեւ բարձրագոյն դպրոցի սաների 
ու համալսարանների ուսանողների 
համար: Հրապարակմանը կից The 
New York Times-ը ներկայացրել է 
կարճ մի տեսանիւթ, որն ընդհանուր 
պատկերացում է տալիս Հայոց 
Ցեղասպանութեան հիմնախնդրի 
մասին:
 

«Ամերիկայի Ձայն»
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Սկիզբը Էջ 01

Զինքի Պակասը Կրնայ Աւելցնել Covid-
19-ի Ծանր Ընթացքը

Անհրաժեշտ Համեմներ Առողջութեան 
Համար

Զինքի պակասը կրնայ աւելցնել 
քորոնա ժահրի ծանր ընթացքի 
վտանգը: Այս մասին ըսուած է Մարսէյի 
համալսարանական հիւանդանոցի 
գիտնականներու հետազօտութեան 
մէջ, որու արդիւնքները ներկայացուած 
են Clinical Nutrition ամսագիրին մէջ:

Որոշ համեմներ կրնան շատ օգտա-
կար ըլլալ առողջութեան համար, 
բայց, անշուշտ, չի յանձնարարուիր 
չափազանց շատ օգտագործել այդ 
համեմները:
Կասիա
Կասիան կը նուազեցնէ արեան 
մէջ շաքարի մակարդակը: Անիկա 
օգտակար է նաեւ սիրտին համար. 
կը նուազեցնէ «քոլեսթերոլ»-ի եւ 
«թրիկլիսերայտ»-ի մակարդակը: 
Անշուշտ, կասիան չի կրնար 
փոխարինել դեղերը՝ շաքարի եւ 
«քոլեսթերոլ»-ի մակարդակը իջեցնելու 
համար, բայց ատոր ներառումը 
սննդականոնին մէջ, նշանակուած 
դեղերու հետ միասին՝ վատ գաղափար 
չէ:
Քրքում
Քրքումը կ՛օգնէ օրկանիզմին, 
որպէսզի պայքարի բորբոքային 
գործընթացներու դէմ: Քրքումին մէջ 
գտնուող «քուրքումին»-ը կրնայ ազդել 
ուղեղի բորբոքային գործընթացներու 
վրայ, որ կապուած են «տեմենշիա»-ի 
եւ ընկճախտի հետ: «Քուրքումին»-ը 
արդիւնաւէտ է նաեւ «արթրիտ»-ի 
ցաւը նուազեցնելու համար:
Կոճապղպեղ
Կոճապղպեղը կ՛օգնէ սիրտխառնուքի 

«Սքրինինկ»-ի կեդրոններ դիմած 
քորոնա ժահրով վարակուած 152 
հիւանդի եւ առանց COVID-19-ի 
88 հիւանդի մասնակցութեամբ 
կատարուած է քորոնա ժահրի ծանր 
ընթացքի կանուխ կանխատեսման 
գնահատում:
«Հայփոսինեմիա» յաճախ տեսնուած 
է քորոնա ժահրով վարակուածներու 
մօտ: Աւելին, զինքի պակասի բարձր 
վտանգը եղած է տարեցներու մօտ 
(65 տարեկան):
Ինչպէս պարզուած է, զինքի պակասը 
իսկապէս կապուած է ծանր ընթացքի 
վտանգի հետ:

եւ գործողութենէ ետք ստամոքսի 
խնդիրներու: Կոճապղպեղը արդիւնա-
ւէտ է «քիմօթերափի»-ի պատճառով 
սիրտխառնուքի դէմ պայքարին մէջ՝ 
յատուկ դեղերու հետ միասին: Սակայն 
պէտք է յիշել, որ ոչ բոլորը կրնան 
կոճապղպեղ ուտել:
Սխտոր
Սխտորը օգտակար է սրտանօթային 
համակարգի առողջութեան համար 
եւ կ՛օգնէ նաեւ որոշ վարակիչ 
հիւանդութիւններու կանխարգիլման: 
Սակայն, ինչպէս կոճապղպեղի 
պարագային, կարելի չէ շատ սխտոր 
ուտել:
Քայէնի պղպեղ
Քայէնի պղպեղը կրնայ օգնել 
թեթեւցնելու ցաւը, յատկապէս 
«արթրիտ»-ի եւ շաքարախտի հետ 
կապուած նեարդախտութեան 
ժամանակ: Բայց այս պղպեղը եւս չի 
յանձարարուիր շատ ուտել:

afhil.com

Առողջապահական

Նախընտրական Քարոզարշաւը Պիտի Մեկնարկի 7 
Յունիսին, Պիտի Տեւէ Մինչեւ 18 Յունիս

Քոնկրէսական Ատամ Շիֆը Կոչ Ըրած Է ԱՄՆ-
ին Պատժելու Պաքուն՝ Հայ Ռազմագերիներու 
Սպանութեան Համար

Բացառուած Է, Որ Մենք Քաղաքական Որոշումներ 
Կայացնենք. Արթուր Դաւթեանը՝ Սիւնիքի Դէպքերու 
Մասին

Հայաստանի մէջ արտահերթ խորհրդա-
րանական ընտրութիւններու համար 
նախընտրական քարոզարշաւը 
պիտի մեկնարկի 7 յունիսին եւ 
պիտի տեւէ մինչեւ 18 յունիսը, 
ժամը 24:00-ը: Համապատասխան 
որոշումը ընդունուած է Կեդրոնական 
ընտրական յանձնաժողովի 11 մայիսի 
նիստին:
ՀՀ ազգային ժողովի 20 յունիս 
2021-ին կայանալիք արտա-
հերթ ընտրութիւններու նախա-
պատրաստման եւ կայացման 
հիմնական միջոցառումներու ժամա-
նակացոյցը հաստատելու մասին 
նախագիծը ներկայացուցած է ԿԸՅ 
նախագահ Տիգրան Մուկուչեանը:
«Նախընտրական քարոզչութեան 
ժամանակահատուածը մեկնարկե-
լու է 2021 թուականի յունիսի 7-ից 
մինչեւ յունիսի 18-ը ժամը 24:00-ն: 
Թեկնածուների, կուսակցութիւնների 
կամ դաշինքի անդամ կուսակցու-
թիւնների ինքնաբացարկի մասին 
դիմումների ներկայացման ժամկէտը 
մինչեւ յունիսի 10-ը ժամը 18:00-ն է»,-
ըսած է Մուկուչեանը:
Ընտրական տեղամասերու 

Բացառուած է, որ մենք քաղաքական 
որոշումներ կայացնենք: Այս մասին, 7 
մայիսին, ԱԺ-ի մէջ լրագրողներու հետ 
զրոյցի ժամանակ նշած է ՀՀ գլխաւոր 
դատախազ Արթուր Դաւթեանը՝ 
անդրադառնալով դիտարկման, որ 
շատ յաճախ դատախազութիւնը 
գործեր կը յարուցէ, կալանքի 
միջնորդութիւններ կը ներկայացնէ, 
ըսենք, Սիւնիքի դէպքերու հետ 
կապուած, սակայն դատարաններն 
ազատ կ’արձակեն այդ անձանց, 
արդեօք դատախազութիւնը քաղա-
քական որոշումներ կը կայացնէ:
«Տուեալ դէպքում կատարուած 

կազմաւորումը տեղի պիտի 
ունենայ մինչեւ 2021 թուականի 
26 մայիսը, կուսակցութիւնները, 
կուսակցութիւններու դաշինքը 
գրանցման համար փաստաթուղթերը 
ԿԸՅ պիտի ներկայացնեն քուէարկու-
թեան օրէն ոչ ուշ, քան 25 օր առաջ 
մինչեւ ժամը 18:00-ը, այն է՝ 26 մայիս 
2021-ը մինչեւ ժամը 18:00-ը:
Կուսակցութիւններու, կուսակցու-
թիւններու դաշինքներու ընտրական 
ցուցակներու գրանցման համար 
նախատեսուած է ժամկէտ՝ 2021 
թուականի 26 մայիսէն 30 մայիսը: 
Ընտրողներու ցուցակները տեղա-
մասային կեդրոններուն մէջ բոլորին 
համար տեսանելի վայրի մէջ պիտի 
փակցուին 31 մայիսին:

դէպքերը եղել են հրապարակային, եւ 
ցանկացած քաղաքացի կարող է դնել, 
նայել ու հասկանալ՝ դրա վերաբե-
րեալ քրէական վարոյթը, քրէական 
հետապնդումը արդարացուած է, թէ ոչ: 
Այո, Սիւնիքի դէպքերով դատարաննե-
րի կողմից տրուած գնահատականնե-
րի ճնշող մեծամասնութեան հետ 
մենք համաձայն չենք եղել եւ հիմա 
դրանք վիճարկում ենք վերադաս 
դատարաններում»:
Հարցին, թէ ինչպէ՞ս կը պատահի որ 
դատախազութեան ներկայացուցած 
գործերը «կը փլին դատարաններուն 
մէջ», դատախազը պատասխանած է. 
«Ես համաձայն չեմ գնահատականի 
հետ, որ գործերը փլուում են: Ոչ մի գործ 
չի փլուել, իրաւական գործընթացներն 
իրենց տրամաբանութիւնն ունեն: Կայ 
իրավիճակ, որ իր սխալն ունի քննիչը, 
կայ իրավիճակ, որտեղ դատախազը, 
կայ իրավիճակ, որտեղ դատարանը: Իմ 
հետեւողականութիւնը նրանում է, որ 
իւրաքանչիւր բացթողնման դէպքում 
պատասխանատուի յայտնաբերում 
ունենանք»:

«Մինչ մենք կ’աշխատինք մնացած 
ռազմագերիներու շուտափոյթ 
ազատ արձակման հասնելու 
ուղղութեամբ, ԱՄՆ-ն պէտք է 
կոշտ պատասխանատուութեան 
ենթարկէ Ատրպէյճանը եւ բոլոր 
անոնք, որոնք կատարած են 
այս յանցագործութիւնները, եւ 
դադարեցնէ քաղաքականութիւնը, 
որ թոյլ տուած է, որ ԱՄՆ 
ռազմական օգնութիւնը հասնի 
Պաքուի ռեժիմին: Մենք չենք 

կրնար նստիլ ձեռքերնիս ծալած, 
երբ յանցագործութիւններ կը 
կատարուի Հայաստանի եւ 
Արցախի ժողովուրդի դէմ:
Սիրտս կը ցաւի 19 տղամարդոց 
եւ կանանց համար, անոնց 
սիրելիներու եւ ողջ հայկական 
համայնքի համար: Ես մշտապէս 
կանգնած եմ անոնց կողքին՝ 
շարունակելով պայքարիլ Արցախի 
անկախութեան եւ խաղաղութեան 
համար»,- իր դիմատետրեան էջին 
գրած է քոնկրէսականը:

Տեղական Լուրեր

Լուրեր Աշխարհէն

Ատրպէյճան Կը Շարունակէ Քրէական Կեղծ Գործեր 
Յարուցել Հայ Գերիներուն Դէմ
Ատրպէյճանը ոչ միայն չի կատա-
րեր գերիներու անվերապահ վերա-
դարձի վերաբերեալ եռակողմ 
յայտարարութեան դրոյթները, այլեւ 
հանդուգն կերպով կը փորձէ գերիները 
որպէս «վարձկան» ներկայացնել եւ 
անոնց դյմ կեղծ քրէական գործեր կը 
յարուցէ:
Turan-ի տուեալներով՝ Ատրպէյճանի 
գլխաւոր դատախազ Քամրան Ալիեւը 
լրագրողներուն յայտնած է այդպիսի 
հերթական քրէական գործերու 
մասին: Խօսքը հայկական ծագմամբ 
Լիբանանի քաղաքացիներու մասին է, 
որոնց Ատրպէյճանը կը փորձէ որպէս 
«վարձկաններ» ներկայացնել՝ չնայած 
անոնք լաւ գիտեն, որ այդպէս չէ:
Լիբանանի քաղաքացիի մը դէմ 
քրէական գործը արդէն ուղղուած 
է Պաքուի ռազմական դատարան: 
«Այլ ահաբեկիչներու դէմ քրէական 
գործերը կը մօտենան աւարտին»,- 
յայտարարած էր Ալիեւը:
Անոնցմէ մէկը Լիբանանի քաղաքացի 

Վիգէն Իւլճեքեանն է (1979-ի ծնունդ): 
Անոր մեղադրանք առաջադրուած է 
Ատրպէյճանի Քրէական օրէնսգիրքի 
114.3 (վարձկանի մասնակցութիւն 
ռազմական բախումներուն կամ 
ռազմական գործողութիւններուն), 
եւ 214.2.1 (խումբ մը անձանց կողմէ 
նախնական դաւադրութեան միջո-
ցով կատարուած ահաբեկչութիւն), 
318.2 (Ատրպէյճանի պետական 
սահմանի ապօրինի հատում) եւ այլ 
յօդուածներով:
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Բարձր Կը Գնահատենք Եւրոպական Խորհրդարանի 
121 Անդամներու Նամակը. Արցախի ԱԳՆ

Ատրպէյճանցիները Ոչնչացուցած Են Մեծ Թաղեր 
Գիւղի Հայկական Գերեզմանատունը

Ատրպէյճանցիները Շուշիի Մէջ Նշած Են 
Հայրենական Պատերազմի 76-Րդ Տարեդարձը

Արցախի ԱԳՆ-ն  մեկնաբանած 
է Ատրպէյճանի մէջ ապօրինի 
պահուող հայ ռազմագերիներու 
եւ քաղաքացիական անձանց 
ազատ արձակման վերաբերեալ 
Եւրոխորհրդարանի 121 անդամներու 
նամակի կապակցութեամբ եւ 
հետեւեալ յայտարարութիւնը 
տարածած է:
«Բարձր ենք գնահատում Եւրոպա-
կան խորհրդարանի 121 անդամների 
նամակը՝ ուղղուած Եւրոպական 
յանձնաժողովի նախագահին եւ 
Եւրոպական խորհրդի նախագա-
հին՝ ներկայումս Ատրպէյճանում 
ապօրինի կերպով պահուող հայ 
ռազմագերիներին անյապաղ ազատ 
արձակելու անհրաժեշտութեան 
մասին: Կարեւորում ենք Եւրոպական 

խորհրդարանի անդամների դիրքո-
րոշումը՝ բարձրաձայնել Ատրպէյճանի 
կողմից միջազգային մարդասիրական 
իրաւունքի խախտումների մասին 
եւ պաշտպանել Արցախի օրինա-
կան պահանջը։ Այն մարդասիրու-
թեան, բարոյական արժէքների եւ  
միջազգային իրաւունքի նորմերի ու 
սկզբունքների  նկատմամբ յարգանքի 
օրինակելի դրսեւորում է»։

Կովկասեան ժառանգութեան 
դիտորդական խումբը (CHW) 
կ'ահազանգէ, որ ոչնչացուած է 
Ատրպէյճանի վերահսկողութեան 
տակ անցած Հադրութի շրջանին մէջ 
գտնուող Մեծ Թաղեր գիւղի հայկական 
գերեզմանատունը։
Գերեզմանատունը հիմնադրուած է 
19-րդ դարի սկիզբը եւ օգտագործուած 
է մինչեւ 2020 թուականը, երբ 
հայերը պատերազմի պատճառով 
տարհանուած են գիւղէն: Արբա-
նեակային պատկերը ցոյց կու տայ 
անոր ամբողջական ոչնչացումը: 

Նկարին մէջ կ'երեւի պուլտոզըրի 
(հողաբարձ մեքենայ) հետքը:
Ըստ հետազօտողներու՝ նոյն գիւղին 
մէջ, կարծես, շինարարութեան 
սպառնալիքի տակ յայտնուած է 1846 
թ. Հիմնուած Սուրբ Ամենափրկիչ 
եկեղեցին: Ապրիլի դրութեամբ եկե-
ղեցիէն անմիջապէս արեւելք ինկած 
հատուածը պուլտոզեր տեղադրուած 
էր, եւ բեռնատար մեքենաները կայա-
նած էին մաքրման տարածքին մէջ:
Կովկասեան ժառանգութեան դիտորդը 
մտահոգուած է եկեղեցւոյ ապագայով 
եւ կոչ կ'ընէ պաշտպանել այն:

Շուշիի մէջ ատրպէյճանցի զինուո-
րականները հանդիսաւորութեամբ 
նշած են Երկրորդ համաշխարհային 
պատերազմին յաղթանակի 76-րդ 
տարեդարձը: Minval.az կայքի 
հաղորդմամբ՝ այս մասին յայտնած 
է երկրի պաշտպանութեան նախա-
րարոթիւնը՝ լուսանկարներ հրա-
պարակելով միջոցառումէն:

Նշուած է, որ մէկ վայրկեան լռու-
թեամբ յարգած են պատերազմին 
զոհուածներու յիշատակն ու 
կատարած երկրի օրհներգը:
Զինուորական նուագախումբը 
ռազմական երգեր կատարած 
է: Արարողութիւնն աւարտած է 
զինուորականներու երթով:
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ՄԱԿ. Իսրայէլա-Պաղեստինեան Հակամարտութեան 
Մէջ Վերահսկողութեան Կորուստի Վտանգ Կայ

Ո ՞վ է Այդ Գանատան. Ֆրանսան, Հանգիստ Ձգեցէք 
Մեզ. Իլհամ Ալիեւ

«Ես խորապէս մտահոգուած եմ 
լարուածութեան աճով Արեւմտեան 
ափին, այդ շարքին նաեւ՝ 
Արեւելեան Երուսաղէմի մէջ: Ես 
բոլոր կողմերէն քաղաքական, 
կրօնական եւ համայնքներու 
ղեկավարներուն կոչ կ’ընեմ 
յստակ դէմ արտայայտուելու 
բռնութեան, հրահրման եւ սադրիչ 
հռետորաբանութեան»,- գրած է 
ՄԱԿ-ի յատուկ համակարգողը: 
«Եթէ իրավիճակն առանց հսկո-
ղութեան ձգենք, այն կրնայ 
դուրս գալ վերահսկողու-
թենէ»,- նախազգուշացուցած է 
Ուենեսլանտը:
«Միայն վերջին օրերուն 
բախումներու եւ յարձակումներու 
ծիրէն ներս իսրայէլական 
անվտանգութեան ուժերու 

հետ առանձին միջադէպերու 
հետեւանքով երկու պաղեստինցի 
զոհուած է: Մէկ իսրայէլցի 
սպաննուած է պաղեստինցիի 
կողմէ վարուող մեքենայէ, եւս 
մի քանին վիրաւորուած են»,- 
յատուկ համակարգողը թուարկած 
է ամենաաղմկայարոյց միջադէ-
պերը:
Ո ւ ե ն ե ս լ ա ն տ ն  Ի ս ր ա յ է լ ի 
անվտանգութեան ուժերուն 
կոչ ըրած է «առաւելագոյն 
զսպուածութիւն» ցուցաբերել եւ 
զէնք օգտագործել միայն կեանքի 
պաշտպանութեան պարագային: 
«Երկու կողմերէն ալ բռնի 
գործողութիւններ կատարողները 
պէտք է անյապաղ պատասխա-
նատուութեան ենթարկուին»,- 
աւելցուցած է ան:

Ատրպէյճանի նախագահ Իլհամ 
Ալիեւը բաւականին կասկածելի 
յայտարարութիւններ կատարած է 
Գանատայի եւ Ֆրանսայի հասցէին:
«Երբեմն երկիրները, որոնք կը 
գտնուին աշխարհի միւս ծայրը, 
կ'ընեն յայտարարութիւններ, որոնք 
կապուած են հակամարտութեան 
կամ Ատրպէյճանի մէջ տեղի 
ունեցող գործընթացներու հետ: Այդ 
անթոյլատրելի է: Որպէս օրինակ՝ 
կրնամ բերել Գանատան: Վերջերս 
ինծի յայտնած են, որ Գանատայի 
արտաքին գործոց նախարարութիւնը 
յայտարարութիւն տարածած էր 
Ատրպէյճանի կապակցութեամբ, մեր 
ներքին գործերու վերաբերեալ: Ի՞նչ 
իրաւունքով: Ո՞վ անոր շնորհած է 
այդ իրաւունքը: Հնարաւո՞ր է՝ այն 
գերտէրութիւն է, կրնայ ըլլալ այն 
երկրորդ Լիւքսըմպըրկն է, յայտնուած 
է երկրորդ գերէերութիւն, իսկ մենք 
տեղեակ չենք: Թող զբաղուին իրենց 
գործերով»,-յայտարարած է Ալիեւը 
Ատրպէյճանական հեռուստա-
տեսութեան տուած հարցազրոյցին 
ժամանակ:
«Ես կը հերքեմ Ֆրանսայի արտաքին 
գործոց նախարարութեան յայտարա-
րութիւնները: Մենք բազմիցս 

մեր պահանջները յայտնած ենք 
ֆրանսական կողմին, որպէսզի 
հանգիստ ձգեն մեզ: Գացէք եւ 
զբաղուեցէք ձեր գործերով: Ֆրանսայի 
Սենատի ներկայացուցիչը կը 
ժամանէ Երեւան, կը յայտարարէ, 
որ Ֆրանսայի Սենատը կը ճանչնայ 
Լեռնային Ղարաբաղը: Երբ մենք կը 
դիմենք Ֆրանսայի կառավարարա-
կան մարմիններուն այդ հարցով, մեր 
բողոքը կը յայտնենք, մեզի կը յորդորեն 
ուշադրութիւն չդարձնել, ըսելով, որ այդ 
օրէնսդիր մարմին է, որ չարտացոլեր 
իշխանութեան դիրքորոշումը: Լաւ, իսկ 
արտաքին գործոց նախարարութիւնը 
նոյնպէս չարտացոլե՞ր կառավա-
րութեան դիրքորոշումը: Այդ ի՞նչ 
յայտարարութիւններ են: Թող 
զբաղուին իրենց գործերով»,-շարու-
նակած է վրդոված Ատրպէյճանի 
նախագահը:

Ռուսաստանի Զինուած Ուժերը 2021 Թուականին 
Պիտի Համալրուին Ռատարներու Համար 
Անտեսանելի Օդային Ռումբով
Ռուսաստանի Զինուած ուժերը 2021 
թուականին պիտի համալրուին 
նորագոյն «Տրել» (Дрель) օդային 
ռումբով: Այս մասին 9 մայիսին 
յայտարարած է ՌԴ փոխվարչապետ 
Եուրի Պորիսովը:
«Փորձարկումներու արդիւնքները 
հաստատած են  «Տրել» օդային ռումբի 
մարտական արդիւնաւէտութիւնը»,- 
ըսած է Պորիսովը: Անոր խօսքով՝ 
օդային ռումբի ձեռքբերումը նախա-
տեսուած է ընթացիկ տարուան՝ 
պետական պաշտպանական պատուէ-
րի շրջածիրէն ներս, ինչպէս նաեւ 
2022-2023 թուականներուն:
Պորիսովն աւելի վաղ յայտնած 
էր, որ նորագոյն օդային ռումբով 
պիտի զինուին մարտավարական 

օդանաւային երթեւեկութեան օդա-
նաւերը:
Ռուսաստանի մէջ նոր օդային ռումբի 
մշակման մասին յայտնի դարձած 
էր 2016 թուականի սեպտեմբերին: 
Ծրագրաւորողի տեղեկութիւննե-
րով՝ այն ունակ է արձակումէն 
ետք ինքնուրոյն թռիլ մինչեւ 30 քմ 
հեռաւորութեան վրայ գտնուող թիրա-
խի ուղղութեամբ:
Միեւնոյն ժամանակ նշուած է, որ 
օդային ռումբով զինուած օդանաւը 
կրնայ չյայտնուիլ հակառակորդի 
ՀՕՊ գօտիին մէջ եւ խուսափիլ 
յաւելեալ վտանգէ: Օդային ռումբը 
գործնականապէս անհնար է տեսնել 
ռատարներու օգնութեամբ:
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Գրական-Մշակութային

Մահագրական

Արա Ահարոնեանը Ճանչցուած 
էր նաեւ ամերիկացի պետական  
պաշտօնատարներէն, ըլլան անոնք 
քաղաքային, նահանգային թէ 
դաշնակցային կառավարութեան 
ներկայացուցիչները։ Ան առա-
ջինը հանդիսացաւ Գալիֆորնիոյ 
նահանգային նախկին Ծերա-
կուտական Ճէք Սքաթը Հայաստան 
տանելու առաքելութեան մէջ։ 
Ան մօտէն ծանօթ էր Գալիֆորնիոյ 
նահանգային Ծերակուտական 
Անթհընի Փորթանթինոյին, Ուա-
շինկթընի Ներկայացուցիչներու Տան անդամ Ատամ Շիֆին եւ դեռ շատ 
ուրիշներուն։ 
Արա Ահարոնեանը ունէր նաեւ բեղուն գրիչ, որը օգտագործած էր Նոր Օրի 
էջերէն հանրութեան ներկայացնելու կուսակցական երախտաւորներու փաղանգ 
մը, մեծ հետաքրքրութիւն յառաջացնելով ամենուրէք։ Այդ էջերը դարձան 
արխիւային հարստութիւն եւ պիտի փոխանցուին սերունդէ-սերունդ, վառ 
պահելու Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան գաղափարախօսութիւնն 
ու իրագործումները։
Արա Ահարոնեան հեղինակ էր նաեւ կարեւոր գիրքերու, ինչպիսին են Heroic 
Figures of ADL (2006) եւ The Republic of Mountainous Karabakh (2011): Կցուած՝ 
կողքի նկարները այդ զոյգ հրատարակութեանց։ 
Վերջերս Արային ամենամեծ ուրախութիւնն էր Հայ Դատի Խորհուրդի Կեդրո-
նական Գործադիր Մարմնի ստեղծումը, որուն Ընդհանուր Քարտուղարը 
նշանակուեցաւ ան։ Այդ մարմինը կ՛ընդգրկէր անդամներ Միացեալ Նահանգնե-
րէն, Յունաստանէն, Կիպրոսէն, Արժանթինէն, Աւստրիայէն, Աւստրալիայէն, 
Հայաստանէն, Լիբանանէն, Յորդանանէն եւ այլն։ համեստաբար ես ալ անդամ 
էի այդ մարմնին եւ ցարդ մեր ժողովները տեղի կ՛ունենային առցանց (zoom 
meetings)։
Իսկ այդ մարմնի առաջին գործունէութիւնը հանդիսացաւ նամակ մը յղել 
Նախագահ Պայտընին որ ճանչնայ Հայոց Ցեղասպանութիւնը եւ երբ այդ 
իրականացաւ, շնորհակալական նամակ մըն ալ յղուեցաւ Նախագահ Պայտընին։ 
Արան տակաւին շատ օրակարգեր ունէր այդ մարմնին համար, բայց աւա՜ղ 
զանոնք չիրագործած՝ մեկնեցաւ այս աշխարհէն . . .
Ինծի համար մեծ կորուստ է մեր շաբաթական հեռաձայնային զրոյցները։ Ան զիս 
տեղեակ կը պահէր գաղութային անցուդարձներէն, նաեւ քաղաքական թէ այլ 
իրադարձութիւններէն՝ զորս մեզ երկուստեք կը հետաքրքրէր։ Թող այս մի քանի 
տողերը ծառայեն որպէս խունկ ու աղօթք քու անթառամ յիշատակիդ համար։ 

Բարեկամին՝ Արա Ահարոնեանի
Քաղցր Յիշատակին

Վարդան Գրիգորեանի Յիշատակին 

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Հարաւային Գալիֆորնիոյ Հայկական 
գաղութին մէջ շատ քիչեր կան որոնք 
համատարած ճանաչում ստացած են։ Այդ 

քիչերէն մէկն էր ողբացեալ Արա Ահարոնեանը։ 
Արա Ահարոնեանը սիրուած եւ յարգուած էր 
բոլորին կողմէ եւ իր ցուցաբերած ազգային-
քաղաքական բեղուն ու անշահախնդիր գործու-
նէութեան համար՝ ան դարձած էր գաղութիս 
հայատրոփ բազկերակը։
Արա Ահարոնեանի սիրտը կը բաբախէր միայն 
ու միայն հայութեան եւ հայրենիքին շահերուն 
հետապնդման համար։ Ան՝ մանուկի մը նման կ՛ուրախանար երբ իր սիրած 
հայրենիքին համար յաջողութիւն մը արձանագրուէր, անկախ անկէ որ ինք 
անձամբ գործօն մասնակցութիւն մը բերած էր այդ իրագործման մէջ կամ ոչ։

Ընկերային սեղմ շրջանակներու մէջ՝ 
Արա Ահարոնեանը ճանչցուած էր 
որպէս «քալող համայնագիտարան», 
այսինքն՝ walking encyclopedia։ Ինչո՞ւ, 
որովհետեւ իրեն ծանօթ անհատնե-
րու ծննդեան թուականները, անոնց 
հեռաձայնի թիւերը, կուսակցական 
երդում առած օրերը, դպրոցի 
շրջանաւարտութեան թուականները 
եւ այլն գոց գիտէր։ 
Առաւել՝ հայկական թէ օտար 
պատմական դէմքեր, դէպքեր, 
թուականներ եւ վայրեր ամբարած 
էր իր ուղեղին մէջ եւ անմիջապէս ու 
առանց վարանելու իրեն ուղղուած 
հարցումներուն կը պատասխա-
նէր վստահութեամբ եւ ամենայն 
հեշտութեամբ։

ՎԱՀԱԳՆ ԱԲԳԱՐԵԱՆՑ

2021 թուականի ապրիլի 15-ին, հայ ժողովուրդը կորցրեց իր արժանաւոր 
զաւակներից մէկին, յանձինս փրոֆ. Վարդան Գրիգորեանի:
Դոկտ. Գրիգորեանը ծնուել էր 1934թ. ապրիլի 8-ին, Իրանի Թաւրիզ քաղաքում:
Շրջանաւարտ Պէյրութի Նշան Փալանճեան ճեմարանից, հետեւել է ճեմարանի 
հայագիտական բարձրագոյն դասընթացներին, միաժամանակ լինելով 
Հայաստանի Հանրապետութեան վերջին վարչապետ՝ Սիմոն Վրացեանի 
քարտուղարներից մէկը: Պէյրութ գտնուած տարիներին եղել է նաեւ Թեհրանի  
«Ալիք» օրաթերթի թղթակիցը:
Նա դոկտորական աստիճանի է արժանացել ԱՄՆ-ի Սթանֆորտ համալսարանից, 
Փրոֆեսորի աստիճանով պատմութիւն է դասաւանդել Ֆրանսիսքոյի նահանգա-
յին եւ այլ համալսարաններում: Նախագահն էր Նիւ-Եորքի համայնական 
գրադարանի,  Փենսիլւանիայի համալսարանի խորհրդատու եւ օտարազգի 
առաջին նախագահն էր Պրաունի համալսարանի եւ 1997 թուականից մինչեւ 
իր վախճանը՝ զբաղեցրել է Նիւ-Եորքի Քարնեգի կորպորացիայի նախագահի 
պաշտօնը:
Հեղինակել է մի շարք գրքեր, արժանացել դոկտորական պատուոյ տիտղոսների, 
ստացել  ԱՄՆ Ազգային Մարդասիրական մեդալ (1998) եւ նախագահական 
Ազատութեան մեդալ(2004):
Հայերէնից բացի տիրապետում էր անգլերէն, ֆրանսերէն, պարսկերէն եւ 
փորթուգալերէնին:
Յուսով եմ ուրիշներ դեռ շատ պիտի գրեն եւ մանրամասնօրէն անդրադառնան 
այս տաղանդաւոր հայի բարեմասնութիւններին:
 Դր. Գրիգորեանը ոչ միայն  յարգուած գիտնական-փրոֆեսոր էր, այլ նաեւ՝ 
զուարթախօս:
Ներկայացնեմ իմ ունեցած փորձառութիւնից մի քանի օրինակներ:
Ճարտարագիտութեան ուսանող էի Ֆրանսիսքոյի պետական համալսարանում: 
Նա պատմութիւն էր դասաւանդում նոյն համալսարանում:
Մերթ ընդ մերթ ճաշում էինք միասին համալսարանի ճաշարանում: 
1968 թ. Սան Ֆրանսիսքոյի եւ Պըրքլիի համալսարանները եղել էին Վիեթնամի 
պատերազմի եւ այլ առիթների  հակա-կառավարական շարժումների եւ ցոյցերի 
կենտրոն:
“Black Panthers” («Սեւ յովազներ») յեղափոխական խմբակը կազմակերպել էր 
մի հանդիպում սրահներից մէկում: Նպատակն էր պահանջներ ձեւակերպել 
եւ ներկայացնել համալսարանի ղեկավարութեանը: Հանդիպմանը կարող էին 
մասնակցել միայն սեւամորթ ուսանողները, բայց պատկերացրէք, թէ ո՞վ էր 
հրաւիրուած: Այո՛, դր. Գրիգորեանը: 
Նա յարգուած եւ վստահելի անձնաւորութիւն էր: Նուաստս եւ իմ մտերիմ 
ընկեր Միհրան Փիրումեանը ընկերակցում էինք դր. Գրիգորեանին: Չեմ կարող 

մոռանալ, թէ ինչպէ՞ս մուտքի մօտ խռնուած սեւամորթ ուսանողները արագ 
ետ քաշուեցին ճամբայ բանալով մեզ համար:
2003 թուականի նոյեմբերին, Լոս Անճելըսի Համազգային մշակութային միու-
թիւնը, իր 75-ամեակի հանդիսութեանը  պատուեց դր. Վարդան Գրիգորեանին: 
Որպէս Համազգայինի շրջանային վարչութեան ատենապետ պատիւ էր ինձ 
համար Լոս Անջելեսի միջազգային օդանաւակայանում ողջունելու մեր հիւրին: 
35 տարիներ էին անցել, բայց նա ճանաչեց  եւ երբ միմեանց ձեռք էինք սեղմում 
ժպտալով ասաց.
- Շուրջ երկու ժամ առաջ, նախքան քեզ հանդիպելը, վերջին անգամ  
ձեռնուել եմ Քլինթ Իսթվուտի (նշանաւոր դերասան եւ երկար ժամանակով 
Քալիֆորնիայի Քարմէլ քաղաքի քաղաքապետ) հետ: Ես կարեւոր համագումարի 
էի հրաւիրուած եւ պրն. Իսթվուտը ինքն անձամբ ինձ օդանաւակայան ուղեկցեց: 
Իր «Իմ կենսագրութիւնը» գրքի շնորհանդէսին, որը տեղի էր ունենում Կլենտէլի 
կեդրոնական գրադարանում, նա պատմում էր իր կեանքի դրուագներից մէկի 
մասին:
Բարեսիրական ծրագրերից մէկում նա պարի է հրաւիրում Իրանի նախկին 
թագուհուն՝ Ֆարրահին: Ինչպէս ինքն էր պատմում, - պարելու պահին 
մտաբերեցի տատիկիս եւ պատկերացնում էի, որ նա պիտի ասէր ինձ «Ծօ, 
գեադա՛, հիմա թագուհո՞ւ հետ ես պարում…»:
Դեռ շատ բան կարելի է գրել Վարդան Գրիգորեան մարդու, գիտնականի եւ 
ամենակարեւորը, հայի անունը միջազգային ասպարէզում շողացնող հսկայի 
մասին, բայց այն թողնենք իր հարազատներին, գործընկերներին եւ նրա 
գործունէութեանը լաւատեղեակ անձնաւորութեանց:  
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Ընկեր Արա Ահարոնեանի Մահուան 
Ցաւակցական  Տեսակցութիւն

Ողբացեալ ընկեր Արա Ահարոնեանի ընտանեկան պարագաներու 
խնդրանքով, մահուան ցաւակցական ընտանեկան տեսակցութիւնը 
տեղի պիտի ունենայ Թէքէեան Մշակութային Միութեան, Ալթատինայի 
(Գալիֆորնիա) Պէշկէօթիւրեան սրահին մէջ, Այս Չորեքշաբթի, 12 
Մայիս 2021, երեկոյեան ժամը 6-9:
Ընկեր Արա Ահարոնեանին յիշատակը յարգելով կը խնդրուի պատշաճ 
ներկայութիւն:

Ահարոնեան ընտանիք

Մեր խորին ցաւակցութիւնները Արա Ահարոնեանի խիստ անակնկալ 
եւ վշտալի մահուան առիթով Տիկնոջ Տիանայի եւ զաւակներուն 
ու թոռներուն։ Համայնքիս եւ Հայաստանեայց Եկեղեցւոյս համար 
անդարմանելի կորուստ մըն է այս որուն համար Սուրբ Հոգւոյ 
մխիթարութիւնը կը հայցենք ընտանեկան պարագաներուն, 
ՌԱԿի շրջանային կազմին, Նոր Օրի խմբագրութեան եւ բոլորին 
որոնք բարձր գնահատեցին Ահարոնեանի ներդրումը ազգային, 
եկեղեցական, մշակութային ու համայնքային կեանքէն ներս։

Տէր Զաւէն Եւ Երէցկին Ճոյս Արզումանեան

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

ՄԱՀԱԶԴ
ԱՐԱ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆԻ

28 Յունիս 1952 - 5 Մայիս 2021
Սրտի դառն կսկիծով կը գուժենք մահը 
մեր սիրեցեալ ամուսնոյն, հօր, մեծ-
հօր եւ եղբօր՝ ԱՐԱ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆԻ, 
որ անակնկալօրէն պատահեցաւ 
Չորեքշաբթի, Մայիս 5-ի առաւօտեան 
ժ. 3:30-ին՝ իր բնակարանին մէջ:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը 
տեղի պիտի ունենայ Հինգշաբթի, Մայիս 
20-ին, առաւօտեան ժամը 10:00-ին, 
Պըրպէնքի Սրբոց Ղեւոնդեանց Մայր 
Տաճարին մէջ, 3325, N. Glenoaks Blvd., 
Burbank, California, որուն պիտի յաջորդէ թաղումը՝ Կլենտէյլի 
(Glendale) Forest Lawn գերեզմանատան մէջ, 1712 S. Glendale 
Ave., CA:
Սգակիրներ՝
Տիկինը՝ այրի Տիանա Ահարոնեան 
Դուստրը եւ ամուսինը՝ Ռիթա եւ Անտրէ Սարուխանեաններ եւ 
զաւակունք՝ Քլոին, Կապրիէլ եւ Քոլեթ
Որդին՝ Ալեքս Ահարոնեան
Քոյրը եւ ամուսինը՝ Արփի եւ Շահէ Կանիմեաններ, 
Քրոջ որդին եւ տիկինը՝ Զոհրապ եւ Գարինէ Կանիմեաններ եւ 
դուստրը՝ Էրիս,
Քրոջ դուստրը՝ Օրդ. Թամար Կանիմեան, 
Քրոջ որդին՝ Տոքթ. Շիրազ Կանիմեան
Աներորդին՝ Տէր եւ Տիկին Տիրան եւ Աննա Տեփանեաններ
եւ համայն Ահարոնեան, Տեփանեան, Սարուխանեան, Կանիմեան, 
Տարեան, Յովսէփեան, Քէշիշեան, Պիլեմճեան, Թամեր, Արթինեան 
եւ Փոլատեան ընտանիքներն ու հարազատները:
Փոխան ծաղկեպսակի ձեր նուիրատուութիւնները կը խնդրուի 
կատարել «Նոր Օր» շաբաթաթերթի բարգաւաճման ֆոնտին:

Փութինն Ու Էրտողանը Քննարկած Են Իրավիճակի 
Կարգաւորումը Սուրիոյ Մէջ

Վրաստանը Կը Քննարկէ Ցամաքային Սահմաններու 
Բացման Հարցը

Լաթվիան Ճանչցաւ Հայոց Ցեղասպանութեան 
Փաստը

Ռուսաստանի եւ Թուրքիոյ նախա-
գահներ Վլատիմիր Փութինը եւ 
Ռեճէպ Թայէպ Էրտողանը քննարկած 
են Սուրիոյ հարցը, նշած են երկու 
երկիրներու միջեւ կարգաւորմանն 
ուղղուած յարաբերութիւններու 
կառուցողական բնոյթը: Այս մասին 
կը տեղեկացնէ «ՌԻԱ Նովոստի» 
գործակալութիւնը:
«Նշուած է Ռուսաստանի եւ Թուրքիոյ 
միջեւ Սուրիոյ հետագայ կայունացմանն 

ուղղուած փոխգործակցութեան 
կառուցողական բնոյթը: Անոնք խօսած 
են սահմանադրական յանձնաժողո-
վի շրջածիրէն ներս միջսուրիական 
երկխօսութիւնն առաջ մղելու, ինչպէս 
նաեւ Սուրիոյ շարք մը շրջաններուն 
մէջ ահաբեկչական խմբաւորումներու 
մնացորդներու դէմ անզիջում պայքար 
մղելու հետագայ համակարգուած 
աշխատանքի մտադրութեան մասին»,-
ըսուած է հաղորդագրութեան մէջ:

Լուրեր Աշխարհէն

Վրաստանի կառավարութիւնը 
կ'աշխատի երկրի ցամաքային 
սահմանները բանալու ուղղութեամբ: 
Այս մասին յայտարարած է երկրի 
տնտեսութեան եւ կայուն զարգացման 
նախարար Նատիա Թուրնաւան:
Թուրնաւայի խօսքերով` ցամաքային 
սահմաններուն համար պիտի կիրա-
ռուին մուտքի նոյն կանոնները, որ կը 
կիրառուին օդային սահմաններուն 

համար:
Այսօր Վրաստան ժամանող օտա-
րերկրացիները պէտք է ներկայացնեն 
վերջին 72 ժամուան ընթացքին 
իրականացուած «Քորոնա» ժահրի 
քննութեան բացասական արդիւնքը 
հաստատող վկայական: Վրաստանի 
մէջ երկար մնալու պարագային այդ 
անձինք 3 օրուան ընթացքին պիտի 
կրկնեն քննութիւնը՝ իրենց հաշուոյն:

Լաթվիան պաշտօնապէս ճանչցած եւ 
դատապարտած է Հայոց Ցեղասպա-
նութիւնը. կողմ արտայայտուած 
են Սէյմի 100 անդամներէն 58-ը։ 
Այս մասին Դիմատետրով գրած է 
Լաթվիոյ, Լիթուանիոյ եւ Էսթոնիոյ 
մօտ Հայաստանի դեսպան՝ Տիգրան 
Մկրտչեան, որ աւարտած է իր 
դիւանագիտական առաքելութիւնը 
Պալթեան երկիրներու մէջ։
«Այն, ինչ տարիներ առաջ դժուար 
պատկերացնելի էր, այսօր դարձաւ 
իրականութիւն։ Սա վերջին տարի-
ների տքնաջան աշխատանքի 
արդիւնք է, որտեղ էական է եղել 
դիւանագիտութեան զինանոցի գրեթէ 
ողջ պաշարի կիրառումը՝ քաղաքական 
ուժեղ շփումները, խորհրդարանական 
դիւանագիտութիւնը, մշակութա-
յին դիւանագիտութիւնը (թերեւս 
ամենատեսանելին է եղել, նաեւ 
խիստ կարեւոր), համայնքային 
եւ Հայ Առաքելական եկեղեցու 
ներգրաւուածութիւնը (որը եղել 
է ամենաերկարատեւը եւ հետեւո-
ղականը)։ Այս ամէնի ամբողջութիւնը, 
գումարած վերջին տարիներին մեր 
աշխատանքներում որոշ շեշտադրում-
ների փոփոխութիւնները յանգեցրեցին 
այս արդիւնքին», – գրած է դեսպանը։
Ան յիշեցուց, որ դեռեւս 2020 
թուականի Ապրիլ 24-ին Լաթվիոյ 
խորհրդարանի երկու ուժեր, որոնք 
նաեւ իշխող դաշինքի անդամներ 
են՝ «Նոր պահպանողականներ» եւ 

«Զարգացմանը՝ Այո՛» կուսակցու-
թիւնները արդէն կատարած 
էին Հայոց ցեղասպանութիւնը 
ընդունող եւ դատապարտող 
յայտարարութիւններ։ «Այս ուժերի, 
ինչպէս նաեւ «Համաձայնութիւն» 
կուսակցութեան ներկայացուցիչների 
մեծ մասի նախաձեռնութեամբ էլ 
2021 թ. Փետրուարից սկսուեց Հայոց 
ցեղասպանութեան ճանաչման 
գործընթացը, որի արդիւնքում բանա-
ձեւ-յայտարարութիւն ներկայացուեց 
Ապրիլ 23-ին։ Ապրիլ 29-ին 
նախնական բանաձեւի տարբերակը 
առարկութիւններով յետաձգուեց մէկ 
շաբաթով։ Բանաձեւի փոփոխուած 
տարբերակ առաջարկեց Արտաքին 
յարաբերութիւնների մշտական 
յանձնաժողովը, որի շուրջ նոյնպէս 
ծաւալուեց ուժգին քննարկում եւ որը 
նոյնպէս վերջին երկու ամիսների 
ընթացքում զուգահեռ աշխատանքներ 
է ծաւալել այս ուղղութեամբ», 
– մանրամասնած է Տիգրան 
Մկրտչեան՝ յատուկ շնորհակալութիւն 
յայտնելով Լաթվիացի այն խորհրդա-
րանականներուն, որոնք նպաստած 
են այս հարցին։
«Խոնարհւում եմ Լաթվիայի խորհրդա-
րանի բոլոր քաղաքական ուժերի 
եւ պատգամաւորների առջեւ, 
ովքեր քուէարկել են հայ ժողովրդի 
համար կարեւորագոյն այս հարցին 
Լաթվիայում հանգուցալուծում տալու 
օգտին», – գրած է դիւանագէտը։


