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Տեղական Լուրեր

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Նիկոլ Փաշինեանը ԵՄ Երկիրներու
ԱԳ Նախարարներուն Հետ
Քննարկած Է Տարածաշրջանային
Խնդիրներուն Վերաբերող Հարցեր

«Կը Շնորհաւորեմ Հայաստանի
Ժողովուրդը Եւ Վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեանը». Ճօ Պայտընէն
Շնորհաւորանք

Ոռոգման Ջրի Խնդիր Ենք Ունենալու.
Գիւղատնտեսութեան Ոլորտում Նոր
Մարտահրաւէրներ Են Ձեւակերպում. Փաշինեան

Մ

Վ

արչապետի պաշտոնակատար
Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է
Ռումինիայի արտաքին գործերի
նախարար Բոգդան Աուրեսկուին,
Լիտվայի
արտաքին
գործերի
նախարար
Գաբրիելիուս
Լանդսբերգիսին, Ավստրիայի Եվրոպական և միջազգային հարցերով
դաշնային նախարար Ալեքսանդր
Շալլենբերգին,
ինչպես
նաև
ԱԳԵԾ՝ Ռուսաստանի, Արևելյան
գործընկերության,
Կենտրոնական Ասիայի, Տարածաշրջանային
համագործակցության և ԵԱՀԿ
հարցերով կառավարող տնօրեն
Միխայել Զիբերթին, Հվ. Կովկասի և
Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով
ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո
Կլաարին: Այցը լիազորված է Արտաքին գործերի և անվտանգության
քաղաքականության հարցերով ԵՄ
բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեպ Բորելի
կողմից:
Շար. Էջ 08

Երեւանն Ու Մոսկուան Կը Բանակցին
Հայաստանի Մէջ Ռուսական
Ռազմակայանի Ընդլայնման Շուրջ
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ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատար՝
Նիկոլ Փաշինեանի գլխաւորութեամբ
խորհրդակցութիւն տեղի ունեցած
է, որու ընթացքին քննարկուած
են ոռոգման ոլորտի մէջ առկայ
խնդիրներու լուծման ուղիները:
Վարչապետի պաշտօնակատարը
խորհրդակցութենէն տեսանիւթ
հրապարակած է Դիմատետրի իր
էջին վրայ, ուր ըսած է.
«Երկար տարիներ է՝ արձանագրում
ենք աննախադէպ շոգ: Սա այլեւս
ոչ թէ առանձին մէկ տարուայ
ընթացքում
տեղի
ունեցող
երեւոյթ է, այլ կլոպալ կլիմայական

փոփոխութիւն: Սա նշանակում է՝
խնդիրները, որոնք ունենում ենք,
մեծ հաւանականութեամբ լինելու
են
շարունակական:
Այսինքն՝
ոռոգման ջրի խնդիր ենք ունենալու
եւ գիւղատնտեսութեան ոլորտում մեզ
համար նոր մարտահրաւէրներ են
ձեւակերպում»:
Ան նաեւ ընդգծած է, որ աւանդական
ոռուգումը ապագայ չունի.
«Աւանդական ոռոգումը փոխարինել
կաթիլայինով. գիւղատնտեսութեան
ոլորտում մեր ռազմավարութիւնն
է կաթիլային ոռոգումն ու նոր
տեխնոլոգիաների կիրառումը»։

Յայտարարութիւն

իացեալ Նահանգներու նախագահ՝ Ճօ Պայտըն թուիթըրեան
գրառումով
անդրադարձած
է
Հայաստանի խորհրդարանական
ընտրութիւններուն եւ շնորհաւորած
Նիկոլ Փաշինեանը:
«Կը շնորհաւորեմ Հայաստանի
ժողովուրդը եւ վարչապետ՝ Նիկոլ
Փաշինեանը յաջող խորհրդարանական
ընտրութիւններու
կապակցութեամբ: Հայաստանի հետ
մեր գործընկերութիւնը ընդհանուր
արժէքներէն մէկն է, եւ համագործակցութիւնը ժողովրդավարական բարեփոխումներու ու հակամարտութիւններու կարգաւորման
հարցով. մենք հաւատարիմ ենք այդ
գործընկերութեան ամրապնդման»,ըսուած է գրառման մէջ:

Լուրեր Աշխարհէն
Վլատիմիր Փութինը
Շնորհաւորած Է Նիկոլ
Փաշինեանը՝ Ընտրութիւններուն
Արձանագրած Յաղթանակի
Առթիւ

Պետականաշինութեան Նոր Հանգրուան

Պ

աշտօնական Երեւանն ու
Մոսկուան բանակցութիւններ
սկսած են Հայաստանի մէջ ռուսական ռազմակայանի ընդլայանման շուրջ: Այդ նպատակով
Ռուսաստանի
մայրաքաղաք
մեկնած է ներկայացուցչական
պատուիրակութիւն, որու մասին
համապատասխան որոշումը ՀՀ
վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ
Փաշինեանը որոշում ստորագրած էր
նախորդ շաբաթուայ սկիզբը:
Շար. Էջ 08

Իրողութիւն է, որ Հայաստանի մէջ ընթացած վերջին
խորհրդարանական արտահերթ ընտրութիւնները, որոնք
կը միտէին Արցախեան պատերազմէն ետք ստեղծուած
լարուածութիւնը եւ քաղաքական դաշտի վտանգաւոր
բեւեռացումը լիցքաթափելուն, կայացան Հայաստանի եւ
հայ ժողովուրդի պատմութեան համար ճակատագրական եւ
անկիւնադարձային ծանր շրջանի մը: Սակայն, այդուհանդերձ,
իշխանութիւնները յաջողեցան պահպանել ազատ եւ արդար ընտրութիւն
կատարելու ժողովրդավարական սկզբունքները եւ նոր խորհրդարանի
կազմութեան մէջ որոշիչ եղաւ ժողովուրդի կամքը, բան մը որ զերծ պահեց
երկիրը յաւելեալ ցնցումներու հաւանականութենէն:
Ողջունելով այս փաստը, Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը,
աշխարհատարած Շրջանակներու եւ համայն անդամութեան անունով
կը շնորհաւորէ «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցութիւնը
եւ կուսակցութեան վարչապետի թեկնածու Պրն. Նիկոլ Փաշինեանը,
ժողովուրդի վստահութեան վերաարժանանալուն եւ տարած յաղթանակին
առթիւ:
Շար. Էջ 02

Հայաստանի Արտահերթ
Ընտրութիւններու Վաղորդայնին
Հայաստան – Ատրպէյճան կարճ պատերազմի
(Սեպտեմբեր 26 – Նոյեմբեր 10, 2020) վաղորդայնին, հայոց բանակի պարտութեամբ, Արցախի
հանրապետութեան շուրջ երկու երրորդը գրաւուեցաւ ազերի բանակին կողմէ։ Ռուսաստանի խաղաղապահ զօրքերու միջամտութեամբ,
Հայաստանին պարտադրուեցաւ զինադուլ։ Էջ 03

The Cathedral of St. Gregory The
Illuminator
And The Memorial Chapel
The Catholicosate of Cilicia in Antelias
1938-1940

We concluded the turbulent last 2020 year without overlooking the heroic task performed 80 years ago as the
Historic See from Cilicia was established in Lebanon
following WWI.
Էջ 11

Վ

արչապետի պաշտօնակատար
Նիկոլ Փաշինեանը հեռախօսազրոյց
ունեցած է Ռուսաստանի Դաշնութեան
նախագահ Վլատիմիր Փութինի հետ:
Այս մասին յայտնած են ՀՀ վարչապետի
աշխատակազմի տեղեկատուութեան
եւ հասարակայնութեան վարչութենէն:
Նախագահ Փութինը շնորհաւորած
է Նիկոլ Փաշինյանը՝ Հայաստանում ընտրութիւններու բարեյաջող
կայացման եւ արձանագրած յաղթանակի կապակցութեամբ: Շար. Էջ 08

Հնչակեան Քսան Անմահներու
Յիշատակի Ոգեկոչում
Հինգշաբթի, Յունիս 17, 2021 Հայ Կրթական
Բարեսիրական Միութեան Կարօ Սողանալեան
սրահին մէջ, տեղի ունեցաւ 106 տարի առաջ, Յունիս
15, 2015-ին, Պոլսոյ Պայազիտ հրապարակի վրայ,
կախաղան հանուած 20 հնչակեան անմահներու
յաւերժալոյս յիշատակի ոգեկոչումը։
Էջ 13

2
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Մեր Դրօշակն ու
Սահմանադրութիւնը

Ուղերձ

Առաջնորդ Սրբազան Հօր
Շնորհաւորական Ուղերձը

Արտահերթ Խորհրդարանական
Ընտրութիւններու Կապակցութեամբ

Յունիսին կը զուգադիպի
Հայաստանի Հանրապետութեան դրօշակի պետական օրը։
Յունիսին կը զուգադիպի
Հայաստանի Հանրապետութեան սահմանադրութեան օրը։
Ասոնք տօներ են, խորհրդանիշեր են, որոնց շուրջ կը
համախմբուի առողջ պետականութիւնը:
Հայկական եռագոյնը
մեր
պետական այն խորհրդանիշներէն է, որ մեր մէջ կը կրենք,
այնպէս ինչպէս կը կրենք
մեր ազգը բնորոշող գիծերը,
մեր ազգը բնորոշող վարքն
ու արտաքին յատկանիշները։
Իւրաքանչիւր երկիրի դրօշակի
գոյնը կամ խորհրդանիշը կը
բխի իր ազգային առանձնայատկութիւններէն, ապրած
պատմական
կեանքէն:
Հայաստանի եռագոյնն ալ,
ճիշդ այդպէս, իր երեք գոյներուն մէջ կը պարփակէ մեր
դարաւոր անցեալի ցաւն ու
ապագայ ոյժը, Հայաստանի
համար թափուած արիւնը, հայ
ժողովուրդի մշտական պայքարը՝ յարատեւելու համար,
քրիստոնէական հաւատքի եւ
Հայաստանի անկախութեան ու
ազատութեան համար, խաղաղ
երկինքի տակ ապրելու կամքն
ու յոյսը, հայ ազգի արարող
կամքի ոյժը:
Մեր դրօշակը մեր հպարտութեան առիթներէն մէկն է, մեր
ազգային մասունքներէն մէկն
է, մեր ինքնութեան ներդաշնակ
շարունակութիւնն է:
ՀՀ
Սահմանադրութիւնը,
ինչպէս պետական մնացեալ
խորհրդանիշները,
իւրաքանչիւր գիտակից քաղաքացիին կը դրդէ ունենալու
պատասխանատուութեան
բարձր գիտակցութիւն, ինչպէս
նաեւ մեր սիրտին մէջ ծնունդ
կու տայ հպարտութեան զգացում, այդ արժէքներու հանդէպ
հոգատարութեան զգացում,
որովհետեւ այդ բոլորը կը բխին
մեր ազգային արժէքներէն,
կամ սերտ կապի մէջ է անոնց
հետ։
Ամուր ու անխախտ պէտք է
պահենք Հայաստանի Հանրապետութեան անկախութիւնը,
Հայաստանի
պետական
խորհրդանիշները՝ դրօշակն
ու զինանշանը, հայկական
եկեղեցին, հայու արարող հոգին
ու անսասան կամքը եւ այս
բոլորի համար մեզ պէտք է ուժ,
զոր մեր միասնականութեան
մէջ պէտք է գտնենք։
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ

Գոհութիւն եւ փառք կու տանք ամենակալ Աստուծոյ հայրենիքի մէջ տեղի
ունեցած անցնցում ընտրութիւներու համար: Ի խորոց սրտի կը շնորհաւորենք նաեւ Հայաստանի ժողովուրդը ժողովրդավարութեան յաղթանակի
եւ իրենց ազատ ընտրութեան, կամարտայայտութեան սահմանադրական
իրաւունքի լիարժէք իրացման համար, որու մասին կը վկայեն հեղինակաւոր
միջազգային դիտորդական առաքելութիւնները։
Հաշտութեան, համերաշխութեան եւ մարդոց միջեւ բարեհաճութեան մեր
աղօթքները լսելի եղան Աստուծոյ։ Մեր ժողովուրդը խորագէտ գտնուեցաւ
եւ զերծ մնաց պառակտիչ եւ վտանգաւոր զարգացումներէ։
Լիայոյս ենք, որ նոր ձեւաւորուելիք կառավարութիւնը՝ գլխաւորութեամբ
մեծայարգ վարչապետ Տիար Նիկոլ Փաշինեանի, ուժերու գերագոյն լարումով
եւ համախմբմամբ ձեռնամուխ կ’ըլլայ Հայաստանի խաղաղութեան եւ
անվտանգութեան ապահովման, տնտեսական զարգացման, բանակաշինութեան եւ մեր ազգային երազանքներու իրականցման։
Սփիւռքի սիրտը Մայր Հայաստանի հետ եւ Մայր Հայաստանի համար կը
բաբախէ։ Սփիւռքի եւ յատկապէս՝ Արեւմտեան Թեմի մեր ժողովուրդը այս
գիտակցումով է, որ ակնդէտ կը հետեւի հայրենիքէն ներս տեղի ունեցող
զարգացումներուն՝ միշտ պատրաստ իր ներուժով սատարելու ժողովուրդի
կողմէ ընտրեալ կառավարութեան հայրենաշէն առաքելութիւնները։
Գողգոթայի չարչարանաց ճամբան անցած մեր սիրեցեալ զաւակները ի
Հայաստան, յԱրցախ եւ ի սփիւռս աշխարհի արժանի են ունենալ յիրաւի
հզօր, բարօր, խաղաղ, ապահով, ինքնիշխան, զարգացած, յառաջադէմ,
ազգային եւ հոգեւոր արժեհամակարգի վրայ հիմնուած հայրենի պետութիւն՝
հայրենիք։
Մեր աղօթքն ու մաղթանքն է, որ մեզմէ վերանան հիասթափութիւնն
ու յուսալքութիւնը, տրտմութիւնն ու անհանդուրժողականութիւնը եւ
հայրենիքէն ներս թագաւորէ միասնականութեան, համագործակցութեան
եւ հայրենակերտումի ոգին։ Այս է Աստուծոյ կամքը եւ մենք պիտի հաւատքը
վերածենք նուիրումի եւ ծառայութեան։
Մնամք աղօթարար՝
Յովնան Արք. Տէրտէրեան, Առաջնորդ
Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան Թեմի
23 Յունիս, 2021
Պըրպէնք, Գալիֆորնիա

Յայտարարութիւն

Պետականաշինութեան Նոր Հանգրուան
Սկիզբը Էջ 01
Լիայոյս ենք, որ քաղաքական այս նոր իրադրութեան մէջ գոյանալիք
խորհրդարանը հաստատակամ վճռականութեամբ կը շարունակէ
բարեփոխումներու իրականացման իր ծրագիրը, կը յաջողի երկրէն ներս
ներքին համաձայնութիւն գոյացնել եւ պետականաշինութեան նոր էջ մը
բանալով երկիրը հասցնել երկարատեւ կայունութեան:
Այս առումով մեծապէս ողջունելով Վաչապետի պաշտօնակատար Պրն.
Նիկոլ Փաշինեանի բոլոր քաղաքական ուժերուն համերաշխութեան
ձեռք մեկնելու եւ ազգային ու հանրային ներուժը համախմբելու կոչը,
կը յորդորենք բոլոր քաղաքական ուժերը մէկդի դնելու քաղաքական
տարաձայնութիւններն ու միասնաբար լծուելու երկրի առջեւ ծառաց,
յատկապէս հայրենիքի անվտանգութեան եւ ազատութեան սպառնացող
հիմնախնդիրներու լուծման:
Վստահ ենք, որ նորընտիր իշխանութիւնները նաեւ աչալուրջ, վճռակամ եւ
հետեւողական պիտի ըլլան Արցախի հիմնախնդրի հայանպաստ լուծման
եւ Արցախի Հանրապետութեան միջազգային ճանաչման ուղղութեամբ,
ինչպէս նաեւ պիտի շարունակեն գործուն եւ անմիջական մասնակցութիւն
ունենալ արցախեան երկրորդ աղէտալի պատերազմի հետեւանքներու
վերացման եւ գերութեան մէջ գտնուող զինուորականներու վերադարձի
հարցի բարւոք լուծման:
Նաեւ, հաւատալով հայրենի պետականութեան զարթօնքին եւ
վերելքին մէջ սփիւռքի ներուժի կարեւորութեան, Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը, ինչպէս անցեալին, այսօր եւս կը յայտնէ
իր պատրաստակամութիւնը՝ հայրենիք-սփիւռք միասնական ճիգերով
եւ ազգային յստակ տեսլականով մասնակցութիւնը բերելու երկրի
վերականգնման եւ հայրենիքի՝ Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգ,
բարեկեցիկ, խաղաղ ու հզօր ապագայի կերտման գործին:
Ի Դիմաց՝
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ
ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
Ռաֆֆի Պալեան | Ատենադպիր
Մայք Խարապեան | Ատենապետ
Յունիս 26, 2021
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Հայաստանի Արտահերթ Ընտրութիւններու Վաղորդայնին
ՍԱՐԳԻՍ Յ. ՄԻՆԱՍԵԱՆ

Հ

այաստան – Ատրպէյճան կարճ պատերազմի (Սեպտեմբեր 26 –
Նոյեմբեր 10, 2020) վաղորդայնին, հայոց բանակի պարտութեամբ,
Արցախի հանրապետութեան շուրջ երկու երրորդը գրաւուեցաւ ազերի
բանակին կողմէ։ Ռուսաստանի խաղաղապահ զօրքերու միջամտութեամբ,
Հայաստանին պարտադրուեցաւ զինադուլ։
Պատերազմին պատճառած կորուստները Արցախի հայաբնակչութեան
ու տարածքներուն, եւ հայոց բանակին, ստեղծեցին քաղաքական ծանր
իրավիճակ։ Հայաստանի իշխանութեանց ընդդիմադիր այլազան խմբաւորումներ ու կուսակցութիւններ, հրապարակային ցոյցերով պահանջեցին Ն.
Փաշինեանի կառավարութեան լուծարումը։
Փաշինեան, հրաժարելով վարչապետի պաշտօնէն, իբրեւ պաշտօնակատար յայտարարեց արտահերթ ընտրութեանց կայացումը Յունիս 20, 2021ին։ Կատարուելով համապատասխան փոփոխութիւններ, ընտրութեանց
մասնակցութեան համար արձանագրուեցան 26 կուսակցութիւններ ու
դաշինքներ։
2021 Յունիս 20-ին տեղի ունեցած ընտրութիւններուն, «Քաղաքացիական
Պայմանագիր» կուսակցութիւնը ստացաւ 687,251 ձայն, հաւաքելով ընդհանուր քուէներուն 53.92 առ հարիւրը, իսկ «Հայաստան Դաշինք»ը 268,165 քուէ
կամ ձայներուն 21.04 առ հարիւրը։ «Պատիւն ունեմ» դաշինքը, հաւաքելով
666,33 քուէ կամ կամ ձայներուն 5.23 հարիւրը, թէեւ յաղթահարած չեղաւ
նշանակէտը, սակայն ներկայացուած պիտի ըլլար խորհրդարանին մէջ,
քանի որ սահմանադրականօրէն Ազգային Ժողովը պէտք է կազմուած ըլլայ
նուազագոյն երեք քաղաքական ուժերէ։
Քուէարկութիւնը իր ընդհանրութեանց մէջ օրինական եւ ընդունելի
նկատուեցաւ, ոչ թէ միայն Հայաստանի մէջ, այլ նաեւ՝ Եւրոպայի, ամերիկաներու, Քանատայի եւ Ասիոյ երկիրներուն պետերուն կողմէ։
Ռ. Քոչարեան, որուն դաշինքը երկրորդ կու գար, յայտարարած է թէ իրեն
համար դժուար պիտի ըլլար մաս կազմել նոր խորհրդարանին։ Թէեւ այդ
ուղղութեամբ վերջնական որոշում չէ առած։ Այլ կեցուածք կարելի՞ էր ակնկալել,
բռնատիրութիւնը իր բոլոր ձեւերով մարմնացնող, խռովարար թեկնածուի
մը կողմէ։ Անոր ժխտական դիրքորոշումը կրնայ լուրջ դժուարութիւններ
յարուցանել «Հայաստան Դաշինք»ի մնացեալ ղեկավարներուն։
Յոյժ գովելի էր Ն. Փաշինեանի գործակցութեան կոչը ուղղուած քաղաքական բոլոր ուժերուն, ու նաեւ հանդիպումներ ունենալու՝ երկրին բնականոն
կարգավիճակի վերահաստատման համար։ Միաժամանակ, անիկա կոչ
ուղղեց բոլորին, վերջ դնել հայհոյախօսութեան հանդուրժողական՝ կեցուածք
որդեգրելով։
Ընտրութեանց ընթացքին պատահած զարտուղի դէպքերը նկատառութեան
առնուելիք պատահարներ չէին, որովհետեւ չէին խանգարած քուէարկութեան

բնականոն
ընթացքը։
Այդպէ՛ս
նկատած են քուէարկութեան կանոնաւորութեան
հսկող
յանձնախումբը, ինչպէս նաեւ՝ տեղւոյն
վրայ գտնուող միջազգային կազմակերպութեանց ներկայացուցիչներ
ու քննիչներ։
Եթէ այլազան համախմբումներու
հոն գտնուող ներկայացուցիչները
համախոհ գտնուած են օրինաւոր
նկատելու ընտրութեանց արդիւնքները, այլեւս կարիքը չկայ օգտագործելու «տիքթաթուրա» կամ «պողպատեայ» անհարկի բառերը, որոնք
տարաժամ են եւ աւելորդ, եւ որոնք կրնան ժխտական զգայնութիւններ
արթնցնել կամ յառաջացնել։ Ինքզինք զօրաւոր ցգացող ղեկավարը,
կ՚ակնկալուի որ իր նուիրեալ աշխատանքին արդիւնքով, գործնականօրէն
ցուցաբերած ըլլայ ժողովրդանուէր ծառայութիւն։
Հայաստանի քաղաքացիներուն մեծամասնութիւնը անգամ մը եւս տուաւ
իր անակնարկելի վճիռը. ժողովրդային իմաստութիւնը վերահաստատեց
ժողովրդավարութիւնը։ Այլեւս ապաժամ են բոլոր տեսակի քանդիչ
կեցուածքները։
Արտահերթ ընտրութիւններու կայացումով, վերջ մը տրուած կ՚ըլլայ յետ
պատերազմի եօթնամսեայ ճգնաժամին։ Անյապաղ ձեռնարկելու է երկխօսութեան, ու մանաւանդ՝ նոր կառավարութեան կազմութեան։ Ձեռնամուխ ըլլալու
է հիմնական որոշումներու եւ ամէնէն անհրաժեշտ նախաձեռնութեանց
կայացման բնականոն կեանքի վերահաստատումը իրականացնելու համար։
Հայաստանի ժողովուրդին եւ սփիւռքահայութեան միասնականութիւնը
անհրաժեշտութիւն մըն է, հայրենիքին նոր պայմաններով անյապաղ լծուելու
համար կառուցողական ընդհանուր աշխատանքի։
Բոլորուինք կազմուելիք կառավարութեան շուրջ, լծուելով հայրենիքի
ընդհանուր վերականգնումի աշխատանքին։ Բնականոն կեանքի վերահաստատումով, հետեւողական աշխատանքով կարելի է հզօրանալ
տնտեսապէս, քաղաքականօրէն եւ ազգային բանակի արդիականութեամբ։
Խոր վերլուծումի ենթարկելու է ընդհանուր կացութիւնը, միջազգային
թատերաբեմին եւ յատկապէս կովկասեան ճակատի վրայ ստեղծուած
նոր իրողութեանց հետեւանքով։ Հայաստանի ինքնազօրացումը ըլլալու է
տնտեսապէս ու զինուորապէս։ Ապա կու գայ ճկուն քաղաքականութեան մը
որդեգրումը։
Կ՚ակնկալենք որ նորընտիր Ազգային Ժողովը անյապաղ լծուի վերոնշեալ բոլոր
հարցերու խոր վերլուծման, որդեգրելու Հայաստանի համար շրջահայեաց ու
ճկուն քաղաքականութիւն մը բոլոր մարզերէն ներս։

Աշխարհի Տարօրինակութիւններէն
ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
Կովերն ու Դասական Երաժշտութիւնը . . .

Լսած էինք որ կովերը դասական երաժշտութենէն կ՛ախորժին եւ երբ այդ
երաժշտութիւնը ունկնդրեն, շատ աւելի կաթ կու տան։ Կարծես ճիշդ է այս
ենթադրութիւնը, հիմա խօսինք օրինակներով։
Այս պատմութիւնը մեզի կու գայ Դանիոյ Լունտ քաղաքէն, որ Մայրաքաղաք
Գոբընհակընին հարաւը կը գտնուի։ Այդ քաղաքին մէջ գտնուող ագարակի մը
այցելութիւն տուած են Սգանտինաւեան թաւջութակի դպրոցին աշակերտները,
իրենց ուսուցիչին հետ միատեղ։
Թաւջութակի այդ խումբը
դասական երաժշտութեան
ելոյթով մը հանդէս եկած է
(տես նկարը) կովերուն առջեւ,
որոնք ուշի ուշով հետեւած են
յայտագրին՝ մինչեւ որ Dvorak-ի
երաժշտութիւնը սկսած է հնչել։
Յանկարծ կովերը ձգած են
երաժշտութեան վայրը եւ
մեկնած են իրենց սովորական
արօտավայրը՝ արածելու . . .
Ի տես այս անակնկալ
երեւոյթին, դպրոցի հիմնադիր Jacob Shaw հետեւեալ ձեւով բացատրած է
եղելութիւնը։ Կովերն ալ ունին իրենց նախընտրութիւնները եւ երեւի անոնք
չեն սիրած Dvorak-ի երաժշտութիւնը։
Ի միջի այլոց հոս տեղին է յիշել որ Antonin Dvorak Չեխ յօրինող մըն է որ
ապրած է 19-րդ դարուն (1841-1904) եւ հռչակ ստացած է իր Cello Concerto եւ
Symphony #9 գործերուն համար, զորս հեղինակած է Միացեալ Նահանգներ
գտնուած միջոցին։
Բայց երեւի կովերուն թիւր չէ եկած վերոյիշեալ հեղինակին դասական
երաժշտութիւնը՝ ի՜նչ, ի՜նչ պատճառներով` չենք գիտեր!
Յուսամ Սկանտինաւեան թաւջութակի դպրոցի աշակերտները յուսախաբութեան չենթարկուեցան՝ ի տես կովերու խմբային որոշումին, լքելու երաժշտական
բացառիկ այդ ունկնդրութիւնը։
Հիմա յարկ է մէջբերել Ամերիկեան ասացուածքը՝ որ արդարօրէն կ՛ըսէ, “You
win some, you lose some.”

Ազնուութեամբ եւ Մասամբ Նորին . . .

Այս պատմութիւնն ալ մեզի կու գայ
Նիւ Եորք քաղաքի Հարլէմ շրջանէն։
Հոն գործող նշանաւոր Patsy’s Pizza-ի
ճաշարանի սպասեակին մասին է
այս տարօրինակ պատահարը, որ կը
յայտնաբերէ անոր ազնուութիւնը՝
ճաշարանի յաճախորդներէն մէկուն
նկատմամբ։ Հիմա թոյլ տուէք բացատրեմ։
Սովորութիւն դարձած է որ ճաշարանի
յաճախորդները ընդհանրապէս ձեռաձիր (tip) կը ձգեն սպասեակին, եթէ գոհ
մնան անոր հոգածութենէն։ Վերոյիշեալ ճաշարանի յաճախորդներէն մէկը՝
Քէրըն Վինագուր, անհամաձայնութեան մը պատճառաւ ձեռաձիր չէ ձգած
Արմանտօ Մարքաժ անունով իր սպասեակին (տես նկարը)։ Սա անսովոր չէ
երբեք, սակայն հետեւեալ դէպքը որ յաջորդած է, շատ անսովոր է։
Նախ բացատրեմ թէ ի՞նչ է անհամաձայնութիւնը։ Ճաշարանի պատերը
զարդարուած են նշանաւոր մարդկանց նկարներով եւ Քէրըն Վինագուր
դիտել տուած է որ կիներու նկարները աւելի պակաս են քան էրիկ մարդոց։
Իսկ սպասեակը՝ որ ինը տարիէ ի վեր կ՛աշխատի հոն, պատասխանած է, թէ
կիները pizza չեն սիրէր . . .
Ուրեմն, երբ Քէրըն Վինագուր եւ իր խումբը՝ ներառեալ իր դուստրը, ճաշելէ
ետք գացած են, սպասեակը նշմարած է որ ան իր ետին թողած է պահարան մը
որուն մէջ կար 424,000 տոլարի արժէքով cashier’s check մը։ Սա՝ պատկառելի
գումար մըն է, չէ՞...
Սպասեակը մի քանի օր կը սպասէ՝ յուսալով որ յաճախորդը կ՛անդրադառնայ
իր կորուստին եւ կը վերադառնայ ճաշարան, ստանալու համար այն ինչ որ
իրեն կը պատկանի։
Բարեբախտաբար լրագրող մը՝ որ տեղեակ էր եղելութեան, կը գտնէ Քէրըն
Վէնագուրը՝ որ չուշանար ներկայանալու ճաշարան եւ պահանջելու իր չէքը։
Արցունքոտ աչքերով՝ Քէրըն սապէս կ՛արտայայտուի, «Շատ երախտապարտ
եմ որ Արմանտօ Մարքաժը վիրաւորելս արգելք մը չհանդիսացաւ որ ան իր
ազնուութիւնը ցոյց տայ։» Առաւել, Քէրըն ուզեց նիւթական նուիրատուութեամբ
մը մեղքը քաւել, սակայն Արմանտօն մերժեց զայն։
Սա կը նշանակէ որ Արմանտօն նիւթական ակնկալութեան համար չէր որ չէքը պահած
էր, այլ՝ մարդասիրական գործ մը կատարած ըլլալու համար։ Բայց Քէրըն կ՛ուզէ gift
certificate մը տալ Արմանտոյին, որ գործածէ զայն՝ ուսումնական պիտոյքներու համար։
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Տ. Տ. Բաբգէն Ա. Կիւլէսէրեան
Աթոռակից Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
«Պատմութիւն Կաթողիկոսաց Կիլիկիոյ» Հատորը
Դոկտ. ԶԱՒԷՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ
Այնթապէն Արմաշ
Կիլիկիոյ Աթոռակից Տ. Տ. Բաբգէն Ա.
Կիւլէսէրեան Կաթողիկոս 152 տարի
առաջ ծնաւ Այնթապ ու վախճանեցաւ
Անթիլիասի նորահաստատ Հայրապետանոցին մէջ 1936 թուին իր պատասխանատու պաշտoնը միայն հինգ տարիներ
վարելէ ետք։ Կաթողիկոսին երիկամներէն մին նախապէս վնասուած ըլլալով
կանուխէն, Ա. Պատերազմէն տարի մը
առաջ, հարկ էր Ամերիկա մեկնիլ բուժման
համար։ Բաբգէն Ա. Կաթողիկոս 20-րդ
դարու առաջին քառասնամեակի ամենէն
ակնառու հոգեւորականը եղաւ իր խոր
հաւատքով, բանասէրի եւ ուսուցչապետի
հմտութեամբ, դառնալով մեծ ջատագովը
Հայաստանեայց Մայր Եկեղեցւոյ, ըլլալով
միանգամայն Հայ Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ
Դպրոցներու հիմնադիրը։
Այնթապէն Յարութիւն Կիւլէսէրեան Արմաշ կը հասնէր դառնալով անդրանիկը անոր երախայրիքին, երբ եօթ աւարտականներ 1895 թուին Դպրեվանքի
վերատեսուչ Տ. Մաղաքիա Եպիսկոպոս Օրմանեանէ ձեռնադրութիւն կը
ստանային   Արմաշի Չարխափան Ս. Աստուածածին մայր տաճարին մէջ։
Կիւլէսէրեան Եպիսկոպոս շուտով Անկիւրիոյ թեմին առաջնորդ կ՛ընտրուէր,
ուրկէ 1914 թուին, հայոց դէմ գործադրուած ցեղասպանութենէն տարի մը
առաջ, հրաշքով, առողջական պատճառներով, Ամերիկա կը մեկնէր եւ իր
կեանքը կը փրկէր, ուր նաեւ անպաշտօն խղճի պարտք կը համարէր
օգտակար ըլլալ Միացեալ Նահանգաց Ամերիկայի տատանեալ եւ
անկազմակերպ թեմին Ա. Պատերազմի վաղորդայնին։
Վարչագէտ Հովուապետը
Իբրեւ գերազանց ուսուցիչ Բաբգէն Եպիսկոպոս անփոխարինելի գործ կը
կատարէր, այս անգամ Երուսաղէմի մէջ, իր մեծ ուսուցչին Եղիշէ Դուրեան
Պատրիարքի հրաւէրով, ուր նախկին Արմաշը իսկապէս կը փոխադրէր
Սիոնի բարձունքը՝ հասցնելով երկոտասնեակ մը բարձրաստիճան հոգեւորականներ։ Կիւլէսէրեան Վարդապետ արդէն Անկիւրիոյ թեմին վրայ
եպիսկոպոս ձեռնադրուած   էր 1910 թուին Ս. Էջմիածնի մէջ Տ.Տ. Մատթէոս
Բ. Իզմիրլեան Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսէն։
Բաբգէն Եպիսկոպոս իսկոյն լսեց ձայնն ու հրաւէրը ծերունի Տ.Տ. Սահակ Բ.
Խապայեան Կիլիկիոյ Կաթողիկոսին ստանձնելու համար Կիլիկիոյ
Աթոռին Աթոռակից Կաթողիկոսի բացառիկ պաշտօնը անոր յաջորդելու
քաղցր յոյսով։ Հրաւէրը ընդունելով Բաբգէն Եպիսկոպոս կը թողուր
Երուսաղէմը եւ կ՛անցնէր Անթիլիասի նորահաստատ հայրապետանոցը,
միշտ Արմաշը սրտին ու մտքին մէջ, հոն եւս հաստատելու հոգեւորականաց
պատրաստութեան գերազնիւ աշխատանքը՝ վարչական դժուար պարտականութեանց կողքին, երբ 1930 թուին նորահաստատ Կիլիկիոյ Աթոռը այնքան
կարիքը ունէր Բաբգէն Կաթողիկոսի նման աննկուն, քաջարթուն եւ
բազմահմուտ հոգեւորականին։
«Ազգապատում»ի Կրտսեր Եղբայրը
Տ. Տ. Բաբգէն Ա. Կիւլէսէրեան Կիլիկիոյ Աթոռակից Կաթողիկոսի գրական
վաստակին գլուխ գործոցը եղաւ «Պատմութիւն Կաթողիկոuաց
Կիլիկիոյ» մեծադիր հատորը, 1446 երկսիւն էջերով, որ կը բովանդակէ
Կիլիկիոյ 39 Կաթողիկոսներու լրիւ շարքը եւ յարակից պատմութիւնը 14411936 հինգ դարերու ընթացքին։ Գաւազանագիրքը կը սկսի Գրիգոր
Մուսաբեկեան Կաթողիկոսէն (1439-1451) ու կը հասնի մինչեւ Սահակ Բ.
Խապայեան (1902-1939) եւ Բաբգէն Ա. Աթոռակից Կիւլէսէրեան (1931-1936)
հեղինակ Կաթողիկոսը։ Հատորը յետ մահու հրատարակութիւն մըն է, լոյս
տեսած 1939-ին Անթիլիասի մէջ։   
Հեղինակը հետեւած է իր բազմարդիւն ուսուցչին եւ Արմաշի Դպրեվանքի
վերատեսուչ Մաղաքիա Պատրիարք Օրմանեանի «Ազգապատում»ի երեք
հատորներուն, որոնց կրտսեր եղբայրը կարելի է համարել զայն՝ որպէս իսկական
լրացուցիչը Օրմանեանի գործին։ Սակայն չմոռնանք, ինչպէս մոռցած է
Կիւլէսէրեան Կաթողիկոս, որ Օրմանեանի գործը զոր քննադատած է Կիլիկեան
Կաթողիկոսներու վերաբերեալ «Ազգապատում»-ի յօդուածներուն առիթով, որ
Օրմանեանի գործը ընդհանուր Հայ Եկեղեցւոյ վերաբերեալ ըլլալով, Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսներուն վերաբերեալ բաժինը բնականօրէն պիտի մնար երկրորդական։ Մինչդեռ Կիւլէսէրեան միայն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսներուն վրայ կեդրոնացած ըլլալով շատ աւելին գրած է անոնց մասին, վկայակոչելով ձեռագրաց
յիշատակարաններ Դարանաղեցիէն սկսեալ մինչեւ Չամչեան եւ Ալիշան։
Երեք Բաժիններ
Ներկայ «Պատմութիւն Կաթողիկոսաց Կիլիկիոյ» հատորը երեք բաժիններ
ունի, որոնցմէ առաջինը կ՛ընթանայ կաթողիկոսներու շարքով, երկրորդը իր
երեք գիրքերով՝ պատմագիտական լուրջ ուսումնասիրութիւններով՝ «Էջմիա
ծին եւ Սիս», «Սիս եւ Երուսաղէմ», «Աջ եւ Աջապահք» խորագիրներով,
ինչպէս նաեւ յաւելուած մը՝ «Մանր ուսումնասիրութիւններ» եւ «Բնագիր-

ներ»։ Ներածական բաժնին մէջ «Ընդհանուր Ակնարկ»ով մը քննուած են
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան աթոռանիստ հանգրուանները ու անոնց տեղափոխութեանց պատճառները մանրամասնօրէն, հիմնուած սկզբնաղբիւրներու տուեալներու վրայ։ Հեղինակը քննած է Թովմա Մեծոփեցի պատմիչի
տեղեկութիւնները թէ ինչպէս «Կաթողիկոսութիւնը Կիլիկիոյ մէջ իբրեւ
հետեւանք լատին շփումին, իր հմայքը կորսնցուցած էր յաչս Արեւելեան
(Հայաստանի) Վարդապետներուն»։
Մայր Աթոռին Վերջնական Փոխադրութիւնը
Բաբգէն Կաթողիկոս վերլուծած է Հայրապետական Աթոռին Կիլիկիայէն
Էջմիածին վերադարձի ներքին եւ արտաքին պատճառները, հարց տալով թէ
ինչո՛ւ համար Գրիգոր Մուսաբեկեան Կաթողիկոս մերժեց Էջմիածին
փոխադրուելու պատուաբեր հրաւէրը՝ ըսելով, «հաւանաբար ծեր էր եւ չուզեց
շարժիլ իր տեղէն», մանաւանդ երբ տեսաւ որ, ըստ Մեծոփեցի պատմիչին,
Կիլիկիոյ «ի ներքին կողմանց եպիսկոպոսներէն չորսը, չուզեցին զինքն, եւ
նամակներ գրեցին Արեւելեան Վարդապետներուն եւ նոյն ինքն Մեծոփեցիին,
եւ Մուսաբեկեան Սիս մնաց ընկճելու համար իր հակառակորդները»։
Պարտք կը զգամ աւելցնել որ հատորին Բ եւ Գ մասերը պատմագիտական
արժէք կը ներկայացնեն, ինչպէս «Էջմիածին եւ Սիս» յաւելուածը, 1441 թուին
Կիլիկիոյ եւ Էջմիածնի կաթողիկոսներու ներհակ շարժումը կանխող դէպքերու քննութեամբ յագեցած։ Աթոռին Էջմիածին վերադարձը, ինչպէս կը
բացատրէ Բաբգէն Կաթողիկոս, Երեւանի պարսիկ Աղուպ Պէյին արտօնութեամբ կարելի եղած էր, «որովհետեւ նիւթական մեծ շահ մը կ՛ապահովէր այդ
կերպով իր գանձին համար», առանց սակայն երաշխաւորելու Հայաստանի
բնիկ եւ վերականգնեալ Աթոռին վարկն ու ապահովութիւնը։
Աթոռին վերջնական փոխադրութեան ետին կար միշտ Հայաստանի Արեւելեան Վարդապետներու նեցուկը, Հաղբատէն, Սանահինէն, Տաթեւէն եւ
Գլաձորէն, որոնք այլեւս Կիլիկիան չէին ընդուներ որպէս կեդրոն Հայոց
Հայրապետութեան։ Թող որ Երեւանի քաղաքական կացութիւնն ալ անկէ
աւելի յուսալի չէր 1441 թուին։ Բաբգէն Կաթողիկոս կը յիշեցնէ թէ
«Քրիստոնեաներն էին որ պիտի վճարէին ծանր տուրքերն ու հարկերը»
պահել կարենալու համար կաթողիկոսարանն ու Երեւանի եկեղեցիները,
որուն համար հեղինակը ժամանակակից յիշատակարանէ մը դիպուկ խօսք
մը կը մէջբերէ, թէ «Հայք կամաւոր հալածանքի կը դիմէին Աթոռը Սիսէն
Էջմիածին փոխադրելով»։
Կասկածելի Յարաբերութիւն Հռոմի հետ
Կիլիկիոյ Ազարիա Կաթողիկոսի մասին կարեւոր բաժին մը վերապահած է
Բաբգէն կաթողիկոս իր ծաւալուն հատորին մէջ, ուր յայտնի եղած է նաեւ
Ազարիա Կաթողիկոսի Հռոմի հետ մշակած կասկածելի յարաբերութիւնը, որ
ըստ Մաղաքիա Օրմանեան Պատրիարքին, ան ենթակայ մնացած է Հռոմի, եւ
ըստ Բաբգէն Կաթողիկոսի ընդհակառակը՝ պաշտպան Հայ Եկեղեցւոյ։ Հռոմի
հետ Ազարիայի յարաբերութիւնը կը հանդիպէր Գրիգոր ԺԳ Պապի
գահակալութեան որ կը ձեռնարկէր արեւելքի եկեղեցիները Հռոմի միացնելու
ծրագրին, երբ նաեւ իր անունով Գրիգորեան Նոր Տոմարի դրութիւնը կը
հաստատէր։
Ազարիա ըստ Բաբգէն Կաթողիկոսի «որպէս
ուղղափառ եւ հաւատարիմ վարդապետ
Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ», պաշտպան
կանգնած է իր եկեղեցիին, սակայն
հակասութեան մէջ կ՛իյնայ երբ կը մէջբերէ
Ազարիայի գրած «վաւերական» կոչուած
նամակը նոյն Հռոմի Գրիգոր Պապին
ուղղուած, ուր Ազարիա «հնազանդութիւն կը յայտնէր Հռոմի եկեղեցիին եւ
անոր առաքելական օրհնութիւնն ու հաստատութիւնը կը խնդրէր Կիլիկիոյ
Աթոռին վրայ»։ Կեղծուած «Դաշանց Թուղթ»ին ակնարկելով, «զայն մենք ալ
կ՛ընդունինք եւ կը փոշմանինք անցեալին վրայ եւ կ՛ուրախանանք ապագային
համար», ըսած է Ազարիա իր նամակին մէջ։
«Դաշանց Թուղթ» կոչուածը յերիւրուած էր Կիլիկեան թագաւորութեան
շրջանին որուն համաձայն իբր թէ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Հռոմի Սեղբեստրոս
Պապին մօտ գացած է եւ իր «հնազանդութիւնը» յայտնած չորրորդ դարու  
սկիզբը։ Ուրեմն 800 տարիներ ետք շինծու եւ անարժէք այդ թուղթը Հայ
Եկեղեցւոյ Հռոմի հպատակութեան նշան կը ցուցուէր, որուն կ՛ակնարկէր
Կիլիկիոյ Ազարիա Կաթողիկոս «զայն մենք ալ կ՛ընդունինք» ըսելով։
Ի պաշտպանութիւն Ազարիայի, Բաբգէն Կաթողիկոս իր գիրքին մէջ կ՛այպանէ
Մաղաքիա Օրմանեանի գրածները Ազարիայր մասին «իբրեւ կաթոլիկացած
մէկը», հիմ ունենալով որ Օրմանեան իր «Ազգապատում»-ը գրած ատեն չէր
տեսած Դարանաղեցիի «Ժամանակագրութիւնը», որ ատենին տակաւին
չէր հրատարակուած, ուր կը ժխտուէր Ազարիայի ամէն հակում դէպի Հռոմ,
եւ Ազարիային վերագրուածը «նենգով դարբնուած կեղծագրութիւն մըն է
պարզապէս» կ՛ըսէ Բաբգէն Կիւլէսէրեան Կաթողիկոս։
Այսուհանդերձ վերոյիշեալ Ազարիայի նամակը Բաբգէն Կաթողիկոս «վաւերական» կ՛որակէ, որ լի է Հռոմի հանդէպ ցոյց տրուած ենթակայութեան եւ
հնազանդութեան լիաբերան օրհնութիւններով։ Ազարիայի այդ նամակը
երբեք չարդարացնէր Ազարիայի «ուղղափառութիւնը» որուն համար Բաբգէն
տկար եւ անցողակի պատճառաբանութիւն մը տուած է միայն, թէ «Ազարիա
հնարաւոր զիջումներ    ըրած էր Վատիկանին՝ անկից քաղաքականապէս
օգտուելու յոյսով», որոնք բոլորովին անպտուղ մնացին, ինչպէս Բաբգէն
Կաթողիկոս ինք կը հաստատէ։
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Տեսակէտ

Փանթուրքիզմը Ծրագրողն Ու «Իթթիհատ»ը Առաջնորդողը…
ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Ա

մէն հայ պետական պաշտօնատար, հասարակական գործիչ,
մտաւորական, կուսակցութեան մը կամ մշակութային միութեան մը
անդամ, հարկ է գիտնայ եւ ճանչնայ ովքե՞ր էին Փանթուրքիզմի
Ծրագիրը մշակողներն ու «Իթթիհատ վէ Թերաքքը» երիտթրքական
կուսակցութեան հիմնադիրներն ու առաջնորդողները, որովհետեւ Փանթուրքիզմի Ծրագիրն էր բուն նպատակը Մեծ Եղեռնի Հայասպանութեան ու
Արեւմտահայաստանի հայաթափումին ու զաւթումին, իսկ երիտթուրքերն
էին Մեծ Եղեռնի երկակ ոճիրները գործադրող ճիւաղները։ Քանի որ
Փանթուրքիզմի Ծրագիրը այսօր եւս կը սպառնայ ոչ միայն Հայութեան
լինելութեան, այլեւ՝ Ռուսաստանի ազգային անվտանգութեան, ուստի եւ այս
պատճառով՝ Հայաստանը, Արցախը եւ Ռուսաստանը կը դառնան բնական
ճակատագրակիցները, ու հետեւաբար ալ՝ զինակիցներ Փանթուրքիզմի
Ծրագրին դէմ։ Երբ այս երեքին գոյութենական գերագոյն շահերը կը
համընկնին իրարու հետ՝ անշրջանցելի դարձնելով Ռուսական Արեւելումը Արեւելահայաստանի եւ Արցախի համար, եւ խիստ վնասակար՝
Արեւմտաթրքական Արեւելումը։
Արցախի դէմ վերջին թուրք-թաթար-ՕԹԱՆ-եան պատերազմը եկաւ անգամ
մը եւս վերահաստատելու վերոյիշեալ աշխարհաքաղաքական իրականութիւնները։
•••
20-րդ դարու բոլոր մեծ ռազմաքաղաքական փոթորիկներու ետին, մէջ եւ
շուրջ՝ վճռական դերը ունեցան երեք ծաւալապաշտական, ցեղապաշտական
եւ կրօնապաշտական վարդապետութիւններ կամ ծրագրեր. Փանթուրքիզմը,
Նացիզմը եւ Սիոնիզմը։ Պատմական դիպուածներու արդիւնք կամ
հետեւանք չէ այն իրողութիւնը, որ այս երեքը գրաւեցին համաշխարհային
թատերաբեմը, երբ գաղթատիրական աշխարհակարգը (հասարակարգը)
հասած էր իր զարգացման լրացումի հանգրուանին։
19-րդ դարու վերջին քառորդին, դրամատիրական գերզարգացած տէրութիւնները արդէն գրաւած էին բոլոր ցամաքամասերու գաղութները եւ
գաղութացուելիք նոր երկիրներ մնացած չէին Երկիր մոլորակին վրայ։
Հետեւաբար, դրամատիրական մեծ տէրութիւնները (աւելի ճիշդ՝ անոնց
դրամատիրական դասակարգերը), իրենց տնտեսութեան առաւել զօրացման
ու շահերուն կուտակման համար, կը մղուին իրարու ձեռքէ խլելու մինչ այդ
գաղութացուած երկիրները՝ այդ գաղութներու բնական հարստութիւնները,
հում նիւթերն ու աժանագին աշխատուժը շահագործելով կարենալ
պահպանելու եւ առաւել ուռճացնելու իրենց տնտեսական բարգաւաճումը։
Այսինքն. քաղաքատնտեսագիտական լեզուով, գերզարգացած դրամատիրական տէրութիւնները հասած էին իրենց զարգացման վերին հանգրուանին՝ իմփերիալիստականին, որ կը պահանջէր աշխարհի վերաբաժանումը (գաղութներու վերաբաժանումը իրենց միջեւ)։ Եւ՝ իմփերիալիստական հին տէրութիւններու ակումբին մրցակիցը դարձած էր երիտասարդ
իմփերիալիստական տէրութիւն մը՝ Գայզերական Գերմանիան, որ
իրականացուցած էր Համագերմանականութեան Ծրագիրը եւ աչքը յառած
էր իսլամական երկիրներուն (Արեւելքին) եւ հիմնած էր Համա-իսլամական
Կեդրոնը…։
Արեւմուտքի իմփերիալիստական հին տէրութիւններն ալ իրենց աչքերը
յառած էին դէպի արեւելք ծաւալելու ուղղութեամբ, որուն գործնական
լծակներն ու յուսալի միջոցները կը հանդիսանային՝ Փանթուրքիզմի,
Նացիզմի եւ Սիոնիզմի ծաւալողական ծրագրերն ու վարդապետութիւնները։
Իմփերիալիստական դարաշրջանին յայտնուեցան նաեւ փոքրածաւալ ու
կարճատեւ այլ ծաւալողական ծրագրեր, վարակուած ըլլալով այս դարաշրջանի վիրուսէն (ժահրէն), ինչպէս՝ Իտալական Ֆաշիզմի «Միջերկրականեան
Կայսրութեան» ծրագիրը, որ կ՚ուզէր վերականգնել Հռոմէական Կայսրութեան փառքը։ Ֆրանսական Փեթէնիզմի «Ֆրանսական Կայսրութեան»
ծրագիրը, որ կ՚ուզէր Ափրիկէն կցել Ֆրանսային…։ Սպանական Ֆրանքիզմը,
որուն փաղանգները կ՚ուզէին վերականգնել «Անպարտելի Արմատա»յի
փառքը (Լիբանանի «Գէթէ՚իպ» – Փաղանգաւորական Կուսակցութիւնը
ներշնչուած է Սպանիոյ Ֆրանքիզմէն, եւ կ՚երեւի թէ կ՚ուզէր վերականգնել
Փիւնիկէի փառքի օրերը…)։ Չմոռնանք՝ նոյնիսկ «Ծովից Ծով Հայաստան»ի
քմշանկարը…։
Երբ վերլուծելու ըլլանք Սիոնիզմի, Փանթուրքիզմի եւ Նացիզմի ծրագրերու
ծննդոցը, դերակատարումը եւ անոնց ունեցած հետեւանքները
հասարակագիտութեան,
քաղաքատնտեսագիտութեան
եւ
հոգեախտաբանութեան դիտանկիւններէն, բազմաթիւ նմանութիւններ,
զուգահեռներ եւ առնչութիւններ կը պարզուին այս երեք ծաւալողական
ծրագրերուն միջեւ։ Բայց, այս գրութեամբ կ՚ուզենք միայն ցոյց տալ այն
առնչութիւնները, որոնք գոյութիւն ունին Սիոնիզմի եւ Փանթուրքիզմի միջեւ,
որոնք պորտակապային են եւ մինչեւ այսօր կը շարունակուի անոնց
գործակցութիւնը, որ երէկ սպառնաց Հայաստանի լինելութեան, եւ այսօր ալ՝
կը սպառնայ Արեւելահայաստանի եւ Հայութեան լինելութեան՝ այնքան
ժամանակ որ Իսրայէլ կը մնայ Սիոնական, եւ Թուրքիա՝ Փանթուրքական։
Սակայն, չենք կրնար չյիշել, որ իմփերիալիստական դարաշրջանի ծնունդը
եղող այս երեքը, հաւասարապէս գործեցին Ցեղասպանութեան ոճիրը
մարդկութեան դէմ… որ նոյնպէս չարիքներէն մէկն էր Իմփերիալիզմի
դարաշրջանին՝ մեծահռչակ պատմագիր Առնոլտ Թոյնպիի վկայութեամբ, երբ
իր ինքնակենսագրութեան մէջ գրեց հետեւեալը. «Հին դարերուն մէջ չենք
հանդիպիր այնպիսի ժամանակաշրջանի մը, ուր ճանաչում գտած ըլլար
մարդկային ցեղի մարդկայնութիւնը այնքան որքան այսօր։ Այդուհանդերձ,
այն դարը որուն մէջ ես ապրեցայ, ճանչցաւ այնպիսի վայրենի

վարդապետութիւններ, որոնք բացէ ի բաց կ՚ուրանան այդ մարդկայնութիւնը եւ կ՚արդարացնեն խենշ ոճիրներ… ինչ որ մեզ ստիպեց դարբնելու
նոր բառ մը՝ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ, որպէսզի կարողանայինք բնութագրել
ջարդերու այս նոր տեսակը…»։։ Այսինքն. ջարդերու իմփերիալիստական
թրքօ-նացիասիոնական տեսակը։
Ներկայ գրութիւնը, կեդրոնանալով սիոնափանթուրքական պորտակապային
առնչութեանց ու մինչեւ օրս շարունակուող ստրատեգիական զինակցութեան վրայ, նպատակ ունի՝ մեր ժողովուրդի կրած խայտառակ պարտութեան
ստեղծած ճգնաժամային օրերուն, սթափեցնել Տարագիր Արեւմտահայութիւնն
ու սգաւոր Արեւելահայութիւնը, որպէսզի՝ րոպէ մը անգամ, Հայոց Սասունցի
Դաւիթը չգտնուի Կուլիվերի Հսկային վիճակին մէջ, երբ ան՝ քնացած
պահուն, կապկցուեցաւ եւ սպաննուեցաւ…։ Երբ մեր շրջապատը լեցուն է
գորշ գայլերով, պարտաւոր ենք մշտարթուն ըլլալ եւ աշակերտել
Աղուիսագիրքին կամ Նիքոլօ Մաքիաւելլիին։
Ա. –
Ո՞ՎՔԵՐ ՄՇԱԿԵՑԻՆ ՓԱՆԹՈՒՐՔԻԶՄԻ ԾՐԱԳԻՐԸ
Պատմագիտական բազում հետազօտութիւններ կու գան անհերքելիօրէն
փաստելու, որ Փանթուրանիզմի եւ Փանթուրքիզմի քարոզչութիւնը
կատարողները եղած են՝ հինգ հունգարահպատակ, աւստրիահպատակ,
լեհահպատակ, ֆրանսահպատակ եւ գերմանահպատակ հրեայ-սիոնական
պատմագէտներ, 1873-1923 տարիներու ընթացքին հնարելով «Մեծ Թուրան»
անունով, լայնածիր տարածութեամբ, Եւրոպայի կեդրոնէն մինչեւ Չինաստանի սահմանը հասնող եւ պատմութեան մէջ գոյութիւն չունեցած կայսրութիւն մը, որ քայքայուած է երբ անոր թրքացեղ բնակչութիւնը սկսած է
դաւանիլ իսլամը, եւ զոր հարկ է վերականգնել՝ սատարելու համար
մարդկային քաղաքակրթութեան զարգացումին։
Թէ անհատ պատմագէտներ կրնա՞ն հնարել կայսրութիւն մը, որ գոյութիւն չէ
ունեցած պատմութեան մէջ։ Այս հարցումին կը պատասխանենք, որ
սիոնական պատմագէտը կրնայ. ինչպէս կը վկայէ Թել-Ավիւի Համալսարանի պատմութեան ոչ-սիոնական հրեայ դասախօս Փրոֆ. Շլոմօ Սանտ (Prof.
Shlomo Sand), հրատարակելով 650 էջերով ակադեմական ու
փաստագրուած հատորը, նկարագրելով թէ ի՞նչպէս սիոնական
պատմագէտները յաջողած են հնարել «հրեայ ժողովուրդի մը գոյութիւնը»,
երբ հրեայ ժողովուրդ չկայ, այլ միայն՝ հրէական կրօն (Մովսիսականութիւն)
(Եթովպիոյ սեւամորթ ֆալաշաները մովսիսական են…)։ Փրոֆ. Շլոմօ Սանտ
իր այս հատորը հրատարակեց Փարիզի մէջ, ֆրանսերէն լեզուով, “Comment
Füt Inventé le Peuple Juif?” վերնագրով, 2008 թուին, Faillard հրատարակչատունէն։ Յաջորդ տարին հատորը հրատարակուեցաւ Լոնտոնի մէջ,
անգլերէն լեզուով. “How the Jewish People Was Invented?”։
Իսկ առաջին թուրք պատմագէտը, որ գրած է Փանթուրքիզմի մասին՝ Զիա
Կէօքալփ, 1923 թուին (1915-էն ետք) հրատարակեց “Türçülügün Esaslari”
խորագրով գիրքը։
Բայց արդէն, շատ մը օտար պատմագէտներ եւ բրիտանական գաղտնի
սպասարկութիւնը, բացայայտած են որ Փանթուրքիզմի Ծրագիրը յղացողները
թուրքեր չեն, այլ՝ «եւրոպացի»ներ։ Եւ՝ թուրքերուն ծառայելէ աւելի, ան
կը ծառայէ Արեւմուտքի այն տէրութիւններուն, որոնք դէպի Արեւելք
ծաւալելու ծրագիր ունին։
Բրիտանացի պատմագիր MEARS, ELLIOT GRINNEL, իր “Modern Turkey”
հատորի 511-րդ էջին վրայ կը գրէ. «Բրիտանական կառավարութեան Հետազօտական Գրասենեակի կողմէ՝ Փանթուրքիզմի մասին պատրաստուած
գաղտնի տեղեկագրին մէջ գրուած է. “Իր ծագումով, Փանթուրքիզմը՝ ա)
արհեստական է, եւ բ) եւրոպական է։ Օսմանցիները զայն չարտաբերեցին պարսկական գրականութենէն՝ իրենք իրենց համար… ասիկա
իրենց ՏՐՈՒԱԾ ԷՐ Եւրոպայի կողմէ, եւ իրենք դարպասողները չէին,
այլ՝ ԴԱՐՊԱՍՈՒՈՂՆԵՐԸ”»։
Անգլիացի երկու ականաւոր պատմագիրներ՝ KIRWOOD եւ TOYNBEE, իրենց
միասնաբար գրած “Turkey” հատորի 57-րդ էջին վրայ գրած են. «Թուրանական
քարոզչութեան նպատակը մենք կը հասկնանք եւ կ՚ըմբռնենք՝ եթէ
յիշելու ըլլանք, որ թրքերէն խօսող մարդոց ընդհանուր թիւին երկու
երրորդ մասը կը բնակին Ռուսաստանի սահմաններէն ներս, եւ
կարծէք՝ Թուրանական Շարժման հետապնդած բուն նպատակն է
Ռուսաստանի տկարացումը»։
Շար. Էջ 06
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Փանթուրքիզմը Ծրագրողն Ու «Իթթիհատ»ը Առաջնորդողը…
Սկիզբը Էջ 05
Փանթուրքիզմի Ծրագիրը մշակող հրեայ-սիոնական պատմագէտներուն
հրատարակած հատորները հետեւեալներն են.
Հունգարահպատակ Արմինիուս Վամպերի (Arminius Vambery), 1873-ին,
Լոնտոնի մէջ կը հրատարակէ “Bukhara” հատորը, եւ 1874-ին, նոյնպէս
Լոնտոնի մէջ՝ “Central Asia”, որոնք կը խօսին թուրքերու ցեղային
գերակայութեան եւ անցեալի փառքին մասին։
Աւստրիահպատակ Ֆրանց Ֆոն Վերներ (Franz Von Werner), 1877-ին,
Լայփցիկի մէջ կը հրատարակէ “Turkische Skizzen” հատորը (Մուրատ
Էֆենտի (Murad Efendi) թրքական կեղծանունով), որուն մէջ կը խօսի
թուրք ցեղի անխուսափելի վերածնունդի մասին եւ կ՚ուրուագծէ
Փանթուրքիզմի Ծրագիրը։
Լեհահպատակ Քոնսթանթի Փրոժեցքի (Constanty Brozecky), Փարիզի մէջ,
1889-ին կը հրատարակէ իր “Les Turcs Anciens et Moderne” հատորը,
նոյնպէս թրքական կեղծանունով՝ Մուսթաֆա Ճելալետտին Փաշա
(Mustafa Jelaleddine Pasha), որուն մէջ ան կը փառաբանէ Հին Թուրքերու
ցեղային գերակայութիւնն ու առնականութիւնը (փահլութիւնը) եւ
կ՚ողբայ Արդի Թուրքերու քայքայումը եւ անոնց ցոյց կու տայ
անծայրածիր Թուրանի կայսրութիւնը վերականգնելու ուղին՝
իսկական փաշայի մը հրամաններով։
Ֆրանսահպատակ Լէոն Քահիւն (Leon Cahun), Փարիզի մէջ, 1896-ին կը
հրատարակէ իր “Introduction à l’Histoire de l’Asie: Turcs et Mongols des
Origines à 1405” հատորը, որուն մէջ ան փառքը կը հիւսէ երկու ճիւաղներու՝
Ճենկիզխանի եւ Լենկթիմուրի, որոնք կերտած են (եղե՜ր) թուրանական
մեծ կայսրութեան փառքը… եւ սակայն, յետոյ՝ իսլամութիւնը դաւանելով
քայքայուեր են ու յետադիմեր…։ Այս ֆրանսահպատակ հրեայ-սիոնականի
չար բախտէն, ինք ծանօթ չէ եղած 17-րդ դարու օսմանցի թուրք ուղեգիրներու մոնկոլներու մասին կարծիքին։ Թուրք ուղեգիր Էվլիա Չելեպի, իր
«Ուղեգրութիւն» գիրքին մէջ, Լենկթիմուրը ներկայացուցած է որպէս՝ ՕՏԱՐ,
ԲՌՆԱԿԱԼ, ԴԱՀԻՃ… որպէս զզուելի, խաւարամիտ տիրակալ (տես՝
«Էվլիա Չելեպի, Թրքական Աղբիւրներ», Երեւան, 1967, էջ 150)։
Հինգերորդը՝ գերմանահպատակ հրեայ-սիոնական Ալպերթ Քոհեն (Albert
Cohen), եղած է ամէնէն հետեւողական ու արտադրող քարոզիչը
Փանթուրքիզմի Ծրագրին։ Թրքական Թեքին Ալփ (Tekin Alp) կեղծանունով,
ան հրատարակած է գերմաներէն ու թրքերէն լեզուներով հետեւեալ
հատորները.
1915 թուին, Weimar-ի մէջ, գերմաներէնով՝ “Turkismus und Pan-Turkismus”
հատորը, անգլերէնով՝ “Thoughts on the Nature and Plan of a Greater
Turkey” հատորը, մէջբերուած Toynbee-ի “Past and Future” հատորէն, եւ
թրքերէնով՝ Tekin Alp (alias), Albert Cohen, “Harbden Solha Intikal Iktisadiati;
Devlet Iktisadiati”, որ հետագային լոյս տեսած է նաեւ երկու անգամով՝
թրքական “Iktisadiat Mecmuasi” հանդէսի Բ. տարի թիւ 62 (16 Օգոստոս
1919) եւ թիւ 64 (14 Սեպտեմբեր 1919) համարներուն մէջ։
Ուշագրաւ է այն, որ Սիոնիզմը պաշտօն տուած է այլ գրողներու՝ մոռացութեան տալու Թեքին Ալփի հրէական ինքնութիւնը։ Այսպէս.
Jacob Landau սիոնականը, անգլերէնով եւ թրքերէնով հրատարակած է սա
հատորները՝ “Tekin Alp a Turkish Patriot” եւ “Osmanli Imperatorlugun son
Devrinde Bin Aydin”։
Որքան յառաջ տանինք մեր հետազօտութիւնը այս ուղղութեամբ, այնքան նոր
հրեայ-սիոնականներու կը հանդիպինք, որոնք գործածած են թրքական
կեղծանուններ։ Այս մասին, մենք պատահմամբ գտած ենք նաեւ, որ Fuad
Bey կոչուածը՝ Leo Noussimbaum հրեայ-սիոնականն է։
Բ.–
Ո՞ՎՔԵՐ ՀԻՄՆԵՑԻՆ ԵՒ ԱՌԱՋՆՈՐԴԵՑԻՆ «ԻԹԹԻՀԱՏ ՎԷ
ԹԵՐԱՔՔԸ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ
Շատ-շատեր կը կարծէին թէ երիտթուրքերու շարժումը թրքական
ազգայնական շարժում մըն էր, որ որդեգրած էր Սիոնիզմի մշակած
Փանթուրքիզմի Ծրագիրը՝ զայն թրքացնելով։
Բայց, պատմական տուեալները ցոյց կու տան, որ երիտթուրքերու «Միութիւն
եւ Յառաջդիմութիւն» (Իթթիհատ վէ Թերաքքը) կոչուած կուսակցութիւնն ալ՝
հարիւր տոկոսով, իր պորտով կապուած էր Սիոնիզմին։ Իր
հիմնադրութեան օրէն մինչեւ վերջ՝ ան առաջնորդուած, կազմակերպուած եւ ֆինանսաւորուած էր Սիոնիզմի համաշխարհային
գործակալութեան կողմէ՝ Մակեդոնիոյ սիոնական-մասոնական երկու
մեծագոյն օթեակներուն կողմէ։ Այսինքն. երիտթրքական շարժումը ստեղծուած
ու ղեկավարուած էր Սիոնիզմի կողմէ, գործադրելու համար՝ նոյնինքն
Սիոնիզմի մշակած Փանթուրք Ծրագիրը։ Եւ արդէն՝ Մեծ Եղեռնը
գործադրուեցաւ գործնապէս երիտթուրք կազմակերպութեան ձեռամբ, եւ ոչ
թէ՝ Օսմանեան Սուլթանի…։ Նոյն այն երիտթուրքերը, որոնք Ապտիւլ Համիտ
Բ. Սուլթանը տապալեցին, քանի որ մերժած էր Պաղեստինի
կապակցութեամբ Հերձելի առաջարկը…։
Այսպէս.
1492 թուականէն ի վեր, Մակեդոնիոյ Սալոնիկ (Թեսաղոնիկէ) քաղաքին մէջ
հաստատուած էր մեծաթիւ հրէական համայնք մը՝ Սպանիայէն
արտաքսուած հրեաներու, որոնք իրենց անկախ գոյութիւնը կարենալ
պահպանելու համար, մէկ կողմէ հաւաքաբար երեսանց ընդունեցին
իսլամի կրօնը, համարկուելով տեղւոյն ժողովուրդին, միւս կողմէ՝
կազմակերպուեցան որպէս միասնական համայնք, պահպանելով իրենց
անկախութիւնը։ Այս համարկումն ու ինքնակազմակերպումը զիրենք փրկեց
ձուլումէ՝ թուրք տէօնմէներու համայնք կոչուելով հանդերձ։

Այս համայնքին կազմակերպչական դրութիւնը ծածկագիտական էր (occult)՝
յար եւ նման մասոնականին։ Համայնքին վերին ղեկավարութիւնը,
վերահսկողութիւնն ու ֆինանսաւորումը կը կատարէր Սիոնական
Համաշխարհային Գործակալութիւնը՝ համայնքի երկու մեծագոյն
մասոնական օթեակներու միջոցով։ Այս երկու օթեակներն են որ հիմնեցին
Իթթիհատ վէ Թերաքքը երիտթրքական կազմակերպութիւնը՝ Սուլթան
Ապտիւլ Համիտ Բ.ը տապալելու համար։ Գլխաւոր հիմնադիր դէմքերն էին՝
Էնվերը, Թալէաթը, Ճաւիտը եւ Ճեմալը (այս առաջին երեքը հրեայսիոնականներ էին, բացի Ճեմալէն)։
Անգլիացի պատմաբան Seton Watson, 1912-ին Լոնտոնի մէջ լոյս տեսած իր
“The Rise of Nationality in the Balkans” գիրքին 135-136 էջերուն վրայ կը
գրէ. «Իթթիհատ վէ Թերաքքը-ն ոչ թրքական է եւ ոչ ալ իսլամական։ Այդ
կազմակերպութեան բոլոր հիմնադիր անդամները, առանց բացառութեան, հրեաներ են։ Կազմակերպութիւնը կը ֆինանսաւորուի
Սելանիկի հարուստ հրեաներէն եւ համաշխարհային հրէական
դրամատիրութենէն»։
Անգլիացի ծանօթ պատմագիր՝ Առնոլտ Թոյնպին, իր “History of the Muslims”
գրութեան մէջ, որ հրատարակուած է Մեծն Բրիտանիոյ արտաքին գործոց
նախարարութեան պատմական բաժանմունքին վերահսկողութեան տակ,
պատրաստուած “Handbooks” մատենաշարի գիրքերէն մէկուն մէջ, գրած է.
«Մակեդոնիոյ Սելանիկ քաղաքի հրէութիւնը անբաժանելի մասը կը
կազմէր Իթթիհատ վէ Թերաքքը կազմակերպութեան»։
Կ. Պոլսոյ մօտ Անգլիոյ դեսպանը՝ Lauther, իր երկրի արտգործնախարարութեան յղած յղած տեղեկագրութիւններուն մէջ, Իթթիհատ վէ Թերաքքը
կուսակցութեան մասին կը խօսի որպէս հրէական կազմակերպութիւն,
իսկ երիտթուրքական կառավարութեան մասին՝ որպէս հրէական
կառավարութիւն։
Այս մասին նմոյշներ տպուած են “Middle Eastern Studies” հանդէսի vol. 7,
No. 1 (1971) համարին մէջ։ Նաեւ՝ “Gooch and Temperley” vol. IX, part I, No.
38 համարին եւ Մեծն Բրիտանիոյ F.O. Confidential Enclosures շարքին 20082009 էջերուն վրայ։
Նոյնիսկ թուրք բանասէր մը՝ Շիւքրիւ Հանիօղլու, իր մէկ ուսումնասիրութեան մէջ՝ “Notes on the Young Turks and the Freemasons`’ (հրատարակուած
“Middle Eastern Studies” հանդէսի vol. 7, No. 8, 1985), 193-րդ էջին վրայ կը
գրէ. «Իթթիհատի վերին ղեկավարութիւնը՝ Dahili Merkezi Umumisin,
կազմուած էր երկու մեծագոյն մասոնական օթեակներէ»։
Մեր Իսթանպուլ գտնուած օրերուն, գրավաճառի մը խանութէն գնած ենք
հետեւեալ հատորը. “Dunyado ve Türkiyede Masonluk” (Istanbul, 1945, Başak
Yayinevi), որուն մէջ գրուած է. «Իրականութեան մէջ, Իթթիհատ վէ
Թերաքքը կուսակցութիւնը մասոնական օթեակներու մէկ նմանակն
էր։ Եւ եթէ հարցերուն այս անկիւնէն նայելու ըլլանք, կը տեսնենք որ
մասոնները շատ մեծ դեր ունեցած են Սուլթան Ապտիւլ Համիտ Բ.ի
գահընկեցութեան մէջ»։
Նոյնինքն Գեազըմ Գարապեքիր Փաշան, որ մեծ երիտթուրք աղուէս մըն էր
ու խորամանկ, իր 1945 թուին լոյս տեսած մեծկակ գիրքին՝ Karabekir, Kåzım,
“Ittihat ve Terakki Cemiyeti” վերնագրով, 850-րդ էջին վրայ, անցողակի գրած
է. «Մենք պէտք է ըսենք նաեւ՝ որ Իթթիհատի մէջ կային փոքրաթիւ
հրեաներ եւ մասոններ»։
Մինչդեռ, Էլի Քետուրի բանասէրը ամբողջական ուսումնասիրութիւն մը
ունի “Middle Eastern Studies” հանդէսին մէջ, որուն պերճախօս խորագիրն
է՝ “Young Turks, Freemasons and Jews”, որ լոյս տեսած է յիշեալ հանդէսի
1971 թուի 717 հատորի թիւ 1 համարին մէջ։
Դժբախտաբար, հայ պատմագրութիւնը եւ մամուլը շատ ժլատ ու
յետամնաց վերաբերմունք ունի Սիոնիզմի եւ Իթթիհատի իսկութեան
մասին։ Կամ՝ աւելի ճիշդը, մեղաւոր գաղտնապահութիւն մը ունեցած է,
գլխաւորաբար՝ ՀՅԴ-երիտթուրք տխմար ու տգիտական գործակցութեան պատճառով… մինչեւ օրս։ Միակ ուսումնասիրութիւնը, որ
մասնակիօրէն անդրադարձած է Սիոնիզմի դերին՝ Փանթուրքիզմի եւ
Իթթիհատի ծննդոցին մէջ, վաղամեռիկ խիզախ ու հայրենասէր պատմաբան
Ճոն Կիրակոսեանին կը պատկանի, անոր «Երիտթուրքերը՝ Պատմութեան
Դատաստանի Առաջ» երկհատոր աշխատասիրութեամբ։ (Մենք համեստօրէն
կ՚ուզենք արձանագրել, որ այս մասին, բազմակողմանի բայց նախնական
միակ ուսումնասիրութիւնը կը հանդիսանայ մեր փոքրածաւալ, այլ՝ լայն
աղբիւրագիտութեամբ ուսումնասիրութիւնը՝ «Սիոնիզմի եւ Փանթուրքիզմի
Առնչութիւնները եւ Անոնց Սպառնալիքը Հայութեան Լինելութեան»
հատորը, լոյս տեսած Պէյրութ, 1990 թուին)։
Եւ տակաւին. Մեծ Եղեռնէն 106 տարիներ վերջ ու մեր խայտառակ
պարտութեան օրերուն իսկ, կը շարունակուի մեր աններելի լռութիւնը։
Մեր ազգին արժանապատւութիւնը չի՞ վիրաւորուիր մեր այս լռութեամբ, երբ
միւս կողմէ արաբական պատմագրութիւնը ցարդ հրատարակած է մօտ 30
պատմագրական հատորներ՝ Իթթիհատ վէ Թերաքքը կուսակցութեան
սիոնափանթուրքական ֆաշականութեան շուրջ։
Մանաւանդ, երբ նոյնիսկ թուրք պատմաբան մը՝ Ճեւատ Ռիֆ՚աթ Աթիլհան,
հրատարակած է “Türk Oglu! Duşmanini Tani” հատորը, 1960-ին, Իսթանպուլ,
Aykurt Naşriyeti հրատարակչատունէն։
Այսպիսով չի՞ յստականար արդեօք, որ Փանթուրքիզմը՝ որպէս ԾՐԱԳԻՐ ու
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ, յղացումն է եւ ձեռակերտը Սիոնիզմին…։
(Վերյիշեցնենք, որ Փանթուրքիզմը օգտագործեցին՝ ոչ միայն Սիոնիզմը, այլեւ՝
Մեծն Բրիտանիան, Գայզերական Գերմանիան, Իմփերիալիստական
Ֆրանսան, Նացիական Գերմանիան, եւ հուսկ՝ Ամերիկեան Իմփերիալիզմը՝
Ա. եւ Բ. աշխարհամարտերու նախօրէին, ընթացքին եւ մինչեւ այսօր…)։
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Տեսակէտ

«Ես Աթէիստ Եմ...»
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Ա

րտայայտութիւն,
որ
յաճախ
մարդոցմէ կ՚արտաբերուի, բայց
շատ յաճախ նոյնիսկ արտաբերողները չեն գիտեր ու չեն հասկնար
իրենց արտաբերածին իմաստը, աւելին՝
չեն գիտակցիր իրենց ըսածին:
«Ես աթէիստ եմ», այսինքն՝ ես
անաստուած եմ, Աստուծոյ գոյութիւնը չեմ
ընդունիր, զԱստուած չեն ընդունիր որպէս
ամէն ինչի Տէր ու Արարիչ: Հետաքրքրական է իմանալ սակայն, թէ նման
արտայայտութեան «հերոս»ները, ի՞նչ համարձակութեամբ նման
արտայայտութեամբ հանդէս կու գան: Եթէ փորձենք պատասխան մը գտնել
այս հարցումին, ապա հետեւեալ մի քանի միտքերը կ՚ունենանք:
ա) Այս արտայայտութիւնը ունեցողներուն զգալի մէկ տոկոսը, պարզապէս
մթնոլորտ ստեղծելու, շրջապատին ուշադրութիւնը իր կողմ հրաւիրելու, բան
մը ըսեմի հոգեբանութեամբ է, որ նման կերպ կ՚արտայայտուի, աւելին, այս
խումբին պատկանողները շատ յաճախ հակառակելու տրամաբանութեամբ
է, որ այս թեզը յառաջ կը տանին, խորապէս համոզուած չըլլալով իրենց
ըսածով: Երբ փորձենք հարցնել անոնց, ինչո՞ւ այդպիսին էք, անպատասխան
կը մնանք: Պատասխաններ բնականաբար շատ կ՚ըլլան, սակայն համոզիչ եւ
տրամաբանական պատասխան՝ երբեք:
բ) Ուրիշ զգալի մէկ տոկոսը կեանքի մէջ իրենց ունեցած ձախողութիւններուն
եւ դժուարութիւններուն պատճառով նման կերպ կ՚արտայայտուին, իրենց
ձախողութիւններն ու դժուարութիւնները վերագրելով Աստուծոյ չգոյութեան:
Այդպիսիները յաճախ հետեւեալ կերպ իրենք զիրենք կ՚արդարացնեն, եթէ
Աստուած ըլլար՝ այսպէս չէր ըլլար, եթէ Աստուած գոյ ըլլար՝ այսքան
դժուարութիւններու չէի հանդիպեր, Աստուածաշունչին մէջ արձանգրուած է,
թէ Աստուած մարդոց փրկութիւնը կ՚ուզէ, եթէ այդպէս է, ինչո՛ւ այսքան
դժուարութիւն, ինչո՛ւ այսքան ձախողութիւն, եւ այլն, եւ այլն: Տակաւին,
մարդկային կեանքի ընթացքին պատահած իւրաքանչիւր դժբախտութեան
ետին կը փորձեն Աստուծոյ չգոյութեան հանգամանքը առաջ տանիլ, առանց
դոյզն ինչ մտածելու ցանկացած դժբախտութեան իրական պատճառին կամ
պատճառներուն մասին: Այս առումով ամենէն շատ հանդիպած
դժգոհութիւնները Աստուծոյ չգոյութեան պարագային այն հանգամանքէն
յառաջ կու գան, երբ երիտասարդ մը, կամ երեխայ մը կը մահանայ՝ երբեմն
անսպասելի կերպով, իսկ երբեմն ալ արկածի մը հետեւանքով, եւ ահա այս
խումբին պատկանողները կը բանան իրենց բերանները ամպագոռգոռ
յայտարարութիւններով, թէ՝ «հիմա համոզուեցա՞ք, որ Աստուած չկայ,
եթէ ըլլար՝ ապա այս երիտասարդը /կամ երեխան/ չէր մահանար»,
կամ «ի՞նչ էր մեղքը այդ խեղճին, որ կեանքէն բան չտեսած ու չհասկցած
մահացաւ, այ եթէ Աստուած իրապէս գոյութիւն ունեցած ըլլար, թոյլ
չէր տար, որպէսզի այսպիսի բան մը պատահի», եւ նման տասնեակ
յայտարարութիւններ: Բնականաբար երիտասարդի մը կամ երեխայի մը
մահը ծանր ու դժբախտ իրողութիւն է, սակայն եւ այնպէս կարելի չէ այդ
մահուան պատճառը զԱստուած համարել, կամ այդ մահը վերագրել Աստուծոյ
չգոյութեան:
գ) Ոմանք գիտութեան մէջ խորանալով եւ անզգայացնելով իրենց
տրամաբանելու առողջ ունակութիւնը, կը նիւթականանան, եւ առ այդ, կը
փորձեն ամէն ինչ նիւթականացած կերպով տեսնել, այսինքն՝ շօշափելի, եւ
որովհետեւ Աստուած աներեւոյթ եւ անշօշափելի է, հետեւաբար Ան գոյութիւն
չունի ըստ անոնց: Իսկ եթէ փորձէք անոնց բացատրել, որ Աստուած 2000
տարի առաջ մարդացաւ, մարդոց մէջ շրջեցաւ, եւ այլն, եւ այլն, դարձեալ
գիտութեան «կը դիմեն», եւ իրենք իրենց համար իրենց ակնոցով չափած
պատասխաններ ու արդարացումներ կու տան:
դ) Իսկ աթէիստներու ամենէն վտանգաւոր տեսակը անոնք են, որոնք
Աստուծոյ հաւատալու դերին մէջ են, Աստուծոյ անունով կը խօսին, Աստուծոյ
մասին կը քարոզեն, բայց իրականութեան մէջ, այսինքն՝ իրենք իրենց հետ
երբ ըլլան, բարձրաձայն կ՚աղաղակեն՝ «ես աթէիստ եմ»: Այս տեսակը
ամենէն ողբերգականն է, որովհետեւ եթէ բանի մը չես հաւատար, սակայն կը
փորձես ուրիշներուն հաւատացնել տալ, նախ եւ առաջ խեղկատակութեան
նման բան կ՚ըլլայ եւ երկրորդ ահաւոր ողբերգութիւն, որովհետեւ ինչպէ՞ս
կարելի է կոյրը կոյրին առաջնորդէ: Այս խումբին մէջ եղողները հիմնականին
մէջ սատանայի ազդեցութեան տակ կ՚ըլլան, որովհետեւ սատանան
այդպիսիները կ՚օգտագործէ՝ մարդիկը մոլորութեան առաջնորդելով եւ
ինչքան հնարաւոր ըլլայ մեծ թիւով մարդիկ Աստուծմէ հեռացնելով եւ զանոնք
դէպի դժոխք առաջնորդելով:
Անշուշտ, տակաւին ուրիշ տեսակներ ալ կան: Ինչ տեսակներ ալ ըլլան
սակայն եւ քանի խումբերու ալ բաժնուած ըլլան անոնք, միեւնոյնն է, աթէիստ
չկայ, որովհետեւ անոնք որոնք յոխոռտալով կը յայտարարեն, թէ իրենք
աթէիստներ են, անպայմանօրէն իրենք իրենց համար աստուածներ հնարած
են, որովհետեւ մարդ արարածը իր բնութեամբ, անկարելի է, որ ապրի առանց
գերագոյն բանի մը, որու նկատամամբ հաւատք չունենայ: Այսպէս, անոնք
որոնք «ես աթէիստ եմ» կ՚ըսեն, կամ դրամը իրենց համար աստուածացուցած են, կամ կեանքին մէջ գտած իրենց յաջողութիւնը, կամ միտքի
պայծառութիւնը, կամ պաշտօնը՝ որ կը վարեն, կամ ունեցուածքը, եւ կամ ալ՝
որ ամենէն վտանգաւորն է՝ իրենց իսկ եսը: Աթէիստ չկայ, դատարկախօսութիւն է: Աւելի՛ն, անոնք որոնք «ես աթէիստ եմ», կ՚ըսեն, իրենց տկարութիւնն
է՝ որ կը հրապարակեն համայն մարդկութեան: Աւելի՛ն, այդպիսիները իրենց
ստրկամտութիւնն է, որ կը յայտնեն, որովհետեւ գերին դառնալով որեւէ մէկ
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երեւոյթի, կը վախնան դուրս գալ իրենց պատեանէն, կարծելով որ այդ
պատեանէն դուրս իրենց մա՛հ կը սպասէ: Իսկ իրենց արտայայտութիւնը, որ
Աստուծոյ ուղղուած է, իրենց ձեւով մը փրկութեան միջոցն է, որովհետեւ
իրենց խիղճին ձայնը լռեցուցած ըլլալով, չեն լսեր Աստուծոյ ձայնը, եւ
բնականաբար իրենց բոլոր ձախողութիւններն ու դժուարութիւնները կը
վերագրեն Աստուծոյ, որովհետեւ վստահ են ներքնապէս, որ այդպէս ըսելով
զիրենք յանդիմանող պիտի չըլլայ, եւ իրենք զիրենք ապահով կը զգան: Սա՛ ալ
վախի հետեւանք է: Աւելի՛ն, անոնք որոնք կ՚ըսեն «մենք աթէիստ ենք» կամ
«մենք չենք հաւատար Աստուծոյ գոյութեան», իրենք զիրենք է, որ կը
պախարակեն, որովհետեւ աշխարհի վրայ դժուար թէ գտնուի գէթ մէկը, որ
չեղած բանի մը դէմ պայքարի, մարտնչի, իսկ աթէիստները իրենց այդ
արտայայտութեամբ նախ եւ առաջ կը վկայեն Աստուծոյ գոյութեան մասին,
որովհետեւ ինչպէս ըսի, մարդ չեղած բանի մը դէմ չի՛ պայքարիր կամ
մարտնչիր:
Այնպէս որ յարգելիներ, աթէիստ ըսուած բան չկայ, գոյութիւն չունի, ամէն
մէկը ինչ որ բանի կը հաւատայ: Իսկ աթէիստութիւնը տկարամիտներու եւ
ստրկամիտներու վարդապետութիւնն ու ուսմունքն է: Արիները, առողջ խիղճ
ունեցողները, ճշմարտութիւնը փնտռողները, երբեք այդ տկարութեան՝ «ես
աթէիստ եմ»ի մէջ չեն իյնար: Քրիստոսով ապրող քրիստոնեաներն ու
առանց Քրիստոսի ապրող քրիստոնեաները վստահաբար կարդացած են եւ
գիտեն Տէր Յիսուս Քրիստոսի պատուէրը, որ կ՚ըսէ՝ «եթէ մէկը ուզէ ինծի
հետեւիլ՝ թող ուրանայ իր անձը, ամէն օր իր խաչը առնէ եւ ետեւէս
գայ» (Ղկ 9.23): Հետեւաբար, մարդուն համար դիւրին կեանք չկայ առանց
Աստուծոյ ներկայութեան: Իսկ երբ Աստուած ներկայ է, դժուարութիւնը
ներկայ ըլլալով հանդերձ՝ բացակայ է, որովհետեւ անիմաստ է եւ անպտուղ իր
ներկայութիւնը Աստուծոյ զօրութեան դիմաց:
Գրիչ մը ըսած է. «Աստուծոյ մի՛ պատմեր թէ ինչքան դժուարութիւններ
ունիս, այլ՝ դժուարութիւններուդ պատմէ թէ ինչքա՛ն մեծ է քու
Աստուածդ»: Ինչքա՜ն ուսանելի է այս արտայտութիւնը: Բոլոր անոնք
որոնք «ես աթէիստ եմ» կ՚ըսեն, պահ մը թող կարդան վերեւի նախադասութիւնը եւ աշխատին համարձակութիւն ձեռք ձգել, կարենալ իրենց
տկարութեան ըսելու, թէ՝ «ԱՍՏՈՒԱԾ ԿԱՅ, ԱՍՏՈՒԱԾ ԳՈՅ Է»:
Ի վերջոյ ընթերցողներու ուշադրութեան կը յանձնեմ հետեւեալ ուսանելի
պատմուածքը՝ «Աղքատ կինն ու աթէիստը» վերնագիրով.
«Աղքատ կին մը ռատիօկայանի մը կազմակերպած հաղորդումի մը
ընթացքին կը զանգահարէ՝ Աստուծմէ օգնութիւն խնդրելով:
Աթէիստ մը այդ հաղորդումը կը լսէր, եւ որոշեց այդ կնոջ վրայ խնդալ:
Ապահովելէ ետք այդ կնոջ տան հասցէն, իր քարտուղարուհին կը
կանչէ ու կը հրամայէ անոր մեծ քանակութեամբ սննդեղէն գնել ու
տանիլ այդ կնոջ: Սակայն, իր քարտուղարուհին կ՚ուղարկէ հետեւեալ
թելադրութեամբ. կ՚ըսէ, երբ այդ կինը հարցնէ, թէ ո՞վ ղրկեց այս
ուտելիքները, ըսէ անոր, թէ սատանան ղրկեց:
Քարտուղարուհին երբ այդ կնոջ տուն կը հասնի, կինը շատ
կ՚ուրախանայ եւ երախտագիտութիւն կը յայտնէ իր ստացած
օգնութեան համար, եւ կը սկսի իր ստացած ուտելիքները իր փոքր
տան մէջ դասաւորել:
Քարտուղարուհին ստիպուած կը հարցնէ անոր, չե՞ս ուզեր գիտնալ,
թէ ո՞վ ղրկեց այս ուտելիքները:
Կինը կը պատասխանէ, հոգս չէ այդ մէկը, որովհետեւ երբ Աստուած
բան մը կը նախախնամէ, անգամ սատանաները կը հնազանդին
Անոր» (Արաբերէնէ թարգմանուած):

Լուրեր Աշխարհէն
ԵԱՀԿ-ի Նախագահը Կրկին Կոչ Ըրած Է Ազատ Արձակելու
Ռազմագերիները
ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ, Շուէտի արտաքին գործոց նախարար՝ Անն
Լինտըն կոչ ըրած է Ատրպէյճանին ազատ արձակելու հայ ռազմագերիները,
վերսկսելու բանակցութիւնները՝ ԵԱՀԿ Մինսքի խումբի համանախագահութեան
հովանաւորութեամբ եւ հասնելու քաղաքական լուծման: Լինտըն այս մասին
ըսաւ ասուլիսի ժամանակ՝ անդրադառնալով «Արմէնփրէս»-ի դիտարկման, որ
հայ հասարակութիւնը հիասթափուած է Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի
ընթացքին ԵԱՀԿ-ի կրաւորական դիրքորոշումէն եւ հարցին, թէ արդեօք ԵԱՀԿ
գործող նախագահը կը կիսէ՞ Ատրպէյճանի նախագահի տեսակէտը, թէ ԼՂ
հակամարտութիւնը լուծուած է:
«Համաձայն չեմ, որ ԵԱՀԿ-ը շատ ջանք չի գործադրեր հակամարտութեան
հարցով, թէ ինչ տեղի կ’ունենայ Լեռնային Ղարաբաղի մէջ: Ես յատուկ
ներկայացուցիչ ունիմ, որ շատ գործուն է: Ես անձամբ հանդիպում ունեցած եմ
անոր հետ երէկ՝ քննարկելու իրավիճակը: Մենք ունինք ԵԱՀԿ Մինսքի խումբի
համանախագահութիւն, զոր կը համանախագահեն ԱՄՆ-ը, Ռուսաստանը եւ
Ֆրանսան, որոնք կը փորձեն ընել շատ դրական քայլեր»,-ըսաւ Լինտըն ու նկատել
տուաւ, որ անոնք, սակայն, անցեալ տարի սահմանափակ հասանելիութիւն
ունեցած են տարածաշրջան՝ «Քորոնա» ժահրի, նաեւ այլ պատճառներով:
ԵԱՀԿ գործող նախագահը յիշեցուց, որ Յունիսի կէսին համաձայնութիւն
եղաւ՝ Հայաստանին վերադարձնելու 15 հայ ռազմագերիներ եւ Հայաստան
Ատրպէյճանին տրամադրեց քարտէզներ: Անոր կարծիքով՝ այդ տեղի ունեցած
է Վրաստանի արժէքաւոր դերակատարութեան, ԱՄՆ-ի, նաեւ Եւրոպական
խորհուրդի, Եւրայանձնաժողովի, ԵԱՀԿ-ի շուէտական համանախագահութեան
գերազանց համագործակցութեան հետեւանքով:
«Ես իմ յայտարարութեամբ կոչ ըրած եմ Հայաստանին եւ Ատրպէյճանին՝
ընելու դրական քայլ՝ ազատ արձակելով բոլոր մնացած կալանաւորուածները եւ
բանակցութիւնները վերսկսելու՝ ԵԱՀԿ Մինսքի խումբի համանախագահութեան
հովանիի ներքոյ, նաեւ Անճէյ Քասփրշիքի ներգրաւուածութեամբ քաղաքական
լուծում գտնելու, քանի որ դեռ չկայ խաղաղութեան համաձայնագիր»,-ըսաւ
Լինտըն:
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Նիկոլ Փաշինեանը ԵՄ Երկիրներու ԱԳ Նախարարներուն Երեւանն Ու Մոսկուան Կը Բանակցին Հայաստանի Մէջ
Հետ Քննարկած Է Տարածաշրջանային Խնդիրներուն
Ռուսական Ռազմակայանի Ընդլայնման Շուրջ
Վերաբերող Հարցեր
Սկիզբը Էջ 01
Սկիզբը Էջ 01
Նիկոլ Փաշինյանը ողջունել է նման
ներկայացուցչական այցը մեր երկիր՝
հիշեցնելով, որ այն նախատեսված
էր դեռևս այն ժամանակ, երբ
Հայաստանում ավելի շատ ճգնաժամեր
էին առկա, քան լուծումներ: «Ուրախ
եմ, որ այցը կայացավ այն
ժամանակ, երբ Հայաստանում
տեղի ունեցան ընտրություններ,
որոնց արդյունքում հաստատվեց
մեր ժողովրդի նվիրվածությունը
ժողովրդավարական արժեքներին, որոնց որակը բարձր
գնահատվեց միջազգային կազմակերպությունների կողմից»,- նշել
է վարչապետի պաշտոնակատարը:
Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով՝ այսպիսով Հայաստանում քաղաքական
ճգնաժամը հաղթահարված է և
իշխանությունը կարող է լիարժեք
վերադառնալ իր կարևորագույն
աշխատանքային օրակարգի իրականացմանը, այդ թվում՝ Եվրոպական
միության հետ Համապարփակ
և ընդլայնված գործընկերության
համաձայնագրի դրույթների արդյունավետ կյանքի կոչմանը:
Ռումինիայի արտաքին գործերի
նախարար Բոգդան Աուրեսկուն
նշել է, որ նման պատվիրակությամբ
տարածաշրջանային այց պատմության ընթացքում տեղի է ունենում
առաջին անգամ, որի առաջնային
նպատակներից
մեկը
ՀՀ-ԵՄ
հարաբերությունների խթանումն
է: Ռումինիայի ԱԳ նախարարը
շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին
ընտրությունները բարձր մակարդակով անցկացնելու, «Քաղաքացիական
պայմանագիր»
կուսակցության
հաղթանակի, ինչպես նաև այս
տարվա մարտի 1-ից Համապարփակ
և ընդլայնված գործընկերության
համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու
կապակցությամբ: Նա Հայաստանի
համար
կարևորել է վերոնշյալ
համաձայնագրից առավելագույնս
օգուտ քաղելը և ընդգծել ԵՄ պատրաստակամությունը՝ նոր թափով
օժանդակելու ՀՀ կառավարությանն
ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներն
առաջ մղելու գործում:
Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Գաբրիելիուս Լանդսբերգիսը
նշել է Հարավային Կովկասում
անվտանգության ու կայունության
ամրապնդման կարևորությունը՝
հավելելով, որ այն իրենց համար
առանցքային նշանակություն ունի
նաև սեփական անվտանգության
ապահովման
համատեքստում:
Լիտվայի ԱԳ նախարարը նշել
է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերի միջև վստահության մթնոլորտի ձևավորման և
ամրապնդման անհրաժեշտությունը՝
հավելելով, որ ԵՄ-ն պատրաստ է
իր օժանդակությունը ցուցաբերել
նաև այս հարցում: Գաբրիելիուս

Լանդսբերգիսն այս առումով կարևորել
է մարդասիրական բնույթի խնդիրների,
այդ թվում՝ Ադրբեջանում պահվող
ռազմագերիների վերադարձի լուծումը:
Ավստրիայի
Եվրոպական
և
միջազգային հարցերով դաշնային
նախարար Ալեքսանդր Շալլենբերգը
ևս անդրադարձել է ՀՀ-ում կայացած ընտրությունների արդյունքներին՝ նշելով, որ դրանցում «Քաղաքացիական
պայմանագիր»
կուսակցության հաղթանակից զատ,
հաղթեց ժողովրդավարությունը:
Նրա խոսքով՝ ի ուրախություն
հայ ժողովրդի, Հայաստանում
ընտրությունների
ընթացքում
խնդիրներ կանխատեսողները սխալ
դուրս եկան, ինչը ևս ցույց է տալիս
Հայաստանի՝ ժողովրդավարական
արժեքներին հավատարմությունը:
Շնորհակալություն
հայտնելով
հնչեցված կարծիքների համար՝
Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել է, որ
պատերազմից հետո ստեղծված
ճգնաժամային իրավիճակը, ինչպես
նաև ընտրություններն արձանագրեցին ժողովրդավարության
կենսունակությունը մեր երկրում,
ուստի
ժողովրդավարությունը
Հայաստանում այլևս անշրջելի
գործընթաց է:
Հանդիպման ընթացքում զրուցակիցները քննարկել են ՀՀ-ԵՄ
հարաբերությունների օրակարգին,
ինչպես նաև տարածաշրջանում
ստեղծված իրավիճակին ու դրա
հանգուցալուծմանը վերաբերող
հարցեր:
Նիկոլ Փաշինյանը բարձր է գնահատել
ԵՄ-ի, մասնավորապես, Եվրոպական
խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի դերը
Ադրբեջանից 15 հայ ռազմագերիների
վերադարձի ապահովման գործում և
նշել, որ Հայաստանը պատրաստ է
մարդասիրական քայլին պատասխանել համապատասխան քայլով:
Վարչապետի պաշտոնակատարն
ընդգծել է Ադրբեջանի կողմից 2020
թվականի նոյեմբերի 9-ին ստորագրված
եռակողմ համաձայնագրի լիարժեք
կատարման,
պահվող
բոլոր
ռազմագերիների վերադարձման,
ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական
սահմանին ստեղծված իրավիճակը
խաղաղ հանգուցալուծելու անհրաժեշտությունը:
Վարչապետի
պաշտոնակատարն շեշտել է, որ
խնդիրը պետք է լուծվի բացառապես
Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից
ադրբեջանական զինված ուժերի
ներկայացուցիչների՝ ելման դիրքեր
դուրս գալով և հիշեցրել, որ այս հարցի
շուրջ ավելի վաղ հանդես է եկել
համապատասխան առաջարկությամբ:
Անդրադառնալով ԼՂ հիմնախնդրին՝
Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ
հակամարտության համապարփակ
կարգավորման գործընթացը պետք
է տեղի ունենա ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի
շրջանակում:

Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը

Պատուիրակութիւնը բաղկացած է
Հայաստանի պաշտպանութեան,
արտաքին գործերու, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցուածքներու
նախարարութիւններու,
ԶՈՒ
Գլխաւոր
շտապի, հայ-ռուսական միացեալ
խմբաւորման,
ինչպէս
նաեւ
Քատասթրի կոմիտէի բարձրաստիճան
ներկայացուցիչներէն։
Համապատասխան որոշման մէջ
ըսուած է.
«Հայաստանի տարածքին ռուսաստանեան
ռազմակայանի
տեղակայման եւ գործառնման
նպատակով հողատարածքներու եւ
անշարժ գոյքի փոխանցման հայռուսական միջպետական յանձնաժողովի 13-րդ նիստին մասնակցելու նպատակով 2021 թուականի
26 Յունիսէն մինչեւ 1 Յուլիսը
Ռուսաստանի Դաշնութիւն (Մոսկուա)
գործուղել պատուիրակութիւն։
14 հոգինոց պատուիրակութիւնը
կը ղեկավարէ Պաշտպանութեան
նախարարութեան շինարարութեան եւ
զօրքերու բնակաւորման վարչութեան
պետ, միջպետական յանձնաժողովի
հայկական մասի նախագահ Արմէն

Աւետիսեանը»։
Kommersant-ը գրած է, որ յանձնաժողովի նիստին պիտի քննարկուին
ռազմակայանի շահագործման ու
գործունէութեան համար անհրաժեշտ
հողամասեր ու անշարժ գոյք ռուսական
կողմին փոխանցելու հետ կապուած
հարցեր:
Մայիսին Նիկոլ Փաշինեանը կառավարութեան նիստերէն մէկուն յայտնեց,
որ 102-րդ ռուսական ռազմակայանը
երկու նոր յենակէտ զբաղցուցած է
Սիւնիքի մարզի մէջ՝ սահմանակից
Ատրպէյճանին եւ Իրանին:
27 Մայիսին ՀՀ կառավարութեան
նիստին որոշում կայացուեցաւ
Սիւնիքի մարզի մէջ շուրջ 3,5 հեքթար
ընդհանուր մակերեսով հողամասեր
անհատոյց օգտագործման իրաւունքով Ռուսաստանի Անվտանգու-թեան
դաշնային ծառայութեան՝ ФСБ-ի
Հայաստանի մէջ տեղակայուած
սահմանապահ վարչութեան յատկացնելու մասին: Ռուս սահմանապահներու օգտագործման պիտի
անցնին Սիւնիքի մարզի Շիկահող
գիւղէն, Մեղրիի Շվինաձոր, Կարճեւան,
Նռնաձոր գիւղերէն ու Տեղ համայնքէն
7 միաւոր հողակտոր։

Ինչ Թիւերով Պիտի Ներկայացուին Քաղաքական Ուժերը
Նորակազմ Ազգային Ժողովին Մէջ
«Քաղաքացիական պայմանագիր»ը
Ազգային Ժողովին մէջ պիտի
ստանայ 71, «Հայաստան» դաշինքը՝
29, «Պատիւ ունեմ»-ը՝ 7 մանտաթ,
յայտարարած է ԿԸՅ նախագահ
Տիգրան Մուկուչեանը։
Ան յայտնած է, որ ազգային
փոքրամասնութիւնները մանտաթ
պիտի ստանան հետեւեալ կերպ.
եզիտի, ռուս եւ քիւրտ՝ «Քաղաքացիական պայմանագիր», ասորի՝
«Հայաստան» դաշինք։
Որոշումը ընդունուած է միաձայն։
Յիշեցնենք, որ Կեդրոնական ընտրական յանձնաժողովը հրապարակած է
ՀՀ արտահերթ խորհրդարանական
ընտրութիւններու արդիւնքներու

արձանագրութիւնը: Այդ արդիւնքներուն համաձայն.
«Քաղաքացիական պայմանագիր»
կուսակցութիւնը
ստացած
է
ընտրողներու 53,91 տոկոս ձայները,
«Հայաստան» դաշինքը՝ 21,09 տոկոսը,
իսկ «Պատիւ ունեմ» դաշինքը՝ 5,22
տոկոսը։

Լուրեր Աշխարհէն
Վլատիմիր Փութինը Շնորհաւորած Է Նիկոլ Փաշինեանը՝
Ընտրութիւններուն Արձանագրած Յաղթանակի Առթիւ
Սկիզբը Էջ 01
Զրուցակիցները անդրադարձած են
նաեւ տարածաշրջանին մէջ տիրող
իրավիճակին եւ 9 Նոյեմբեր 2020ի եւ 11 Յունուար 2021-ի եռակողմ
յայտարարութիւններու դրոյթներու

իրականացման ընթացքին:
Հեռախօսազրոյցի ընթացքին ՀՀ
վարչապետի պաշտօնակատարի
կողմէ ընդգծուած է ռազմագերիներու
վերադարձի առաջնային նշանակութիւնը:

Լաւրով-Կրանտի Քննարկում. Թեման Արցախէն
Տեղահանուածներու Վերադարձն Է
Ռուսաստանի արտաքին գործոց
նախարար՝ Սերկէյ Լաւրով եւ ՄԱԿ-ի
փախստականներու
հարցերով
Գերագոյն յանձնակատար՝ Ֆիլիփօ
Կրանտին քննարկած են փախստականներու վերադարձը Լեռնային
Ղարաբաղ:
Ինչպէս յայտնած են ՌԴ Արտաքին
Գործոց Նախարարութենէն, կողմերը
քննարկած են փախստականներու
եւ ժամանակաւոր տեղահանուած
անձերու՝ Լեռնային Ղարաբաղ եւ

յարակից տարածքներ վերադառնալու
հարցը՝ 2020-ի 9 նոյեմբերին
ղարաբաղեան հակամարտութեան
հրադադարի մասին Հայաստանի,
Ռուսաստանի եւ Ատրպէյճանի
առաջնորդներու յայտարարութեան
համաձայն:

NOR OR ENG.Dec 5:Layout 1 12/3/19 3:08 PM Page 1

Vol. 99, #26
Thursday, December 5, 2019
Wednesday, June 30, 2021

www.noror.org

Vol. 97, #47

A PUBLICATION OF ARMENIAN DEMOCRATIC LIBERAL PARTY, WESTERN DISTRICT COMMITTEE OF THE UNITED STATES

A PUBLICATION OF ARMENIAN DEMOCRATIC LIBERAL PARTY, WESTERN DISTRICT COMMITTEE OF THE UNITED STATES

2nd Annual Armenian
American Museum Gala
Set for December 8

News from Armenia & Artsakh
Armenia Alliance will be
radical opposition in the
parliament – Kocharyan

T

he “Armenia” Alliance will be a radical opposition in the parliament,
ARMENPRESS reports, the second
president of Armenia, leader of the
“Armenia” Alliance Robert Kocharyan
stated this at the first general meeting
of the Armenia Alliance.
“We have become a parliamentary
opposition and have enough power to
implement part of our goals’’, Kocharyan
said.
Robert Kocharyan noted that as institutional radical opposition, they will
act in the limits of the Armenian law,
returning the faith to parliamentary
opposition to the people. ‘’Because
in the recent years the parliamentary
opposition made deals with the authorities. Today we need to return the faith of
the people and as a radical opposition,
we will do that working day and night’’,
Kocharyan said.
At the same time, Kocharyan thanked
the 270 thousand citizens who voted for
them. He also added that the results of
the elections were surprising for them,
since they expected other results.

Armenian National Assembly
convenes extraordinary
session on June 30

C

haired by President of the National
Assembly of Armenia Ararat
Mirzoyan, a session of the Council
of the National Assembly took place
on June 29. As ARMNENPRESS was
informed from the press service of the
parliament, the issue of convening an
extraordinary session on June 30 and
the issue on appointing a member of the
competition council to be formed for the
election of candidates for the chairman
of the Anti-Corruption Committee were
discusses and confirmed.
The Council of the National Assembly
decided to appoint Heriknaz Tigranyan
member of the competition council to
be formed for the election of candidates
for the chairman of the Anti-Corruption
Committee.

ARMENIAN AMERICAN MUSEUM
SELECTS MATT CONSTRUCTION
AS PRE-CONSTRUCTION
GENERAL CONTRACTOR

News from the World
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Pashinyan discusses Armenia-EU agenda and
regional issues with EU Foreign Ministers

P

C

Pashinyan saluted such a representa-

Aliyev speaks about
prospects of signing peace
treaty with Armenia

and Enhanced Partnership Agreement
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Local News

US committed to strengthening partnership
with Armenia: Biden congratulates Pashinyan

US Congressman considers criminal
prosecution of Armenian POWs by Azerbaijan
unacceptable

A

zerbaijan’s continued violation of
human rights following the conflict
in Nagorno Karabakh is unacceptable,
US Congressman Adam Schiff said on
Facebook, commenting on the sham
trial of Armenian prisoners of war in
Azerbaijan.
“Prosecuting prisoners of war is a flagrant violation of international conventions and further evidence of
Azerbaijan’s grotesque disregard for
human rights and international law.
While we continue working to secure
the immediate release of Armenian

prisoners of war, the United States
must impose harsh consequences on
Azerbaijan and end the waiver that has
allowed U.S. military assistance to flow
to the regime in Baku. We must not
allow Azerbaijan to violate human rights
and trample on international norms with
impunity”, the Congressman said.

Pope Francis remembers his
2016 visit to Armenia

P

ope France has remembered his
2016 visit to Armenia during the
meeting with the participants of the
Reunion of Aid Agencies for the Oriental
Churches (ROACO) on June 25, Vatican
News reports.
“At the end of my apostolic journey
in Armenia, I and Catholicos Garegin
II released pigeons into the sky as a
sign of peace in the whole Caucasian
region. Unfortunately, the situation has
again worsened in the past months, and
I am grateful for your attention to the
situation in Georgia and Armenia so that
the Catholic community will be familiar
with the Evangelical life in the future as
well”, Pope Francis said.
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2nd Annual Armenian
American Museum Gala
Set for December 8

ARMENIAN AMERICAN MUSEUM
SELECTS MATT CONSTRUCTION
AS PRE-CONSTRUCTION
GENERAL CONTRACTOR

News from Armenia & Artsakh

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 public officials are expected to attend the
Gala. The event will celebrate and support the landmark project as it approaches its historic groundbreaking
year.
“We are excited to join our supporters
and friends for a memorable evening in
support of the Armenian American Museum and we look forward to celebrating
our distinguished honorees for the
evening who inspire us through their
work and contributions,” stated Executive Chairman Berdj Karapetian. “The
2nd Annual Gala will mark a special occasion as we approach our historic
groundbreaking year.”
The distinguished honorees of the
2nd Annual Gala include former U.S. Secretary 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 Ceremonies 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 California, Mr. & Mrs. Bedros and Anna Oruncakciel, and Mr. Chris Pogosyan.

Glendale,
CA (November 26, 2019) –
The Armenian
American Museum and Cultural Center of
California has
announced the
selection
of
award-winning and industry-leading
MATT Construction
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 important, valuable, and timely cultural
and educational center to fruition,”
stated MATT Construction Vice President Joe Healy.
MATT Construction is a family and
employee-owned general contractor
that has built some of the most memorable buildings in California. The firm
prides itself on helping museums build
on-budget and on-schedule structures
that align with their missions and celebrate 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 Presidential Award.
MATT Construction’s notable museum and cultural projects include The

Pashinyan discusses Armenia-EU agenda and
regional issues with EU Foreign Ministers
Page 09

DISTRICT OF
COLUMBIA COUNCIL
PASSES ARMENIAN
GENOCIDE
RESOLUTION

Broad, Petersen Automotive Museum,
Music Center Plaza, Skirball Cultural
Center, LACMA, Natural History Museum of Los Angeles County, Museum
of Tolerance, Academy Museum of Motion Pictures, Kidspace Museum,
Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,
and more.
“MATT Construction’s unparalleled
experience with iconic museum and cultural centers makes them an invaluable
partner for the Armenian American Museum 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 construction in 2020.
MATT Construction will be guiding
and supporting the design team and
museum leadership on construction
planning, estimating, constructability,
value engineering, and project scheduling during the pre-construction phase.


WASHINGTON, D.C. – Following
the historic and overwhelming bipartisan passage of the Armenian Genocide
resolution in the U.S. House of Representatives, 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 importance of educating District of Columbia residents on the Armenian
Genocide.”
“The Armenian Assembly of America welcomes the passage of this resolution, and especially applauds the
emphasis on the importance of education,” 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.


Romanian Foreign Minister Bogdan
Aurescu noted that a regional visit with
such a delegation takes place for the first
time, one of the key goals of which is
fostering
the Armenia-EU relations. The
Soviet spy who foiled Nazi plot to kill allied leaders dies aged 93
Foreign Minister of Romania congratulated Nikol Pashinyan on organizing
the elections at a high level, the victory
of ‘’Civil Contract’’ Party and the entry
into force of the CEPA from March 1. He
stressed that Armenia should be able to
derive maximal benefit from the agreement, emphasizing the EU’s readiness
to assist the Armenian government in
pushing for institutional reforms.
Lithuanian Foreign Minister Gabrielius
Landsbergis noted the importance of
strengthening security and stability in
the South Caucasus, adding that it is
also crucial for them in the context of
ensuring their own security.
The Lithuanian Foreign Minister noted
the need to strengthen the atmosphere
of trust between the parties to the
Nagorno Karabakh conflict, adding that
the EU is ready to assist in this matter as
well. Gabrielius Landsbergis highlighted
the solution of humanitarian issues,
including the return of war prisoners
kept in Azerbaijan.
Austrian Federal Minister for European
and International Affairs Alexander
Schallenberg also referred to the elections held in Armenia, noting that it was
not only the victory of ‘’Civil Contract’’
Party, but also victory of democracy.
According to him, to the happiness
Goar Vartanian worked with her husband to expose German agents during second world war

An Armenian woman who became a Soviet spy and helped foil a Nazi plot to assassinate Stalin, Churchill and Roosevelt in 1943 has died aged 93.
Goar Vartanian, who with her husband, Gevork, worked as a secret agent on numerous missions, died on Monday. She will be buried in Moscow’s prestigious
Troyekurovskoe cemetery, said Sergei Ivanov, a spokesman for Russia’s SVR intelligence service.
Vartanian helped thwart Operation Long Jump – a Nazi plot to assassinate the allied 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-

of the Armenian people, those who
predicted problems during elections
in Armenia were mistaken, which also
shows Armenia’s commitment to democratic values.
Thanking for the opinions, Nikol
Pashinyan emphasized that the crisis
situation created after the war, as well
as the elections recorded the viability
of democracy in Armenia, therefore,
democracy in Armenia is irreversible.
During the meeting the interlocutors
discussed the agenda of relations
between Armenia and the EU, as well
as the regional situation and issues
related to its solution.
Nikol Pashinyan highly appreciated
the role of the EU, particularly the
President of the European Council
Charles Michel for the return of the 15
Armenian POWs. The caretaker Prime
Minister of Armenia emphasized the
necessity of the full implementation of
the November 9, 2020 trilateral declaration, the return of all the POWs, as well
as the peaceful solution of the situation
on the Armenian-Azerbaijani border.
Nikol Pashinyan emphasized that this
issue must be solved exclusively by
the withdrawal of the Azerbaijani forces
from the sovereign territory of Armenia
and reminded that earlier he had made
a relevant agreement over the issue.
Referring to Nagorno Karabakh issue,
Nikol Pashinyan noted that the comprehensive settlement of the conflict
should take place in the sidelines of
the OSCE Minsk Group.

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 modest people, they don’t like to be
called heroes,” said the Russian
president.
Goar retired in 1986 but
continued to train young
The Russian president, Vladimir Putin, congratulates
agents.
Goar Vartanian in Moscow in 2005. He said of her and
The former Soviet spy
her husband: ‘They are modest people, they don’t like to
Mikhail Lyubimov said he
be called heroes.’ Photograph: Itar-Tass/AP
doubted that Russia would reveal further details of the couple’s operations “so as not to cause political scandals in
the countries they worked”.
www.theguardian.com

Chamber of Advocates initiates process of
providing legal aid to to Armenian POWs in
Azerbaijan
The Chamber of Advocates of Armenia
organized a consultation on June 24 over
the effectiveness of the issue of providing
legal aid to Armenian war prisoners in
the ongoing trials in Azerbaijan.
As ARMENPRESS was ifnormed from
the press service of the Chamber of
Advocates of Armenia, Chairman of
the Chamber Ara Zohrabyan, first
Deputy Chairman of the Chamber Mane
Karapetyan, Deputy Chairman Harut
Aklunts, advocates Hayk Alumyan and
Ara Ghazaryan participated in the consultations. Representative of the Republic
of Armenia in the European Court of
Human Rights Yeghishe Kirakosyan and
deputy representative Liparit Drmeyan
were present at the consultation. The
Representative of Armenia to the ECHR
provided general information to the
advocates over the process of cases of
Armenian POWs examined at the ECHR.
The advocates discussed the issue
of providing legal aid to the Armenian
POWs in Azerbaijan, as well as the
issue of the necessity of discovering
and proving possible violations. The
advocates expressed concern over the
fact that that Azerbaijan will hinder the
providing of legal aid to the Armenian
POWs by Armenian lawyers.
Based on the results of the discussion,
the Chamber of Advocates made a decision to apply to the relevant bodies of

the Republic of Armenia, the relevant
bodies of Azerbaijan, the Chamber
of Advocates of Azerbaijan, as well
as other international institutions for
ensuring the providing the legal aid to
the Armenian POWs by the lawyers of
the Republic of Armenia, permitting the
entry of Armenian lawyers to Azerbaijan
and ensuring their security.
‘’Considering the above-mentioned, we
ask the lawyers specializing in criminal
law to send a letter to info@advocates.
am Email until June 29, 2021, informing about their readiness to provide
legal aid to the Armenian POWs in
Azerbaijan’’, reads the statement of
the Chamber of Advocates.

Tribute paid in Yerablur on the occasion of the
Day of Remembrance of the Missing in action

Tribute was paid at Yerablur military
pantheon on the occasion of the Day of
Remembrance of the Missing in action.
The event was attended by Deputy
Defense Minister Arman Sargsyan, high
ranking military officials, representatives
of military-linked NGOs, relatives and
friends of missing in action.
As ARMENPRESS was informed from
the press service of the Defense Ministry,

a requiem service was delivered at the
monument dedicated to the missing
in action by Father Movses Vardapet
Sargsyan, the religious leader of the
Armed Forces.
Vardan Avetisyan, the advisor to the
Defense Minister, said that the Defense
Ministry will always support the families
of the servicemen whose fates are
unknown, but their feats of protecting
their motherland are known.
Chairman of ''Council of the Deceased
and Missing servicemen’’ NGO Rima
Arakelyan expressed gratitude the representatives of the Defense Ministry and
the Armed Forces and all those who
spare no efforts for revealing the fates
of the missing.
The particip[ants of the event paid tribute and laid flowers at the monument
dedicated to the servicemen missing
in action.

Armenia denies Azerbaijani defense ministry’s
statement on firing at Azerbaijani positions
The Defense Ministry of Armenia denies
the statement of the Azerbaijani defense
ministry according to which the Armenian
armed forces opened fire towards the
Azerbaijani positions in the border area
of Tavush province.
“The Azerbaijani defense ministry is
spreading another disinformation, claiming that in the evening of June 27 the
Armenian armed forces’ units have
opened fire at the Azerbaijani positions,
this time in the border section of Tavush
province. This information as well has
nothing to do with the reality, as the units

of the Armenian Armed Forces didn’t fire
a single shot at the Azerbaijani positions”, the Armenian defense ministry
said in a statement.

NOR OR ENG.Dec 5:Layout 1 12/3/19 3:08 PM Page 1

11

Wednesday, June 30, 2021
Thursday, December 5, 2019
Vol. 97, #47

A PUBLICATION OF ARMENIAN DEMOCRATIC LIBERAL PARTY, WESTERN DISTRICT COMMITTEE OF THE UNITED STATES

2nd Annual Armenian
American Museum Gala
Set for December 8

ARMENIAN AMERICAN MUSEUM
SELECTS MATT CONSTRUCTION
AS PRE-CONSTRUCTION
GENERAL CONTRACTOR

80th ANNIVERSARY
1940-2020
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 public officials are expected to attend the
Gala. The event will celebrate and support the landmark project as it approaches its historic groundbreaking
year.
“We are excited to join our supporters
and friends for a memorable evening in
support of the Armenian American Museum and we look forward to celebrating
our distinguished honorees for the
evening who inspire us through their
work and contributions,” stated Executive Chairman Berdj Karapetian. “The
2nd Annual Gala will mark a special occasion as we approach our historic
groundbreaking year.”
The distinguished honorees of the
2nd Annual Gala include former U.S. Secretary 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 Ceremonies 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 California, Mr. & Mrs. Bedros and Anna Oruncakciel, and Mr. Chris Pogosyan.

Glendale,
CA (November 26, 2019) –
The Armenian
American Museum and Cultural Center of
California has
announced the
selection
of
award-winning and industry-leading
MATT Construction
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 important, valuable, and timely cultural
and educational center to fruition,”
stated MATT Construction Vice President Joe Healy.
MATT Construction is a family and
employee-owned general contractor
that has built some of the most memorable buildings in California. The firm
prides itself on helping museums build
on-budget and on-schedule structures
that align with their missions and celebrate 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 Presidential Award.
MATT Construction’s notable museum and cultural projects include The

The Cathedral of St. Gregory The Illuminator
And The Memorial Chapel
The Catholicosate of Cilicia in Antelias
1938-1940
DISTRICT OF
COLUMBIA COUNCIL
PASSES ARMENIAN
GENOCIDE
RESOLUTION

Broad, Petersen Automotive Museum,
Music Center Plaza, Skirball Cultural
Center, LACMA, Natural History Museum of Los Angeles County, Museum
of Tolerance, Academy Museum of Motion Pictures, Kidspace Museum,
Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,
and more.
“MATT Construction’s unparalleled
experience with iconic museum and cultural centers makes them an invaluable
partner for the Armenian American Museum 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 construction in 2020.
MATT Construction will be guiding
and supporting the design team and
museum leadership on construction
planning, estimating, constructability,
value engineering, and project scheduling during the pre-construction phase.


WASHINGTON, D.C. – Following
the historic and overwhelming bipartisan passage of the Armenian Genocide
resolution in the U.S. House of Representatives, 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 importance of educating District of Columbia residents on the Armenian
Genocide.”
“The Armenian Assembly of America welcomes the passage of this resolution, and especially applauds the
emphasis on the importance of education,” 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.


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
An Armenian woman who became a Soviet spy and helped foil a Nazi plot to assassinate Stalin, Churchill and Roosevelt in 1943 has died aged 93.
Goar Vartanian, who with her husband, Gevork, worked as a secret agent on numerous missions, died on Monday. She will be buried in Moscow’s prestigious
Troyekurovskoe cemetery, said Sergei Ivanov, a spokesman for Russia’s SVR intelligence service.
Vartanian helped thwart Operation Long Jump – a Nazi plot to assassinate the allied 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 modest people, they don’t like to be
called heroes,” said the Russian
president.
Goar retired in 1986 but
continued to train young
The Russian president, Vladimir Putin, congratulates
agents.
Goar Vartanian in Moscow in 2005. He said of her and
The former Soviet spy
her husband: ‘They are modest people, they don’t like to
Mikhail Lyubimov said he
be called heroes.’ Photograph: Itar-Tass/AP
doubted that Russia would reveal further details of the couple’s operations “so as not to cause political scandals in
the countries they worked”.
www.theguardian.com

The four years of Archbishop Bedros Sarajian as the Vicar General of the
Catholicosate of Cilicia marked the most fundamental years in the establishment of the historic See of Cilicia in Antelias, Lebanon, beginning with the purchase of the property and the building of the Cathedral.

Father ZAVEN ARZOUMANIAN, PhD
The Anniversary

We concluded the turbulent last 2020 year without overlooking the heroic task performed 80 years ago as the Historic See from Cilicia was established in Lebanon
following WWI. The Venerable Catholicos Sahak Khabayan of Cilicia, exiled from
Sis, and later from Adana, trying persistently to return to Sis, and realizing the
geo-political status of Cilicia at the proclamation of the 1923 Republic of Turkey,
invited in 1930 and consecrated in his leading Diocese of Aleppo the Catholicos
Coadjutor Papken Gulesserian as his successor. Both were at the helm of the
difficult task for less than a decade only, when unfortunately Catholicos Papken
predeceased the Venerable Catholicos Sahak Khabayan.
Both passed away, Catholicos Papken at age 68 in 1936, Catholicos Sahak at
age 90 in 1939, not seeing the acquisition of the property nor the building of the
Cathedral. The property in Antelias was a Near East Relief orphanage, and its
use by the Catholicosate of Cilicia was temporary, uncertain, and limited. They
managed the existing hall to serve as chapel and the rooms as classes for the first
seminarians. Catholicos Papken had invited the Very Reverend Shahe Kasparian,
a graduate of Armash Seminary, studied under him, ordained him a bishop and
assigning as the first Dean of the Seminary. He served for five years. There was
also among the clergy the Very Reverend Paren Melkonian, also a graduate of
the Seminary of Armash, who later was ordained a bishop, serving as a fulltime
instructor in the Seminary.

Catholicos Bedros I Sarajian

The aged Catholicos Sahak Khabayan had assigned Archbishop Bedros Sarajian,
former Primate of Hajin, Vicar General who soon was elected Catholicos of the
House of Cilicia succeeding Catholicos Khabayan in 1940. Before his election the
Archbishop concluded the purchase of the land of the Catholicosate with a generous
donation of Simon and Matild Kayikjian of Cairo, Egypt, and soon after in 1940
the beautiful Cathedral was built through contributions of the faithful, designed by
architect Mardiros Altounian, under the watchful direction of Archbishop Sarajian.
From his own savings he also provided funds for the impressive marble Throne
of the Catholicos. He ascended to the throne as Catholicos Bedros I Sarajian
only twice since he passed away in September of 1940 at age 70. His pontificate
lasted only a few months.
St. Gregory the Illuminator Cathedral stands as one of the most impressive
Cathedrals with high elevated cupola and two smaller ones as bell towers.

Considering the time and the means in late 30’s, fund raising and support from the
faithful just survived the Genocide of 1915 was difficult, and yet the construction
of the magnificent Cathedral completed so rapidly can only be the pride and the
legacy of the Armenian Christianity. Gradually proper decorations in the interior,
stained glasses and icons, completed the dignity of the shrine.

The Momorial Chapel

Archbishop Sarajian’s courageous and most unusual achievement was also the
building of a chapel next to the Cathedral where he preserved the relics of those
who were exiled and martyred in Deir-el-Zor, Syria during the massacres. The
chapel designed architect Vahram Kurkjian from Cyprus. Archbishop Sarajian
commissioned Harutyun Hovagimian of Hajin to go and collect some of the relics
from Syria to be blessed in the chapel with dignity and honor. The laying of the
foundation was blessed by Archbishop Sarajian on the feast day of St. James of
Nisibis, who later consecrated the chapel, a square based edifice crosswise with
three iron gates.
Inside, behind glass windows relics (bones) are displayed, with an altar where
Holy Mass is performed once a year on April 24. He performed the ceremony of
the inauguration of the Memorial Chapel on April 23, 1939. During the ceremony
the Archbishop said: “As we honor our martyrs of the Genocide we realize that
each one of us has a parent or a relative whose relics we preserve in this chapel.
They remained faithful and steadfast in their religion and nation, and we can only
venerate their memory first hand.”

Veharan and Seminary Buildings

Catholicos Bedros Sarajian will be remembered as the Builder of the Catholicosate
in Antelias, despite the difficult times. The insight he demonstrated yielded with
his achievements one after another, all of them within two narrow years. Next,
Catholicos Bedros undertook in 1938 the building of two more structures, the official
residence of the Catholicos, the Veharan, with the chancellery and reception hall,
and the building of the three-story Seminary where students studied and lived,
the third floor being a large bedroom for all the students.
A second Seminary building was built years later, the year I was a student, designed
by architect Haigashen Ouzoonian. Both Seminary buildings became connected
with an outdoor passage. I remember with affection when students were told to
symbolically carry a stone each to the building site. The new addition served as
a library for ancient manuscripts and books and conference rooms. Since then
many improvements have added to the impressive appearance of the entire
complex, including the building of a mausoleum for the deceased brotherhood of
the Cilician See.
As a member of the seminarians representing the graduation of 1954 I have the
honor to present this overview commemorating the 80th anniversary of the revival
of the Catholicosate of the Great House of Cilicia.

Arts & Culture

Nora Ipekian Azadian Classroom Inaugurated at Yerevan’s Vahan Tekeyan School

The plaque for the Nora Ipekian Azadian
classroom

The official opening of the Nora
Ipekian Azadian Armenian Language

Photograph of Nora Azadian with one of
her paintings at the Nora Ipekian Azadian
classroom

Classroom took place on June 24 at
the Vahan Tekeyan School of Yerevan.
Husband Edmond Y. Azadian, son
Gerald Papasian, and family friend
Marina Arakchyan were present along
with the school’s principal Tsovinar
Mardanyan and the teachers of the
school.
It was Edmond Azadian’s idea to name
a classroom after his wife Nora in one of

the schools bearing the Vahan Tekeyan
name in Armenia because Nora placed
such great importance on Armenian
schools. She would always say speak
and use the Armenian language. By
speaking you will advance and enrich it.
She also was a passionate proponent for many years of the Sponsor
a Teacher Program of the Tekeyan
Cultural Association of the United States
and Canada (TCA), which supports the

From left, Edmond Azadian, Tsovinar
Mardanyan, Gerald Papasian, Marina
Arakchyan

From left, Edmond Azadian, Tsovinar
Mardanyan and Gerald Papasian cut the
ribbon to the newly renovated classroom

schools bearing the Tekeyan name. The
generous donations of many of her family members and friends to TCA made
the renovation of this classroom possible
after her recent passing on April 29.
Page 12
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2nd Annual Armenian
American Museum Gala
Set for December 8

ARMENIAN AMERICAN MUSEUM
SELECTS MATT CONSTRUCTION
AS PRE-CONSTRUCTION
GENERAL CONTRACTOR

Press Release

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 public officials are expected to attend the
Gala. The event will celebrate and support the landmark project as it approaches its historic groundbreaking
year.
“We are excited to join our supporters
and friends for a memorable evening in
support of the Armenian American Museum and we look forward to celebrating
our distinguished honorees for the
evening who inspire us through their
work and contributions,” stated Executive Chairman Berdj Karapetian. “The
2nd Annual Gala will mark a special occasion as we approach our historic
groundbreaking year.”
The distinguished honorees of the
2nd Annual Gala include former U.S. Secretary 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 Ceremonies 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 California, Mr. & Mrs. Bedros and Anna Oruncakciel, and Mr. Chris Pogosyan.

Glendale,
CA (November 26, 2019) –
The Armenian
American Museum and Cultural Center of
California has
announced the
selection
of
award-winning and industry-leading
MATT Construction
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 important, valuable, and timely cultural
and educational center to fruition,”
stated MATT Construction Vice President Joe Healy.
MATT Construction is a family and
employee-owned general contractor
that has built some of the most memorable buildings in California. The firm
prides itself on helping museums build
on-budget and on-schedule structures
that align with their missions and celebrate 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 Presidential Award.
MATT Construction’s notable museum and cultural projects include The

Hye Hopes successfully completes 1st and 2nd sessions of educational
programs for forcibly displaced youth of Artsakh in the Syunik Region
DISTRICT OF
COLUMBIA COUNCIL
PASSES ARMENIAN
GENOCIDE
RESOLUTION

Broad, Petersen Automotive Museum,
Music Center Plaza, Skirball Cultural
Center, LACMA, Natural History Museum of Los Angeles County, Museum
of Tolerance, Academy Museum of Motion Pictures, Kidspace Museum,
Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,
and more.
“MATT Construction’s unparalleled
experience with iconic museum and cultural centers makes them an invaluable
partner for the Armenian American Museum 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 construction in 2020.
MATT Construction will be guiding
and supporting the design team and
museum leadership on construction
planning, estimating, constructability,
value engineering, and project scheduling during the pre-construction phase.


WASHINGTON, D.C. – Following
the historic and overwhelming bipartisan passage of the Armenian Genocide
resolution in the U.S. House of Representatives, 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 importance of educating District of Columbia residents on the Armenian
Genocide.”
“The Armenian Assembly of America welcomes the passage of this resolution, and especially applauds the
emphasis on the importance of education,” 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.


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
An Armenian woman who became a Soviet spy and helped foil a Nazi plot to assassinate Stalin, Churchill and Roosevelt in 1943 has died aged 93.
Goar Vartanian, who with her husband, Gevork, worked as a secret agent on numerous missions, died on Monday. She will be buried in Moscow’s prestigious
Troyekurovskoe cemetery, said Sergei Ivanov, a spokesman for Russia’s SVR intelligence service.
Vartanian helped thwart Operation Long Jump – a Nazi plot to assassinate the allied 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-

displaced children.
The Hye Hopes initiative provided over
60 laptops for both students and teacher
stations for schools N1 & N3 in Kapan
and School N1 in Meghri. In addition to
providing computers, Hye Hopes donated projectors, printers and robotic kits to
support the students with remote synchronized instruction by teachers from
California and throughout the United
States of America.
The online classes included art, mathematics, python, coding, English, science,
physics and electronics/robotics. The
students were presented with certificates of completion upon the culmination of the second session. “The
students showed advanced skills in
subject matter and were quick to learn
how to use the technology they were
given,” stated Hye Hopes Vice President
of Educational
and Program Affairs, Seran Krikorian.
Fifth grade volunteer teacher, Ani
Yeghiyan stated, “I could sense how
eager they [the students] were to learn
and were so excited about answering
questions in class. It is an incredible
experience getting to interact with and

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 modest people, they don’t like to be
called heroes,” said the Russian
president.
Goar retired in 1986 but
continued to train young
The Russian president, Vladimir Putin, congratulates
agents.
Goar Vartanian in Moscow in 2005. He said of her and
The former Soviet spy
her husband: ‘They are modest people, they don’t like to
Mikhail Lyubimov said he
be called heroes.’ Photograph: Itar-Tass/AP
doubted that Russia would reveal further details of the couple’s operations “so as not to cause political scandals in
the countries they worked”.
www.theguardian.com

Hye Hopes, Inc. is a nonprofit based
in Burbank, California established in
November of 2020, with the mission
of providing critical and essential educational resources along with teacher
professional development and
social emotional services for the forcibly
displaced youth of Artsakh living in the
Syunik region.
Hye Hopes, Inc. is pleased to announce
the successful completion of its first and
second sessions in Kapan, the capital
of the Syunik region on March 12, 2021
and May 28, 2021 respectively. The two
8 week educational programs included
over 200 students in two schools from
2nd through 11th grades. Displaced students from Hadrut, Jabrayil and Shushi
arrived in Kapan throughout the
implementation of the Hye Hopes’ program and Hye Hopes was able to
provide educational assistance to the
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getting to know the students in Kapan
and I am grateful to Hye Hopes for the
opportunities I’ve had as a teacher.”
On his most recent trip to the Syunik
region, Hye Hopes founder Greg
Krikorian, visited over 25 schools in the
cities of Kapan, Meghri, Goris and Sisian
in order to provide a needs assessment
and help develop strategic areas for Hye
Hopes to best continue supporting the
Armenian youth. “Our teachers, staff,
parents and students are grateful for
Hye Hopes during challenging times
for Armenia. Our students were eager
and excited to work on the new laptops,
which for many of them is their first time
working on Lenovo & HP Laptops,”
stated Lusine Zarkaryan, Principal of
N1 School in Kapan.
The Hye Hopes program provides training for volunteer teachers as well as
teachers in Armenia in areas of remote
learning such as setting up Zoom and
Google Classrooms and also provides
training for Mental Health and Social
Emotional assistance. “The first two
sessions were a great success for distance learning, social-emotional support
for students, as well as staff training

in Kapan. Our volunteers and teachers provided social-emotional support
for students through different activities designed to foster self-awareness,
resilience and other qualities necessary for healthy development and high
achievement.,” stated Executive Board
member Dr. Alina Vehuni. To further professional and educational development
in the Syunik region, Greg Krikorian is
excited to
report the collaboration with Teach for
Armenia, TUMO Center for Creative
Technologies, Armenian American
School Psychologist Association
(AASPA), CODE-3 Angels and Davidian/
Mariamian Educational Foundation. Hye
Hopes Inc. is looking forward to the
future with great anticipation as these
and future collaborations will ensure
innovative opportunities and additional
educational
resources to the Syunik region.
If you are interested in volunteering and
or if your organization is interested in
collaborating with Hye Hopes please
email us at info@hyehopes.org for more
information.

Healthcare

Nora Ipekian Azadian Classroom Inaugurated at May Tree Pollen Carry Covid-19?
Yerevan’s Vahan Tekeyan School
Page 11
Mrs. Azadian was a creative and sensitive person who found inspiration in
the Armenian homeland. This room
dedicated to the Armenian language
and education is additionally imbued
with a special and moving atmosphere
now thanks to works of art hanging on
the classroom walls which she created
with her own hand.
Viruses, including coronavirus, can
spread through pollen from trees, said
researchers from the University of
Nicosia in Cyprus.
According to The Daily Mail, scientists
have created a computer model of willow and simulated the distribution of its
pollen. To do this, they used advanced

hydrodynamic models.
As it turned out, in light wind, pollen can
fly 20 meters in a minute, carrying virus
particles through a crowd of people.
Scientists have come to the conclusion
that the distance of 1.5 meters is not
enough to reduce the risk of the spread
of coronavirus.

What Desserts Are Good For The Brain?

The newly renovated Nora Ipekian Azadian Classroom with her paintings
on the wall

News from the World
Russian FM, UN High Commissioner discuss return of
displaced persons to Nagorno Karabakh
Russian Foreign Minister Sergei Lavrov
and UN High Commissioner for Refugees
Filippo Grandi discussed the return
of refugees and temporarily displaced
persons to Nagorno Karabakh among
many other issues during their meeting,
the Russian foreign ministry reported.

“The return of refugees and temporarily
displaced persons to Nagorno Karabakh
and adjacent regions in accordance
with the 2020 November 9 trilateral
statement signed by the leaders of
Russia, Armenia and Azerbaijan were
discussed”, the statement says.

Some desserts will help maintain mental
clarity and improve brain function.
So which desserts are good for the
brain?
Chocolate
Natural chocolate contains flavonoids
that are beneficial for the areas of the
brain that are associated with memory
and learning. The main flavonoid, epicatechin, improves various aspects of
cognitive function, helping to reduce the
risk of Alzheimer’s disease and stroke.
Yogurt
Yogurt is good for the so-called second
brain – the gut, which has its own nervous system and can produce many of
the same neurotransmitters as the brain,
such as serotonin.
Apples
According to research, the natural bio-

chemical compound quercetin, present
in apples, can protect neurons in our
brain from oxidation. It is believed that
quercetin reduces cell death in the brain,
associated precisely with the oxidation and inflammation of neurons. This
process may play an important role in
reducing neurodegenerative disorders
such as Alzheimer’s disease.
Afhil.com

Ամերիկահայ Կեանք

ՉորեքշաբÃÇ, 30 Յունիս 2021

13

Հնչակեան Քսան Անմահներու Յիշատակի Ոգեկոչում
ԽԱՉԻԿ ՃԱՆՈՅԵԱՆ
«Դուք մեր մարմինները կրնաք
սպաննել, բայց մեր գաղափարները՝
ոչ, վաղը քսան հազարներ պիտի
գան մեր ետեւէն, մեր գործը
շարունակելու համար»։
Փարամազ
Հինգշաբթի, Յունիս 17, 2021 Հայ
Կրթական Բարեսիրական Միութեան
Կարօ Սողանալեան սրահին մէջ,
տեղի ունեցաւ 106 տարի առաջ,
Յունիս 15, 2015-ին, Պոլսոյ Պայազիտ
հրապարակի վրայ, կախաղան
հանուած 20 հնչակեան անմահներու
յաւերժալոյս յիշատակի ոգեկոչումը։
Ձեռնարկը կազմակերպուած էր
Կուսակցութեան Շրջանիս վարիչ
մարմնի կողմէ։
Արդարեւ, այդ երեկոյ սրահը լեցնող
ներկաները, ազգային սրտազեղուն
ապրումներ ունեցան։
Շատ քիչ անգամ վայելած ենք նման
ազգային ճոխ բովանդակութեամբ,
այդքան բծախնդրութեամբ կազմակերպուած ձեռնարկ մը։
Յուշ երեկոն իրենց օրհնաբեր
ներկայութեամբ կը պատուէին ԱՄՆ-ի
Արեւմտեան Թեմի եւ Մեքսիքոյի
Թեմի Բարեջան Առաջնորդ՝ Գերշ.
Տ. Յովնան Արք. Տէրտէրեան եւ
Թեմիս շնորհազարդ նահապետը՝
Գերշ. Տ. Վաչէ Արք. Յովսէփեան,
ինչպէս նաեւ Արեւմտեան Թեմի
հոգեւորականներէն Տէր Տաթեւ Ա.Ք.
Թաթուլեան եւ իր տիկնոջ երէցկին
Արաքսի Թաթուլեանի, ինչպէս նաեւ
Հ.Հ. Լոս Անճելըս հիւպատոսարանի ներկայացուցիչ՝ Հիւպատոս՝
Էտկար Գրիգորեանի, Ռամկավար
Ազատական Կուսակցութեան եւ

գաղութիս հասարակական միութեան
ներկայացուցիչներ։
ԱՄՆ-ի եւ Հայաստանի օրհներգներու
կատարումէն ետք, բոլոր ներկաները
մէկ վայրկեան լռութեամբ յարգեցին
յիշատակը մեր բազմահազար նահատակներուն ու մանաւանդ Արցախի 44
օրեայ պատերազմին զոհուածներուն
յիշատակը։
Հանդիսավարութեամբ
Ծովիկ
Քէօրօղլեանի բացման շատ ջերմ,
տպաւորիչ եւ գեղեցիկ խօսքէն ետք,
յաջորդաբար հրաւիրեց յայտագրի մաս
կազմողները իրենց ելոյթներուն համար։
«Կայծ» Երիտասարդական Միութեան կողմէ համաատենապետուհի
Ալիսոն Ղաֆարի անգլերէնով շատ
գեղեցիկ եւ բովանդակալից խօսքով
մը ելոյթ ունեցաւ, արժանանալով
ներկաներուն երկարատեւ եւ ջերմ
ծափահարութեան, նմանապէս Հայ
Ամերիկեան Խորհուրդի կողմէ ելոյթ
ունեցաւ ատենապետ՝ Հէրի Եունել,
որ յիշեց թէ մեր քսան նահատակներու
նպատակն էր տեսնել հայոց հայրենիք
մը ազատ եւ անկախ կարգավիճակով։
Օրուան գլխաւոր բանախօսն էր
ՍԴՀԿուսակցութեան Կեդրոնական
Վարչութեան ատենապետ՝ Տոքթ.
Համբիկ Սարաֆեան։ Ան մօտ 25
վայրկեանի մէջ անդրադարձաւ
հայ ժողովուրդի ազատագրական
պայքարի վրայ եւ մանաւանդ
վերջին 130 տարիներուն Հնչակեան
Կուսակցութեան բերած նպաստին
մասին, ապա անդրադարձաւ Արցախի
44 օրերու պատերազմի մասին, անոր
ձախողութեան, կորուստներուն եւ
հայ ժողովուրդի ղեկավարութեան,
կարճատեսութեան պատճառաւ այդ
պատերազմը կորսնցուցինք, «այդ
պատերազմը պատռեց այդ շղարշը
եւ պատրանքը, որ մեր ղեկավարները
համոզեցին մեզի որ այդ հողերը մերն
են, սակայն Սեպտեմբեր 27-ին դաժան
իրականութիւնը բացուեցաւ, մենք
ապրեցանք երազի եւ պատրանքի
մէջ», ըսաւ Տոքթ. Սարաֆեան։
Յարգելի բանախօսը իր ելոյթը
փակեց ըսելով. «Մեր մաղթանքն է,
որ Հայաստանի մէջ տեղի չունենայ
յետ ընտրական ընդվզումներ։ Շատ
կարեւոր է հանդուրժողութիւնը

Հայկական Գինիին Նուիրուած 3րդ
«ԳինիՖեսթ» Փառատօնը
Հայկական գինիներու եւ ոգելից
ըմպելիներու հարուստ տեսականիին
մօտէն ծանօթանալու առիթ մը պիտի
ըլլայ տարեկան երրորդ «ԳինիՖեսթ»
փառատօնը, որ տեղի պիտի ունենայ
Պըրպենքի «Քեսթըուէյ» ճաշարանին
մէջ, Կիրակի, 25 Յուլիսին, կ.ե. ժամը
4էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 10։

«Հայկական արուեստներ» կազմակերպութեան նախաձեռնած այս
փառատօնին
մասնակցութեան
կամ հովանաւորութեան տարբեր
կարելիութիւններու ծանօթանալու եւ
տեղեր ապահովելու համար այցելել
կայքէջը:

եւ միասնականութիւնը երկիրը
երբ վտանգի տակ է, իրապաշտ
կերպով
պէտք
է
շարժինք։
ՍԴՀԿուսակցութիւնը կը շարունակէ
մնալ հայրենեքի կողքին։ Քսանները
մեզի պատգամած են անսակարկ
նուիրուիլ մեր հայրենիքին…» ըսաւ
Տոքթ. Սարաֆեան, արժանանալով
ներկաներուն որոտընդոստ եւ
երկարատեւ ծափահարութեան։
Այդ օր երգով սրահը թնդացուց
ազգային երգերու վարպետ մեկնաբան
Առնօ Մկրտչեան, ընկերակցութեամբ
երգեհոնահար Յարութ Չիլօղլեանի։
Այդ օր գործադրուեցաւ շատ գեղեցիկ
յայտագիր մը։ Երիտասարդ Սէրա
Այնթապլեան արտասանեց Գառնիկ
Ադդարեանի «Քսանները», իսկ
Անի Մարսէլեան խոր ապրումով
արտասանեց երէցկին Արաքսի
Թաթուլեանի
«Երազանքը»
բանաստեղծութիւնը
խռովելով
ներկաներուն հոգիները։
Աւարտին խօսք առաւ Թեմի Բարեջան
Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Յովնան Արք.
Տէրտէրեան, որ իր խօսքը սկսաւ՝
«Ս. Էջմիածնի» ամսագրէն առած
տեղեկութիւններ, թէ ինչպէս Յունիս
15, 1915-ին գիշերը ոստիկաններ կէս
գիշերին գացին Պոլսոյ Մայր Եկեղեցւոյ
հովիւ հանգուցեալ Տէր Գալուստ
Քհնյ. Պօղոսեանին տունը, իրմէ
պահանջեցին որ հաղորդութիւն տայ
կախաղան տանելիք նահատակներուն։ Տէր Հայրը հաղորդութեան
սրբատուփը
չունենալով
իր
սրբախաչով ջուրը օրհնեց եւ այդ
ջուրով հաղորդութիւն տուաւ մեր
հերոսներուն։ Այդ խաչը պահուած է
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Կաթողիկոսին մօտ, յատուկ
տուփի մէջ դրուած։
Ապա Սրբազան Հօր փակման խօսքով
եւ աղօթքով վերջ գտաւ այս յիշարժան

ձեռնարկը, որ շատ երկար պիտի մնայ
բոլոր ներկաներուն մտքին եւ սրտին
մէջ։
«Ինչպէ՛ս անշուշտ մըսեցաւ, ո՜հ
մըսեցաւ ձեր հոգին,
Երբ Յունիսի այդ առտուն, արշալոյսէն
դեռ առաջ,
Իրարու քով, իրարու միայն կառչած
նայուածքին,
Մահափայտերը տեսաք՝ ձեր դէմ
դրուած իբրեւ խաչ…»
Վահան Թէքէեան
Հազար փառք ու պատիւ հայ
ժողովուրդի բոլոր նահատակներուն
եւ
մարտիրոսներուն,
որոնք
ինկան հայրենիքի ազատութեան
եւ անկախութեան համար, այս
պարագային ալ Հնչակեան Կուսակցութեան քսան նահատակներուն։ Թող
անոնց անմահ յիշատակը միշտ վառ
մնայ մեր նոր եւ հին սերունդին մտքին
մէջ, որպէս կողմնացոյց մեր ազգային
բոլոր աշխատանքներուն։

Լուրեր Աշխարհէն
«Մտահոգ Եմ Ղարաբաղի Խնդրով» Հռոմի Ֆրանչիսկոս
Պապը Վերյիշած Է Հայաստան Այցելութիւնը
Հռոմի պապ Ֆրանչիսկոսը լուրջ
մտահոգութիւն յայտնած է աշխարհի
մէջ` այդ շարքին Պաղեստինի,
Սուրիոյ եւ Կովկասի մէջ չդադրող
սուր
հակամարտութիւններու
կապակցութեամբ, կը հաղորդէ
Vaticannews.va-ը:
Հինգշաբթի
Վատիկանի
մէջ
դիմելով ROACO կրօնական կազմակերպութեան անդամներուն, որ
կը զբաղի Արեւելեան կաթոլիկ
եկեղեցիներուն
օգնութիւն
տրամադրելով,
Սրբազան
քահանայապետը
յիշած է հինգ
տարիներ առաջ, 2016-ին, Հայաստան
կատարած առաքելական այցելութեան
աւարտին Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս`
Գարեգին Բ-ի հետ միասին Խոր
Վիրապի
տարածքէն
երկինք
արձակած աղաւնիները, «որպէս
նշան եւ մաղթանք համայն կովկասի
տարածաշրջանի խաղաղութեան
համար» :
«Դժբախտաբար, այդ տարածաշրջանը

վերջին ամիսներուն անգամ մը եւս
վիրաւորուեցաւ» ու ասոր համար
շնորհակալութիւն յայտնեց «այն
ուշադրութեան զոր յատկացուեցաւ
Հայաստանի եւ Վրաստանի իրականութեան, որպէսզի կաթողիկէ
հասարակութիւնը
շարունակէ
ըլլալ աւետարանական կեանքին
նշանն ու թթխմորը»,-ամփոփած է
Ֆրանչիսկոսը:
Հռոմի պապը նաեւ կոչ ըրած է
ականջալուր ըլլալու «աշխարհի
շատ կողմերէ լսուող ճիչերուն,
յատկապէս այն եկեղեցիներու եւ
երկիրներու կողմէ, որոնց համար դուք
կ’աշխատիք»։
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Փասատինայի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Շաբաթօրեայ Վարժարանի Մէջ Հնչեց
Վերջին Զանգը
Յունիս 12, 2021, Շաբաթ օր
Փասատինա քաղաքի Սուրբ Գրիգոր
Լուսաւորիչ շաբաթօրեայ վարժարանը
աշակերտական գողտրիկ հանդէսով
մը աւարտեց իր դպրոցական տարին:
Բացօթեայ հանդէսը տեղի ունեցաւ
նոյնանուն եկեղեցւոյ բակի մէջ:

Յայտագիրը սկսաւ Հայաստանի
Հանրապետութեան
քայլերգով:
Ապա վարժարանի տնօրէն Նորայր
Տատուրեանը տուաւ իր պատգամը:
Ան
ամփոփեց
վարժարանի
միամեայ
գործունէութիւնը
(ծառատունկ Հայաստանի մէջ,
մասնակցութիւն Համահայկական
հիմնադրամի հանգանակութեան,
Արցախեան պատերազմի օրերուն
վիրաւոր զինուորներու նիւթական
աջակցութիւն, ելն.) Ան աւելցուց,
թէ վարժարանը յաջորդ տարուայ

համար պատրաստած է ազգանուէր
ձեռնարկներու ալ աւելի ճոխ ծրագիր
մը:
Վարժարանի
4-5
տարեկան
սանիկները հանդէս եկան հայաշունչ երգերով, արտասանութեամբ
ու պարով: Անոնց առաջնորդեց
ուսուցչուհի Անի Մարսէլեանը: Աւագ
դասարանները պատրաստած էին
ազգային եւ հոգեւոր երգերու փունջ
մը: Երգերը ղեկավարեց վարժարանի
երգի ուսուցչուհի Մարալ Քիւրտեանը:
Հուսք բանքը կատարեց Վահէ Սրկ.
Չարխուտեանը: Ան փոքրիկներուն
հասկնալի լեզուով մը բացատրեց
հայեցի դաստիարակութեան կարեւորութիւնը՝ հայապահպանման առաքելութեան մէջ: Ան շնորհակալութիւն
յայտնեց բոլոր ծնողներուն, ինչպէս
նաեւ վարժարանի տնօրէնութեան
եւ ուսուցչական կազմին, որոնք

հաւատալով վարժարանի առաքելութեան՝ հակառակ համաճարակի պատճառած դժուարութիւններուն բաց պահեցին վարժարանը
ու իրականացուցին անոր բոլոր
ծրագիրները:
Ու վերջապէս եկաւ այդ ակնկալուած
պահը- հնչեց դպրոցական տարուայ
աւարտը ազդարարող վերջին զանգը:
Ուսուցչուհիներ Մարալ Դաւթեանը
եւ Ազնիւ Սէրայտարեանը իրենց
աշակերտներուն բացատրեցին, թէ
անիկա վերջակէտ մը չէ, այլ՝ աւելի
փայլուն օրերու ձայնը: Աշակերտները

եւ հանդիսատես հիւրերը իրարու
հրաժեշտ տուին վերամուտին դարձեալ
միանալու խոստումով: Յայտագիրը
աւարտեցաւ Տէրունական աղօթքով:
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Շաբաթօրեայ վարժարանը 5-15 տարեկան
հայորդիներուն կը մատուցէ հայոց
լեզուի դասեր: Անոր ծրագիրը կը
ներառէ նաեւ երգ, պար, թատրոն,
հայոց պատմութիւն եւ մշակոյթ:
Արձանագրուելու համար հեռաձայնել
եկեղեցւոյ գրասենեակին՝ (626) 4491523 կամ գրել վարժարանին՝ stgregorysaturdayschool@gmail.com

Դպիրներու Ձեռնադրութիւն Սրբոց Ղեւոնդեանց Մայր Տաճարի Մէջ
Կիրակի, 13 Յունիս 2021 յընթացս
Ս.
Պատարագի՝
Պըրպէնքի
Առաջնորդանիստ Սրբոց Ղեւոնդեանց
Մայր Տաճարին մէջ, ձեռամբ Թեմիս
Բարեխնամ Առաջնորդ` Գերաշնորհ
Տ. Յովնան Արք. Տէրտէրեանի
կատարուեցաւ
դպիրներու
ձեռնադրութեան կարգ եւ դպրութեան չորս աստիճաններ շնորհուեցաւ եկեղեցւոյ Սուրբ Խորանին
սպասաւորող
պատանիներէն`
Սարգիս Ալթունեանին, Ստեփան
Ալթունեանին, Նարեկ Մարկոսեանին
եւ Վահէ Յակոբեանին:
Օրուան պատարագիչն էր Մայր
Տաճարի հոգեւոր հովիւ՝ Արժ. Տ.
Խաժակ Քհնյ. Շահպազեան: Օրը
յիշարժան էր, Մայր Տաճարը լեցուն
էր բազում հաւատացեալներով,
ձեռնադրուող
ընծայացուներու
ծնողներով, թեմական եւ ծխական
անդամներով, ինչպէս նաեւ տարբեր
ծուխերէն եկած ուխտաւորներով:
Հայր Մերէն առաջ` սկիզբ առաւ
ձեռնադրութեան բուն արարողութիւնը:
Տէր Հայրը ներկաներուն ներկայացուց եկեղեցւոյ մէջ սպասաւորող
չորս ընծայացուները, որոնք պէտք
է ստանային Դպրութեան չորս
աստիճանները՝ Դռնապանութիւն,
Ընթերցողութիւն, Երդմնեցուցչութիւն
եւ Ջահընկալութիւն։ Ապա ընծայացուները
Խորանին
վրայ,
Առաջնորդ Սրբազանի Հօր դիմաց
ծնրադիր, ստացան դպրութեան
չորս աստիճանները: Սրբազան
Հայրն Իր աղօթքը բարձրացուց
առ Աստուած` խնդրելով, որպէսզի
Երկնաւոր Տէրը Սուրբ Հոգիով
հարստացնէ նորոգ ձեռնադրեալ
դպիրներու հոգիները, անոնց աչքերը
բանայ հոգեւոր իմաստութեան
դիմաց, եւ Իր շնորհները զեղէ
անոնց վրայ, որպէսզի կարողանան
առանց երկմտանքի մուտք գործեն

եւ յարատեւեն աստուածային այս
նուիրեալ ծառայութեան մէջ։
Իր պատգամին մէջ, Առաջնորդ
Սրբազան Հայրը ըսաւ.<< Սիրելի
հաւատացեալ ժողովուրդ, ահաւասիկ
դուք այս պահուն ականատեսը
դարձաք եւ լսեցիք այն աղօթքները մեր
Սուրբ Եկեղեցւոյ, որոնք նուիրուած
են դպիրներու ձեռնադրութեանը:
Այս չորս երիտասարդ պատանիները
Սուրբ Խորանի առջեւ ծնկաչոք
պաշտօն ստացան եկեղեցւոյ կեանքին
մէջ իրենց ուսերուն վերցնելով
պատասխանատւութիւն, դառնալու
համար` դռնապան, ընթերցող, աղօթող
եւ ջահընկալ: Փոքր պաշտօններ
են, բայց եւ պատասխանատու եւ
վստահ ենք, որ այս պատանիները
իրենց յարատեւ ծառայութեամբ մեր
Սուրբ Եկեղեցւոյ հաւատացեալներու
կեանքէն ներս պէտք է դառնան
հոգեւոր մի նոր մխիթարութիւն: Սիրելի
հաւատացեալներ, ամեն Կիրակի, դուք
ականատես կ’ըլլաք եւ կը տեսնէք, որ
Մայր Տաճարի Սուրբ Խորանին վրայ
իրենց ծառայութիւնը կը բերեն քսանէն
աւելի երիտասարդ պատանիներ, ինչը
մեզ յոյս կը ներշնչէ եւ մեր հոգիները կը
լեցնէ հոգեւոր հարստութեամբ:
Սիրելի նորոգ ձեռնադրեալներ, պարզ
բառերով կ’ուզենք խօսիլ եւ ըսել ձեզի,
որ դուք ձեր ծառայութիւնը մշտապէս
սիրով, հաւատքով պիտի բերէք
Աստուծոյ Սուրբ Խորանին, քանզի
այս տաճարը Աստուծոյ տունն է եւ այս
տան մէջ է, որ կը հանդիպի մարդն իր
Արարչին:
Մեր աղօթքն է, որ դուք աճիք, մեծնաք
հաւատքի կեանքին մէջ, միշտ քայլեք
Աստուծոյ հետ, միշտ քայլէք Քրիստոսի
հետ եւ միշտ կարդաք Աւետարանը,
որը իրական գիրքն է կեանքի:
Մենք այս թեմէն ներս օրհնուած
ենք,
որովհետեւ
հարիւրաւոր
երիտասարդներ ունինք, որոնք

այսօր կը ծառայեն, մեր Սուրբ
Եկեղեցիներու խորաններուն եւ
արդէն յանձնառու եղած են, մասնաւոր
դասընթացքներու մասնակցելու`
դպիրներու եւ սարկաւագներու
համար, պատրաստութեան շրջան
ունենալու, որպէսզի աւելի կատարեալ
ձեւով բերեն իրենց ծառայութիւնը:
Մեր մաղթանքն է, սիրելի հաւատացեալներ, որպէսզի նաեւ դուք,
ձեր աղօթքներու մէջ յիշէք մեր
երիտասարդները, որպէսզի անոնք
Աստծոյ շնորհքով մեծնան եւ Սուրբ

Հոգու շնորհներով զարդարուած իրենց
բարի ծառայութիւնը բերեն մեր Ս.
Եկեղեցւոյ կեանքին մէջ: Մեր սէրը
եւ օրհնութիւնը ձեզ` սիրելի Սարգիս,
Ստեփան, Նարեկ եւ Վահէ, Աստուած
օրհնէ եւ երկար ծառայեցնէ ձեզ Իր
փառքին համար>>:
Սրբազան Հօր
պատգամէն եւ
«Պահպանիչ»էն ետք, Պատարագիչ
Տէր Հայրը օրուան խորհուրդի
համաձայն յաւուր պատշաճի քարոզ
խօսեցաւ:
Դիւան Առաջնորդարանի

Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը

Ամերիկահայ Կեանք
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ԱՄՆ Արեւմտեան Թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ
Տ. Յովնան Արք. Տէրտէրեանի Հովուական Այցը Մեքսիկոյի Միացեալ Նահանգներ
14
Յունիս,
2021
Թեմակալ
Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Յովնան
Արք. Տէրտէրեանը հովուական
այցով` ուղեւորուեցաւ Մեքսիկոյի
Միացեալ Նահանգներ` տեսակցելու
եւ Իր հայրական օրհնութիւնը
փոխանցելու տեղի հայ համայնքի
անդամներուն: Համաճարակէն ի
վեր ասիկա Սրբազան Հօր Մեքսիկո
կատարած առաջին այցելութիւնն էր,
եւ այն հաճելի կերպով զուգադիպեցաւ
նաեւ Մեքսիկոյի մէջ Հայաստանի
Հանրապետութեան նորանշանակ
դեսպան` Ազնուափայլ Տիկին Արմելլա
Շաքարեանի պաշտօնամուտի հետ:
Առաջնորդ Սրբազան Հայրը` Տիկին
դեսպանին մօտէն կը ճանչնայ, դեռեւս
Անոր Լոս Անճելըսի մէջ ունեցած
դիւանագիտական առաքելութեան
ժամանակէն:

Յաջորդ օրը` 15 Յունիս, 2021
Հայաստանի Դեսպանատան մէջ
տեղի ունեցաւ ընդունելութեան
արարողութիւնը, յընթացս որի
Տիկին դեսպանն իր ողջոյնի խօսքով`
բարի գալուստ մաղթեց Բարեխնամ
Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Յովնան
Արք. Տէրտէրեանին: Ընդունելութեանը
ներկայ էին Օրթոտոքս, Կաթոլիկ,

Անգլիկան, Բողոքական եկեղեցիներէն
բարձրաստիճան եկեղեցականներ`
Նորին Գերազանցութիւն` Տէր
Մոնսինյոր Ֆրանկո Կոպոլան, Նունսիո
Ապոստոլիկոն, Անգլիկան եկեղեցւոյ
եպիսկոպոս Գերաշնորհ Էնրիկե
Տրեվինո Քրուզը, Վերապատուելի
Եֆրեն Վելասկես Գուտիերեսը
եւ Մեքսիկոյի Ռուս Ուղղափառ
եկեղեցւոյ փոխանորդ-հոգեւոր հովիւ
եւ Մեխիկոյի Սուրբ Երրորդութիւն
վանքի անդամ` Տէր Քրիստափոր
Ներսէսեանը, ընդունելութեանը
ներկայ էին նաեւ հայ համայնքի
մի շարք
ներկայացուցիչներ եւ
դիւանագիտական շրջանակի հիւրեր:
Ապա Սրբազան Հօր գլխաւորութեամբ եւ ներկայ եկեղեցականներու
մասնակցութեամբ, կատարուեցաւ
միասնական էկումենիկ աղօթք` յանուն
Հայաստանի Հանրապետութեան
խաղաղութեան եւ անդորրութեան:
Որմէ յետոյ Գերաշնորհ Տ. Յովնան
Արքեպիսկոպոս Տէրտէրեանն Իր
սրտի եւ երախտիքի խօսքն ուղղեց
Տիկին Դեսպանին, ներկաներուն եւ
հիւրերուն, որու մէջ մասնաւորաբար
կ’ըսէր. «Կ’աղօթեմ առ Աստուած եւ
շնորհակալ եմ Ամենակարողին այս
պատմական եւ գեղեցիկ օրը մեզի

շնորհելու համար: Անցնող տարուան
մարդկութեանը մեծ մարտահրաւէր
նետուեց COVID-19 համաճարակի
տեսքով, եւ որու հետեւանքով
աշխարհը նոր շրջափուլի մը մէջ
մտաւ: Մարդկութեան կեանքն այլեւս
փոխուեցաւ հնարաւոր տարբեր
ձեւերով: Ամբողջ աշխարհում
մարդիկ ականատեսը եղան բազում
դժուարութիւներու եւ խոչընդոտներու:
Հայ ժողովուրդը ցաւօք այդ ամէնուն
զուգահեռ, Արցախեան այս վերջին
պատերազմի հետեւանքով ունեցաւ
նաեւ բազում աւերածութիւններ և
հազարաւոր երիտասարդ կեանքերու
կորուստ, որոնց ազատութեան
տեսլականը երբեք ու երբեք չպէտք է
մեռնի մեր հոգիներէն ներս»:
Այնուհետեւ ընդունելութեան աւարտին
Գերաշնորհ Սրբազան Հայրը նուէրներ
յանձնեց
բոլոր
ներկաներուն,

ինչպէս նաեւ առ ի նշանաւորումն
նոր
պաշտօնի
ստանձնման,
Տիկին Դեսպանին նուիրեց` Մեր
Տէր և Փրկիչ Յիսուս Քրիստոսի
Խորհրդաւոր Ընթրիքին պատկերը
ներկայացնող` հայ միջնադարեան
մանրանկարչութեան արուեստի
գեղեցիկ օրինակ մը:
Թեմիս Բարեխնամ Առաջնորդ
Գերաշնորհ Տ. Յովնան Արքեպիսկոպոս Տէրտէրեանի յաջորդ այցը
նախատեսուած է յառաջիկայ քանի
մը շաբաթներու ընթացքին: Առաջնորդ
Սրբազան Հօր նախագահութեամբ
պէտք է կատարուի Սուրբ Պատարագ
եւ Հոգեհանգստեան կարգ` ի յիշատակ
յընթացս Արցախեան 44-օրեայ
պատերազմին զոհուած զինուորներու
հոգիներու խաղաղութեան համար:
Դիւան Առաջնորդարանի

Սերունդները Կամրջող Հոգեւոր Դասընթացքներ
Հովանաւորութեամբ
առաջնորդ
Յովնան արք. Տէրտէրեանի եւ
պատասխանատուութեամբ` Վազգէն
քհնյ. Մովսէսեանի, նախորդ տարուան
Յունիս ամիսէն սկսեալ առաջնորդարանի Համբար Ընտանիքի սրահին
մէջ մեկնարկեց «Սերունդները
Կամրջող» հոգեւոր դասընթացքներու
շարքը, որ բաղկացած էր քառասուն
դասախօսութիւններէ: Թեմի Քրիստոնեական
դաստիարակութեան
կեդրոնի վարիչ Մաշտոց Չօպանեան
եւ Միջեկեղեցական բաժանմունքի
վարիչ Հայկ Մադոյեան իրենց
դասախօսութիւններով նոր շունչ եւ
հոգեւոր մեծ սնունդ մատակարարեցին
հաւատացեալներուն եւ յատկապէս
երիտասարդութներուն, որոնք ամենայն
սիրով ներկայ եղան` զօրանալու համար
հոգեւոր գիտելիքներով եւ Աստուծոյ
խօսքով:
9
Յունիսին,
դասընթացքին

առաջին շրջանը աւարտեցաւ: Այս
մէկ տարուան ընթացքին շաբաթական հերթականութեամբ` հաւատացեալներու եւ օրէ օր շատցող
երիտասարդներու մասնակցութեամբ`
ամէն Չորեքշաբթի երեկոյեան կը
կատարուէր հոգեւոր սերտողութեան
դասընթացքներ, որոնք առաւելաբար կ՛ընդգրկէին Աստուածաշունչի
համեմատական եւ խորհրդանշական
իմաստներու մեկնութիւն, ինչպէս
նաեւ Հայաստանեայց Առաքելական
եկեղեցւոյ
վարդապետութեան
ուսուցում:
Առաջնորդը դասընթացքի առաջին
շրջանի փակման օրը մասնակցողներուն փոխանցեց իր հայրական
խրատը եւ իր բարձր գնահատանքը
յայտնեց դասախօսութիւններու
պատասխանատու Վազգէն քհնյ.
Մովսէսեանին եւ դասախօսներուն`
Մաշտոց Չօպանեանին եւ Հայկ

Մադոյեանին, որոնք յանձնառու եղան
կեանքի կոչելու այս առաքելութիւնը
մանաւանդ համաճարակի ծանր
օրերուն:
Ապա սրբազանը իր օրհնութիւնը
եւ գնահատանքը փոխանցեց բոլոր

ներկաներուն, ինչպէս նաեւ համաճարակին պատճառով ձեռնարկին
առցանց հետեւողներուն, այս գեղեցիկ
ծրագիրին իրենց մասնակցութեան
համար, որ նոր թափով եւ ուժով պիտի
շարունակուի:

Սփիւռքահայ Կեանք
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Հայրապետական Մաղթանք՝ Արամ Ա. Կաթողիկոսի Գահակալութեան 26-ամեակին
Առիթով
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Սուրբ Աթոռոյս Գահակալ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ
Հայրապետը կը բոլորէ Կաթողիկոսական ընտրութեան եւ օծման 26-րդ
տարեդարձը։ Այս առիթով, Կիրակի,
27 Յունիս 2021-ին, Հայրապետական
Մաղթանք կատարուեցաւ Անթիլիասի
Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ
Մայր Տաճարին մէջ, յընթացս Ս. եւ
Անմահ Պատարագին։

Հայրապետական
Մաղթանքի
ընթացքին միաբան հայրեր Ս. Խորան
բարձրանալով Աւետարանական
հատուածներ
ընթերցեցին
եւ
աղօթքներ կարդացին՝ Հայրապետին
մաղթելով քաջառողջութիւն եւ երկար
ու բեղուն գահակալութիւն եւ Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան
դարաւոր Ս. Աթոռին՝ անսասանութիւն։
Պատարագիչ հայր սուրբը՝ Գերպ. Տ.
Պօղոս Ծ. Վրդ. Թինքճեան, քարոզին
բնաբան ընտրած էր որոմին առակը,
որ կ՚ուսուցանէ համբերութիւն եւ
Աստուծոյ արդար դատաստանին
վստահութիւն, ինչպէս նաեւ ցոյց
կու տայ Աստուծոյ գթառատութիւնն
ու ողորմութիւնը։ Ապա, ան դիտել
տուաւ, թէ օրը իւրայատուկ է իր
տօնակատարութեամբ, որովհետեւ
տարուան ընթացքին բոլորիս

ընծայուած լաւագոյն առիթն է այսօր
յետադարձ ակնարկով նայելու Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսական Ս.
Աթոռին յատկապէս վերջին քառորդ
դարու պատմութեան: Լուսարձակի
տակ առնելով Ս. Աթոռոյս ծառայական
առաքելութեան պատմութիւնը՝ հայր
սուրը ըսաւ. «Վերջին 26 տարիներուն
ինչե՜ր չէ ըրած Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը:
Միջ-կրօնական գետնի վրայ
ո՛չ թէ միայն մասնակցեցաւ ու
խօսեցաւ այլ կրօններու հետ
հաշտ
համակեցութեան
եւ
համագոյակցութեան մասին, այլ
Միջին Արեւելքի մէջ լաւագոյն
օրինակը հանիսացաւ հանդուրժողութեան, հասկացողութեան եւ
երկխօսութեան:
Միջ-եկեղեցական յարաբերութեանց մէջ
չբաւարարուեցաւ միայն նախագահելով,
ատենապետելով
եւ կամ սոսկ ժողովներու
մասնակցելով, այլ ռահվիրան
հանդիսացաւ
եկեղեցիներու
միութեան գաղափարին եւ անոնց
միջեւ հաշտութեան կամուրջ
հանդիսացաւ: Ինչե՜ր չէ ըրած Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը:
Համահայկական գետնի վրայ
խօսքով ու գործով զօրակցած
եւ դիմագրաւած է սփիւռքեան
ամէն տեսակի մարտահրաւէր
եւ խոչընդոտ: Հայաստանի
ու Արցախի մեր ժողովուրդի
զաւակներուն նեցուկ կանգնած
է՝ համահայկական զօրակցութեան
կոչեր ուղղելով եւ անձամբ գետնի
վրայ ներկայ ըլլալով ու զօրավիգ կանգնելով անոնց: Սփիւռքի

մէջ, Ս. Աթոռոյս թեմերուն
միջոցաւ, եկեղեցիներու եւ
ազգային
վարժարաններու
ճամբով
հայ
սերունդներու
առողջ
դաստիարակութեան
եւ լեզուական ու մշակութային
գոյատեւման պայքար մղած է:
Դարձեալ հարց կու տամ, ինչե՜ր չէ
ըրած այս Ս. Աթոռը: Հայ դատի եւ
պահանջատիրութեան մշտավառ
ջահ մը եղաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսութիւնը՝ օրինական
եւ դատական գետնի վրայ:
Տակաւին ուրիշ շա՜տ մարզերու
մէջ գործօն դերակատարութիւն
ունեցաւ մեր Ս. Աթոռը՝ կրօնական,
մշակութային եւ հայապահպան
իր առաքելութեամբ: Այս բոլորը,
բնականաբար,
Մեծի
Տանն
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը
կատարեց յանձինս իր ազգընտիր
ու արժանընտիր գահակալին՝
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Սրբազնագոյն
Վեհափառ Կաթողիկոսին, որ նախ
ի՛նք հաւատաց այս բոլորին ու
ապա Աթոռի ոյժը կեդրոնացուց
ճիւղաւորեալ յիշեալ բոլոր եւ այլ
մարզերուն վրայ»:

Ապա, քարոզիչ հայր սուրբը խօսքը
ուղղելով
Նորին
Սրբութեան՝
հաստատեց. «Վեհափառ Տէր, Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան
վերջին 26 տարիներու պատմութիւնը Ձեզմով գրուեցաւ, Ձեզ
պիտի պատմէ եւ Ձեզմով պիտի
յիշուի: Շարականագիրին բառերուն միախառնելով մեր սրտագին
մաղթանքները՝ կ՚աղօթենք, որ
Աստուած Ձեր իշխանութեան
գաւազանը շնորհազարդ պայծառացնէ»:
Հայր սուրբը իր քարոզը եզրափակեց Հայրապետական մաղթերգով,
որուն յոտնկայս միացան ներկայ
հաւատացեալները՝ երգչախումբին
ընկերակցութեամբ. «Ամէն հայի
սրտից բխած՝ լսիր այս ձայն, ո՜վ
Աստուած, երկար կեանք տուր
Հայրապետին, երկար օրեր՝ հայոց
հօր, Տէ՜ր, անսասա՛ն պահիր Դու
միշտ Քո իսկ հիմնած Սուրբ Աթոռ»։
Յայտնենք, որ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսութեան թեմերու բոլոր
եկեղեցիներէն ներս եւս կատարուեցաւ
Հայրապետական Մաղթանք։

«Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը Նեցուկ Կը Կանգնի Լիբանանի Մէջ
Ուսուցիչներու Վերաորակաւորման Ծրագիրին

Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան հայկական բաժանմունքը
Լիբանանի մէջ ուսուցչական վերաորակաւորման նոր ծրագիրի մը
նախաձեռնած է:
Լիբանանի Ամերիկեան Համալսարանին (LAU) հետ գործակցաբար,
հիմնարկութիւնը նեցուկ կը կանգնի
հայկական դպրոցներուն մէջ հայերէնով դասաւանդող ուսուցիչներու
յատկացուած վերաորակաւորման
ծրագիրին:
2019ին, հիմնարկութիւնը Լիբանանի
համար նախատեսուած համընդհանուր ռազմավարութիւն մը մշակած
էր, կիզակէտ ունենալով՝ դպրոցները,
դաստիարակչական զարգացումը
եւ հայերէնի ամրապնդումը: Այդ
ռազմավարութեան
կարեւոր
բաղադրիչներէն մէկն է ուսուցիչներու
ուղղուած յատուկ ծրագրի մը
անհրաժեշտութիւնը, քաջալերելու
համար նորարար մանկավարժական
մօտեցումները եւ քննադատական
մտածողութիւնը:
Յայտագիրը պատրաստուած է
Լիբանանի Ամերիկեան համալսարանի
կրթական բաժանմունքին կողմէ եւ
պիտի ընդգրկէ երկու տարուան վրայ
երկարող դասընթացք մը, տեսական
եւ գործնական բաղադրիչներով:

Դասաւանդուելիք նիւթերէն կարելի է
նշել հետեւեալները՝ դասաւանդման
եղանակներ, մանկավարժական
տեսաբանութիւն,
մանկական
հոգեբանութիւն, յատուկ կրթութիւն
եւ ուսումնառութեան ընթացքի
գնահատում: Ծրագիրը նաեւ կը
բովանդակէ ծաւալուն կիրառական
բաժին մը, որ պիտի քաջալերէ
ուսուցիչները, որպէսզի իրենց
նորայայտ գիտութիւնը կիրարկեն
դասարաններէն ներս:
«Ուսուցիչներուն կատարած հերոսական աշխատանքը չի բաւեր
գովաբանել: Պէտք է իրենց անհրաժեշտ հմտութիւն եւ մանկավարժական
գիտելիքներ
հայթայթել,
որպէսզի իրենց կարգին ներգրաւեն
աշակերտները՝ քայլ պահելով
21րդ դարու մանկավարժական
պարտադրանքներուն հետ: Լիբանանի
Ամերիկեան համալսարանի ծրագիրը
վճռական քայլ մըն է այդ ուղղութեամբ:
Գալիք սերունդներուն հայերէն
դասաւանդելու իրենց կարողութիւնը
զարգացնելով, ուսուցիչները պիտի
քաջալերեն աշակերտները, որպէսզի
արեւմտահայերէնով
մտածեն,
հաղորդակցին, յայտնաբերեն իրենց
տաղանդը եւ ստեղծագործեն», կ՛ըսէ
Հայկական բաժանմունքի տնօրէն
Ռազմիկ Փանոսեան:
Վերաորակաւորման ծրագիրը պիտի
սկսի 2021ի աշնան: Անիկա պիտի

ըլլայ անվճար, բայց նախատեսուած
մասնակցողներու թիւը սահմանափակ
է: Հետաքրքրուող ուսուցիչները պէտք
է դիմեն ուղղակի Լիբանանի Ամերիկեան համալսարանին: Ընթացքը
յաջողութեամբ
աւարտողները
համալսարանէն պիտի ստանան
համապատասխան վկայական մը:
Դասընթացքի աւարտին, ուսուցիչներուն ուղղուած գրքոյկ մը պիտի
հրատարակուի, հայերէնով եւ
անգլերէնով:
Ուսուցիչներու վերաորակաւորման
այս ծրագիրը Լիբանանի մէջ «Գալուստ
Կիւլպէնկեան» հիմնարկութեան
ներդրումին գլխաւոր բաղադրիչներէն
մէկն է, այլ նախաձեռնութիւններու
կողքին: Հիմնարկութիւնը նաեւ

տրամադրած է նիւթական նպաստ
եւ համակարգչային գործիքներհամակարգչային գործիքներ՝ ուղղակի
դպրոցներուն,
հայերէնով
նորարար մշակոյթ քաջալերող
մրցանակներ,
մարդասիրական
օժանդակութիւն,
յատուկ
կրթութեան ուղղուած օգնութիւն,
համալսարանական կրթաթոշակներ,
մանկավարժական կամ լեզուական
զանազան նախաձեռնութիւններու
յատկացումներ:
Այս ծրագիրին եւ այլ նախաձեռնութիւններու մասին յաւելեալ
տեղեկութիւններու համար այցելել
կայքէջը եւ անդամագրուիլ մեր
լրատուին:

Սպանիա

Սպանիոյ Սոֆիա Թագուհին Պարգեւատրեց
Հայ Ուսանող Մը
Սպանիոյ մէջ Հայաստանի դեսպանատունը կը տեղեկացնէ, թէ
Սպանիոյ Սոֆիա թագուհիի անուան
բարձրագույն երաժշտական դպրոցի
ուսանող Սեւան Ղարիբեան 22
Յունիսին հանդիսաւոր արարողութեան մը ընթացքին Սպանիոյ Սոֆիա
թագուհիին կողմէ արժանացաւ
«Լաւագույն ուսանող» վկայականին։
Նշենք, թէ Սեւան Ղարիբեան

«Ալպենիս» հիմնարի կրթաթոշակառու է եւ բազմաթիւ միջազգային
մրցումներու դափնեկիր։

Սփիւռքահայ Կեանք
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Վրաստան

Թբիլիսիում Քննարկուեց «Ապագայ Հայկականը» Հանրային Նախաձեռնութեան
Տեսլականը
2021 թուականի Յունիսի 22ին,
Վիրահայոց թեմի «Հայարտուն»
կենտրոնում, թեմի առաջնորդ
Կիրակոս վարդապետ Դաւթեանի
օրհնութեամբ եւ բարեմաղթանքով՝
«Ապագա Հայկականը» (The FUTURE
ARMENIAN) հանրային նախաձեռնութեան
շրջանակներում,
կայացաւ առցանց հանդիպում
նախագծի համաֆինանսաւորող
IDeA հիմնադրամի եւ «Աւրորա»
բարեգործական նախագծի համանախագահ Ռուբէն Վարդանեանի
հետ: Հանդիպմանը ներկայ էին
հոգեւորականներ, մտաւորականներ,
հասարակական կազմակերպութիւնների ղեկավարներ:
Հանդիպման նպատակը «Ապագայ
Հայկականը»
նախագծի
քննարկումն
էր
թբիլիսահայ
համայնքի
ներկայացուցիչների

հետ: Նախագիծը ներառում է այն
15 կէտերը, որոնք ուրուագծում են
մինչեւ 2041 թուականը ՀայաստանԱրցախ-Սփիւռք
եռամիասնութեան զարգացման, Հայաստանի եւ
հայկականի հզօրացմանն ուղղուած
ծրագրային ուղղութիւնները:
Առցանց հանդիպումն ընթացաւ
հարց ու պատասխանի ձեւաչափով:
Յատկանշական է, որ այն մեկնարկեց
երախտագիտութեան խօսքերով՝
ուղղուած Ռուբէն Վարդանեանին
եւ նրա համագործակիցներին, ում
ֆինանսաւորմամբ Թբիլիսիի «Սուրբ
Գէորգ» առաջնորդանիստ եկեղեցում
իրականացուեց
մասշտաբային
հիմնանորոգում:
Այնուհետեւ «Ապագայ Հայկականը»
նախագծի համաֆինանսաւորողը
պատասխանեց
ներկաների
հարցերին, որոնք վերաբերում

Ռուբէն Վարդանեանը խոստացաւ
մօտ ժամանակներս ժամանել Թբիլիսի
եւ հանդիպում ունենալ թբիլիսահայ
համայնքի հետ։ Առցանց հանդիպումը
վարում էր հասարակական գործիչ
Լեւոն Չիդիլեանը:
ՀԱՅ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ՈՒՂՂԱՓԱՌ
ՍՈՒՐԲ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՎԻՐԱՀԱՅՈՑ
ԹԵՄ

Սփիւռք

Առողջապահական

Ինչպիսի՞ Խմիչքներ Օգտակար Են
Լեարդին Համար

Որոշ խմիչքներ կրնան օգնել
վերականգնելու լեարդի գործառոյթը, յայտնած է սննդաբան եւ
«կասթրոէնթերոլոկ» Ալինա Պուտաքովսքայա:
Մասնագէտը նշած է, որ նման
խմիչքներ հիմնականին մէջ ստեպղինի
եւ դդումի հիւթեր կը ներառեն:
Ստեպղինը, ինչպէս բոլոր նարնջագոյն
եւ դեղին բանջարեղէնները, հարուստ
են «քարոթինոիտ»-ներով, որ կը
նուազեցնեն լեարդին վրայ «թոքսին»ներու վնասակար ազդեցութիւնը:
Մասնագէտին համաձայն, օրուան
ընթացքին, կարելի է խմել 250 միլիլիթր
նման հիւթեր:
«Նախընտրելի են բանջարեղէնային
հիւթերը, յաճախ՝ ճակնդեղ պարունակող: Բազուկը սննդականոնին
մէջ անփոխարինելի է, որովհետեւ
անիկա նիւթ մը կը պարունակէ, որ
կը կանխէ քաղցկեղի զարգացումը:
Անիկա կը նպաստէ լեարդի բջիջներու
երիտասարդացման եւ նաեւ՝ կը
զօրացնէ ատոր թունազերծող
յատկութիւնները: Ճակնդեղի հիւթը՝
առանց խառնելու այլ հիւթերու հետ,
բաւական դժուար է խմելը, ուրեմն
աւելի լաւ է զայն աւելցնել այլ հիւթերու
մէջ»,- ըսած է մասնագէտը:
Մասնագէսին համաձայն՝ հանքային
ջուրը եւս օգտակար է լեարդին համար,
յատկապէս, եթէ անիկա քալսիումի
պայքարպոնաթ (այլ ձեւով՝ խմիչքը
պէտք է ըլլայ միջին կամ շատ աղի) կը

էին ՀՀում նորերս տեղի ունեցած
արտահերթ խորհրդարանական
ընտրութիւններին,
Արցախեան
պատերազմին, մայր հայրենիքի
տնտեսական, մշակութային, կրթական համակարգի եւ միւս ոլորտների
զարգացման հեռանկարներին եւ
նախագծի իրականցմանը համայն
հայութեան ներուժի ընդգրկմանը:

պարունակէ: Նման ջուրը, սննդաբանին համաձայն, կ՛օգնէ նուազեցնելու
լեարդի բորբոքումի գործընթացները, լեղապարկի լարուածութիւնը,
ինչպէս նաեւ կը բարելաւէ լեղիի
արտահոսքը, բնական կը դարձնէ
մարսողութիւնը եւ կը վերականգնէ
լեարդի բոլոր նիւթափոխանակութեան
գործընթացները:
Մասնագէտը առողջ մարդոց կը
յանձնարարէ օրական մէկ անգամ,
ուտելէն կէս ժամ առաջ, օգտագործել
մէկ գաւաթ հանքային ջուր: Լեարդի
խանգարումի պարագային կը
յանձնարարուի խմել օրական մինչեւ
երեք գաւաթ:
Սուրճը եւս օգտակար է լեարդին
համար, որովհետեւ ատոր մէջ գտնուող
«քաֆէին»-ը կ՛աշխուժացնէ լեարդի
ֆերմենթներու արտանետումը, որոնք
կ՛ազդեն նիւթափոխանակութեան
վրայ: Մասնագէտը կը յանձնարարէ
ընտրել բացառապէս բնական, ոչ
լուծուող սուրճ, եւ խմել օրական 2-3
գաւաթէն ոչ աւելի: Այդ սուրճը կարելի
է օգտագործել ցած իւղայնութեամբ
կաթով (ոչ աւելի, քան 2.5 առ հարիւր):
Կաթը նոյնպէս կը յանձնարարուի խմել
լեարդի աշխատանքը բարելաւելու
համար, բայց անիկա պէտք է ունենայ
ճարպի ցած տոկոս, յատկապէս եթէ
մարդ կշիռքի հետ կապուած խնդիրներ
եւ լեարդի ճարպային հիւանդութիւն
ունի:

Երկարաձգուած Է «Սփիւռքի
Երիտասարդ Դեսպան» Ծրագրին
Դիմելու Վերջնաժամկէտը
Հայաստանը պիտի ունենայ սփիւռքի
երիտասարդ դեսպաններ։ Անոնք
պիտի զբաղին համայնքի խնդիրներով, արտերկրի մէջ պիտի պաշտպանեն հայկական շահը։
Սփիւռքի
գործերու
գլխաւոր
յանձնակատարի
գրասենեակը,
«Ճինիշեան» յիշատակի հիմնադրամի
ֆինանսաւորմամբ առաջին անգամ
կ'իրականացնէ «Սփիւռքի երիտասարդ
դեսպան» ծրագիրը, որու հիմնական
նպատակներէն մէկը սփիւռքի տարբեր
համայնքներէն երիտասարդական
ցանցի ձեւաւորումն է:
«Սփիւռքի երիտասարդ դեսպան»
ծրագրին դիմելու վերջնաժամկէտը
երկարաձգուած է մինչեւ 5 Յուլիս:
Սփիւռքի 22-էն 35 տարեկան աշխոյժ
երիտասարդներու համար ծրագիրը
կը գնահատուի բացառիկ: Այս մասին
կը տեղեկացնէ Սփիւռքի գլխաւոր

յանձնակատարը:
Ծրագրի ընթացքին մասնակիցները 2
շաբաթ պիտի գտնուին Հայաստանի
մէջ, այնուհետեւ մէկ տարի
շարունակ երիտասարդ դեսպանի
կարգավիճակով պիտի կազմակերպեն
համայնքային
միջոցառումներ,
իրազեկման արշաւներ, պիտի հեղինակեն մետիա հրապարակումներ:
Դիմելու համար անհրաժեշտ է այցելել
հետեւեալ յղմամբ՝ http://diaspora.gov.
am/.../19/Diaspora-Youth-Ambassador:

Ինչպէ՞ս Յաղթահարել Քաղցրի
Հանդէպ Հակումը
Շատ մարդիկ աւելորդ կշիռք ունին եւ
ոչ մէկ ձեւով կը յաջողին նիհարնալ,
որովհետեւ շատ քաղցր կը սիրեն:
Ինչպէ՞ս կարելի է յաղթահարել այս
ձգտումը: Սննդաբան Ռուճութա
Տիվեքար այս մասին քանի մը
խորհուրդներ տուած է։
Անոր խօսքով՝ նախ պէտք է գիտնալ
բնական անօթութիւնը զանազանել
սնունդի նկատմամբ անցողական
ձգտումէն,
որ
շատ
յաճախ
հոգեբանական ծագում կ՛ունենայ: Շատ
պարագաներու, մարդիկ քաղցր բան մը
կ՛ուտեն երեւակայական անօթութեան
պատճառով, սովորաբար այդ պահուն
անոնք կուշտ կ՛ըլլան: Ատոնցմէ
խուսափելու համար, մասնագէտը
կը յանձնարարէ ուշադիր հետեւելու
օրկանիզմի հեղուկի մակարդակին եւ
լաւ քնանալ:
Սննդաբանը նաեւ կը յանձնարարէ
տնային թթուներ` «փրոպայոթիք»ներ, որոնք կը նպաստեն աղիքներուն
օգտակար մանրէներու աճին, ինչ որ, իր

կարգին, կ՛օգնէ պահպանելու արեան
մէջ «կլիւքոզ»-ի ճիշդ մակարդակը
եւ նուազեցնելու քաղցրի հանդէպ
ձգտումը:
Սննդականոնին մէջ լոպազգիները
լաւ ընտրութիւն կը նկատուին: Անոնք
հարուստ են սպիտակուցներով եւ
բջիջանիւթով, որոնց շնորհիւ մարդ
աւելի երկար կուշտ կը մնայ եւ շաքարի
աւելի քիչ կարիքը կը զգայ:
Afhil.com
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Տուն Տանող Ճանապարհը
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ
Երկու ամիս առաջ Ամերիկայի
Միացեալ Նահանգներու մէջ մահացաւ
հայ անուանի գործիչ Վարդան
Գրիգորեան՝ կեանքի հետաքրքրական ուղի անցած պատմաբանը,
ակադեմիկոսը, ուսուցիչն ու հանրային
գործիչը, որ իր հարուստ կեանքի
փորձառութիւնը նկարագրած է
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ինքնակենսագրական գիրքին մէջ:
Տարիներ առաջ անգլերէնով լոյս
տեսած այս յոյժ հետաքրքրական
գիրքը Վարդան Գրիգորեանի մահէն
մէկ ամիս առաջ հայերէնով լոյս տեսաւ
Հայաստանի մէջ եւ ան իր կեանքի
ճանապարհին մասին գրած գործը
տեսաւ նաեւ հայերէնով տպագրուած:
Գունեղ ու պատկերաւոր նկարագրութեամբ, ուսանելի ու յուզիչ այս
յուշագրութեան
մէջ
Վարդան
Գրիգորեան կը պատմէ իր անցած
ճանապարհը՝ Թաւրիզի մէջ հայ
քրիստոնեայի մը թշուառ մանկութենէն մինչեւ աշխարհի կրթուած
քաղաքացի, աղքատ տղու մը ապրած
կեանքէն մինչեւ աշխարհի նշանաւոր
մարդոցմէ մէկը դառնալը…
Վարդան Գրիգորեան իր ծննդավայր Թաւրիզին մասին գիրքին
յառաջաբանին մէջ կը նկարագրէ,
որ
այդ
հինաւուրց
քաղաքը
փոթորկոտ ու փառահեղ անցեալ մը
ունեցած է: Ինք ծնած է քաղաքին
աղքատ թաղամասերէն մէկուն մէջ.
մանկութիւնը անցած է եկեղեցւոյ,
դպրոցի, ամերիկեան շարժանկարներու ու աւելի մեծ աշխարհի հանդէպ
սիրով ու անյագ ընթերցանութեամբ:
Գրիգորեան շատ հետաքրքրական մանրամասնութիւններով կը
պատմէ Թաւրիզէն Լիբանանով
Գալիֆորնիայով,
Թեքսասով,
Փենսիլվանիայով, Ռոտ Այլընտով
եւ բազում այլ վայրերով Նիւ Եորք
հասնելու իր պատմութիւնը, թէ
ինչպէս այդ ամբողջ ճանապարհին,
գիտելիքի ծարաւ ունենալով եւ
անվերջ գիտելիք ստանալով, ի
վերջոյ, հասած է աշխարհի նշանաւոր
կազմակերպութիւններէն մէկուն՝
«Քարնեկի» հիմնադրամի նախագահի
պաշտօնին: Կազմակերպութիւն մը,
որ իր առաքելութիւնը հռչակած է
գիտելիքի տարածումը աշխարհի
տարածքին։ «Ասիկա այն կեանքն է,
որ երբեք չէի սպասեր, որ կ՚ունենամ»,
իր աղքատութենէն ու զրկանքներէն
մինչեւ յաջողութիւններ հասած
կեանքին մասին կը գրէ Վարդան
Գրիգորեան:
Գիրքը իրանահայ երիտասարդի մը
բացառիկ յաջողութեան պատմութիւնն է, որ կ՚ամփոփէ Գրիգորեանի
կեանքի բանաձեւը՝ բաց ըլլալ գիտելիքի
առջեւ եւ անվերջ կրթուիլ:
Այս գիրքին մէջ բազմաթիւ յայտնի
ու անյայտ անուններ ու վայրեր
կան: Հեղինակը իր զանազան
աշխատանքներուն
բերումով
ճանչցած է անցեալ դարու շատ
նշանաւոր մարդիկը, որոնց մէկ
մասին հետ մտերմացած է, եւ այդ
ծանօթութիւնները նկարագրած է
ամենայն ջերմութեամբ եւ սիրով:
Յուզիչ է անոր առաջին այցը
Խորհրդային Հայաստան, ուր
հանդիպած է Իրանէն ներգաղթած
ազգականներուն,
խորհրդային
գրողներուն, մտաւորականներուն
ու պարզ մարդոց: Խիստ տպաւորիչ

են Վարդան Գրիգորեանի անցուցած
տարիները Լիբանանի մէջ, ուր ան
առանձնակի մտերմութիւն ունեցած
է Սիմոն Վրացեանին հետ, որ մեծ
ազդեցութիւն ձգած է Գրիգորեանի
պատմաբան ըլլալուն վրայ: Բոլոր
վայրերուն մէջ Վարդան Գրիգորեան
փնտռած է մտաւորականը, գիրը,
գրականութիւնը եւ մանաւանդ՝ գրադարանը, որ Գրիգորեանին համար
միշտ եղած է առասպելական վայր մը,
գրեթէ հաւասար սրբավայրի:
Ահա թէ ինչու, յետագային, աշխատելով Նիւ Եորքի Հանրային գրադարանին
մէջ եւ ըլլալով անոր տնօրէնը, յիրաւի
կոչուած է «Նիւ Եորքի Հանրային
գրադարանի փրկիչ»ը, փրկելով
գրադարանը անկումէ եւ զայն
դարձնելով Ամերիկայի գլխաւոր
պատկերներէն մէկը, Նիւ Եորքի դէմքը:
Վարդան
Գրիգորեանի
«Տուն
տանող
ճանապարհը»
գիրքը
հայերէն թարգմանութեամբ լոյս
ընծայած է Հայաստանի «Նիւմեգ»
հրատարակչութիւնը, որ վերջին
տարիներուն
համաշխարհային
նշանակութեամբ
գիրքեր
կը
թարգմանէ հայերէնի, շեշտը դնելով
օտարագիր հայ հեղինակներու
գործերուն վրայ: Հրատարակչութեան
տնօրէն Արտակ Ալեքսանեան կ՚ըսէ,
թէ Վարդան Գրիգորեան ընթերցած
է հայերէնի թարգմանուած բոլոր
էջերը, հաւանութիւն տուած է
թարգմանութեան, գիրքին կողքին եւ
ի վերջոյ, գիրքը հրատարակուած է:
Հեղինակին մահէն մէկ ամիս առաջ
գիրքը հայ ընթերցողին սեղանին
էր: Գիրքը հայերէնի թարգմանած
է երիտասարդ թարգմանչուհի
Աստղիկ Սարգսեան, որ նշած է, թէ
տպաւորուած է աղքատ մանկութենէն
մինչեւ մեծ հռչակի հասած հայուն
ճակատագրով:
Բոլոր բնագաւառները, ուր աշխատած է Վարդան Գրիգորեան,
հաւասարապէս կարեւոր եղած են
հասարակութեան
զարգացման
համար. թէ՛ ակադեմական միջավայրի
մէջ, թէ՛ գրադարաններու ցանցէն ներս
եւ թէ իր բոլոր դասախօսութիւններուն
ընթացքին ու հեղինակած գիրքերու
մէջ Վարդան Գրիգորեան կարեւորութիւն տուած է հասարակութեան
զարգացման եւ կրթուած ու յառաջադէմ
երիտասարդութեան գոյութեան՝
ժամանակակից աշխարհին մէջ:
Այդ գաղափարները ան լաւագոյնս
դրսեւորած է մանաւանդ «Քարնեկի»
հաստատութեան նախագահը եղած

Գրական-Մշակութային
ժամանակ: Այս հաստատութեան
հիմնադիրին՝ Էնտրու Քարնեկիին
գաղափարախօսութեան մաս կազմած
է հասարակութեան բարգաւճումը՝
ամենալայն իմաստով:
1889
թուականին
Քարնեկին
հրատարակած է «Հարստութեան
աւետարան» յայտնի յօդուածը,
որով կոչ կ՚ընէր հարուստներուն՝
իրենց հարստութիւնը գործածել
հասարակութեան բարգաւաճման
համար, յօդուածը նաեւ ԱՄՆ-ի
մէջ բարեգործութեան եւ դրամահայթաթման
մեծ
ալիք
բարձրացուցած է: Ատկէ տարիներ
անց, երբ ծագումով սկովտացի
ամերիկացի արդիւնաբերող, մեծահարուստ Էնտրու Քարնեկիի անունը
կրող հիմնարկը գլխաւորեց Վարդան
Գրիգորեան, ան յառաջ տարաւ նոյն
գաղափարները: Ան հիմնադրամին
համար այնպիսի ամուր կապեր
հաստատեց եւ այնքան գումար
հայթայթեց, որ կ՚ըսեն, թէ հիմնադրամը
այլեւս գումարի կարիք չունի:
Գրիգորեան յայտնի եղած է լաւ
գաղափարներու
իրագործման
համար դրամահաւաքի իր բացառիկ
հմտութիւններով: 2007-ին «Financial
Times»ը զայն կոչած է «Միջոց
հայթայթող հանճար»:
Իր գիրքին մէջ Գրիգորեան անդրադարձած է նաեւ Քարնեկիին.
«Պատանի ժամանակ, Քարնեկիի
մասին լսելէ ետք, մեծագոյն յարգանքով
լեցուեցայ անոր հանդէպ: Նկատի
առի, որ իմ ու այդ մարդուն կեանքերը
շատ նման են՝ երկուքս ալ աղքատ
ընտանիքներէ էինք, երկուքս ալ կը
սիրէինք կարդալ, սակայն չէինք կրնար
մեզի արտօնել գիրք գնել կամ վարձով
վերցնել. երկուքս ալ երիտասարդ
տարիքին մեկնած էինք օտար երկիր
բախտ որոնելու, երկուքս ալ գիտէինք՝
հոգւով ու սրտով, որ մեզ կը փրկէ
եւ կ՚ուղղորդէ միայն կրթութիւնը:
Անշուշտ, ես հպարտ էի, յաղթական
տրամադրութիւն ունէի, որ Թաւրիզէն
եկած տղան, որ այնքան աղքատ էր,
չէր կրնար սեփական գիրքը ունենալ,
կամ վարձել, հասաւ աստիճանի մը,
որ կարողացաւ հարիւրաւոր գիրքեր
տրամադրել Նիւ Եորքի բնակիչներուն։
«Գիրքը ինծի համար կը շարունակէ
մնալ մարդուն ամենաբացառիկ
ստեղծագործութիւններէն մէկը, քանի
որ անիկա ընծայ է, գիտելիքի ընծայ։ Եւ
ինչպէս ալ որ ան յայտնուի քու ձեռքիդ,
գտածոյ գանձ մըն է»։
«Ճանապարհ դէպի տուն» գիրքին
բոլոր խորագիրները հետաքրքրական
են: «Երախտագիտութեան խօսք»ին
մէջ Գրիգորեան երախտագիտութիւն
կը յայտնէ իր կնոջ՝ Քլէրի Գրիգորեանին,
առանց որուն կարելի չէր անցնիլ այն
ճանապարհը, որ անցած են երկուքը,
իրենց երեք տղաքը՝ Վահէն, Ռաֆֆին
եւ Դարեհ Արտաշէսը մեծցնելով
բարձր արժէքներով: Բայց իր ապրած
կեանքին համար Վարդան Գրիգորեան
ամենէն շատ պարտական է իր մեծ
մօր՝ Ոսկի Միրզայեանին, որ սնած է,
ինչպէս ինք կ՚ըսէ, իր մարմինը, սիրտն
ու հոգին.
«Մեծ մայրս կ՚աշխատէր բազմաթիւ
բարեկեցիկ հայերու տուներուն մէջ,
կը մաքրէր, հաց կը թխէր, կ՚եփէր,
կը լուար ու կը գործէր, որպէսզի
կարողանայ պահել իր երեխաներն ու
կրթութիւն տալ անոնց: Հակառակ որ
մեծ մայրս մոլեռանդ քրիստոնեայ էր եւ
յաճախ եկեղեցի կ՚երթար, ան շուարած
էր իր գլխուն եկած փորձանքներէն:
Կորսնցուցած էր ամուսինը, եօթը
երեխաներէն վեցը մահացած էին:
Կորսնցուցած էր իր տունն ու գիւղը,
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մահացած էր թոռը: Որքան կը մեծնայի,
այնքան կը մտածէի, որ կա՛մ զայրացած էր Աստուծոյ վրայ, կա՛մ շշմած
էր Անոր ըրածէն եւ կը շարունակէր
ապրիլ՝ հակադրուելով Անոր: Մեծ մօրս
լուռ կռիւը Աստուծոյ հետ էր. եթէ
Աստուած է դէպքերուն հեղինակը,
կամ գոնէ Անոր համաձայնութեամբ
այս աշխարհին մէջ կ՚ըլլայ ամէն բան,
ապա Ան կրնար իր երեխաներէն գոնէ
մի քանին պահպանել, քանի որ ինք
այդքան մեղաւոր մարդ մը չէր, որ նման
դաժան պատուի արժանանար:
«Մեծ մայրս իր վիշտը ծածուկ կը կրէր:
Երբեք չէր բողոքեր, իր երեխաներուն
համար կու լար այն ժամանակ
միայն, երբ առանձին կ՚ըլլար: Անոր
տառապանքը ինծի մեծ ցաւ կը
պատճառէր»:
ՎԱՐԴԱՆ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ.
ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ
• «Գրադարանը որպէս վայր,
ուր գիրքերը կրնան ազատօրէն
տրամադրուիլ մեծերուն եւ երեխաներուն, բոլորին երեխաներուն
նկատմամբ մարդուն դրսեւորած
հոգածութեան առհաւատչեան են:
Գրադարան հիմնելու եւ պահպանելու
գործը ներդրում է ոչ միայն մեր, այլեւ
ապագայ սերուդներու կեանքին մէջ:
Գրադարանը ժառանգութիւն է, հայելի
դէպի անցեալ եւ պատուհան դէպի
ապագայ»:
• «Իմ կարծիքովս, գրադարանը
միակ հանդուրժող պատմական
հաստատութիւնն է, քանի որ ան
կ՚արտացոլէ մեր հասարակութեան,
մարդկութեան պատմութիւնը: Անիկա
հաստատութիւն մըն է, ուր ձախերն
ու աջերը, սատանան եւ Աստուած,
մարդկային
ձեռնարկումները,
ձեռքբերումներն ու ձախողումները կը
պահուին դասակարգուած, որպէսզի
մարդկութեան սորվեցնեն, թէ ի՛նչն
է անհրաժեշտ ընդօրինակել եւ ին՛չը
պէտք չէ կրկնել:
«Գրադարանը նաեւ մարդկութեան
շարունակութեան նկատմամբ ունեցած
հաւատքի դրսեւորում է: Գրադարանէն
ներս կը պահուի հասարակութեան
հաւաքական, բայց նաեւ խտրական
յիշողութիւնը: Ան յարգանքի տուրք
կը մատուցէ անցեալին, ապագային
համար վկայութիւն կու տայ ներկայի
մասին, հետեւաբար, հնարաւորութիւն
կը ստեղծէ դատողութիւններ ընելու թէ՛
անցեալի, թէ՛ ապագայի վերաբերեալ»:
• «Գրադարանին գոյութիւնը եւ
բարեկեցութիւնը հասարակութեան,
համայնքին,
համալսարանին,
դպրո-ցին, քոլէճին, քաղաքին եւ
երկրին կեանքին մէջ հսկայական
նշանակութիւն ունին: Եւ իսկապէս,
գրադարանը մեր հասարակութեան
առանցքն է: Ան տեղեկատուութեան
ազատ փոխանակման վճռորոշ
բաղադրիչն է, նոյնինք ժողովրդավարութեան հիմքն է: Թէ՛ ուղիղ,
թէ՛ խորհրդանշական իմաստով
գրադարանը միտքի եւ ընտրութեան
ազատութեան պահապանն է, որ զայն
կը դարձնէ մեր սահմանադրութեան
առաջին ուղղման խորհրդանիշը:
«Այլապէս, ի՞նչ հետեւանքներ կը թողու
այնպիսի քաղաքական համակարգ
մը, որուն օրօք ժողովուրդին մեծ
մասը անտեղեակ է իր անցեալին,
ժառանգութեան, երազանքներուն
ու աւանդոյթներուն, եւ ի՞նչ կը
մնայ մեր ժողովրդավարութեան
նպատակներէն»:
«Ժամանակ»/Պոլիս

ՉորեքշաբÃÇ, 30 Յունիս 2021

«… Չեմ Կրնար Ճշմարտութիւնը Զոհել
Յանուն Համեստութեան». Երեւանի Մէջ
Լոյս Տեսաւ Պետրոս Հերեանի «Ընտրանի»ն
Երեւանի մէջ լոյս տեսաւ Այնճարցի
վաղամեռիկ բանաստեղծ Պետիկ
Հերկելեանի (Պետրոս Հերեան)
ամբողջական երկերը՝ մէկ ծաւալուն
հատորով։
Հատորը խմբագրուած է հայրենի
հանրածանօթ
գրականագէտ
Ալեքսանդր Թոփչեանի կողմէ, որ
գրած է նաեւ հատորին յառաջաբանը
(Հմայքի տղան)։
Հերեանի «Ընտրանի»ն լոյս տեսած է
բանաստեղծի ընկերներուն մեկենասութեամբ։

Գրական-Մշակութային
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Լուրեր Աշխարհէն
Աշխարհի 4 Երկիրի Մէջ Սուր Սով Սկսած Է. ՄԱԿ
Եթովպիոյ, Մատակասքարի, Հարաւային Սուտանի եւ Եէմէնի մէջ սուր սով
սկսած է, որ կը վկայէ աշխարհի մէջ
այդ խնդրի մաշտապներու ընդլայնման
մասին։ Այս մասին ըսուած է ՄԱԿ-ի
Պարէնի համաշխարհային ծրագրի
զեկոյցին մէջ։
Վերոնշեալ երկիրներուն մէջ սովի
մատնուած է 584 հազար մարդ։ Եւս
41 միլիոն բնակիչ 43 պետութիւններու
մէջ (համեմատած 2019 թուականին 27
միլիոնի հետ) սովի եզրին է։
Նման իրավիճակի պատճառներն են
տեղային հակամարտութիւնները,
կլիմայի փոփոխութիւնները, ինչպէս

նաեւ
տնտեսական
այնպիսի
գործընթացները, ինչպիսիք են
ճգնաժամը, արժոյթի արժէզրկումը,
սննդամթերքի գիներու կտրուկ աճը։
Որպէս օրինակ՝ ՄԱԿ-ի մէջ յիշատակած
են Լիբանանը, Նիճերիան, Սուտանը,
Վենեզուելան եւ Զիմպապուէն,
ուր գնաճը խիստ վատացուցած է
բնակչութեան դրութիւնը։
Կազմակերպութենէն յիշեցուցած են,
որ այս տարի պիտի իրականացնեն
աջակցութեան
ամենախոշոր
ծրագիրը, որ կ'ընդգրկէ 139 միլին
մարդ, որու համար ալ ծրագիրը
ֆինանսաւորման սուր կարիք ունի։

Այլազան Լուրեր

Թուրքիոյ Մէջ Հայերու Համար Հիմնուած Պարտիզակի Նշանաւոր Վարժարանի
Զգալի Մասը Աւերուած է
Թուրքիոյ Քոճաէլի նահանգի Պահչեճիք
շրջանին մէջ (նախկին հայկական
Պարտիզակ աւան) բողոքական
ամերիկացիներու կողմէ 1873-ին
հայերու համար կառուցուած էր
Պարտիզակի երբեմնի հռչակաւոր
վարժարանային համալիրը։ Այդ
կառոյցէն այսօր մնացած է քիչ բան: Այս
մասին կը տեղեկանանք Ermenihaber.
am-էն։

ունին, տարիներ շարունակ անխնամ
մնալու պատճառով քայքայուած են,
որ կրնայ ապագային անոնց փլուզման
պատճառ դառնալ:

գրադարան, լուացքատուն եւ ջուրի
պահեստարան:

Ի դէպ՝ Պարտիզակի Ամերիկեան
բարձրագոյն վարժարանին մէջ
ուսում ստացած են հայ ազգի
շարք մը երախտաւորներ, ինչպէս
արեւմտահայ յայտնի բանաստեղծ

Ցեղասպանութենէն ետք լքուած
վարժարանը 1898-ին վերածուած
էր 6 հեկտար հողակտոր զբաղցնող
ընդարձակ համալիրի, որ կ՝ընդգրկէր
գիշերօթիկ դպրոց, նախակրթարան,
մանկատուն եւ մասնագիտական
դպրոց, ինչպէս նաեւ տպարան,

Ռուբէն Սեւակը, ուսուցիչ ու խմբագիր
Գէորգ Կառվարենցը (Արապաջեան),
գրող, հրատարակիչ, լրագրող, մարզիչ,
«Մարմնամարզ» մարզական թերթի
խմբագիր, Շաւարշ Քրիսեանը,
փրոֆէսըր Միքայէլ Մինասեանը եւ
ուրիշներ:

Կանգուն մնացած գիշերօթիկի շէնքը,
մատուռն ու ջուրի ստորգետնեայ
պահեստարանը հիմա կը հանդիսանան մասնաւոր սեփականութիւն եւ
որեւէ կերպով չեն օգտագործուիր:
Շինութիւնները, որոնք լքուած վիճակի
մէջ ալ բաւական ազդեցիկ տեսք

Կեսարիոյ Սբ. Թորոս Հայկական Եկեղեցին Գանձագողերու Թիրախին Դարձած է
կառոյցի ներքին պատերէն մէկուն մէջ,
գանձ որոնողներուն կողմէ փորուած
է 2մ խորութեամբ փոս:

Կեսարիոյ 200-ամեայ Սուրբ Թորոս
հայկական եկեղեցին կը շարունակուի
աւերուիլ գանձագողերու կողմէ։ Այս
մասին կը տեղեկանանք Ermenihaber.
am-էն։

Կեսարիոյ Մելիքկազի շրջանի
Թաւլուսուն թաղամասին մէջ գտնուող
եկեղեցւոյ պատերը դիտաւորեալ
կերպով ներկերով աղտոտուած
եւ վնասուած են, իսկ պատմական

Թաւլուսունի թաղապետ Մեհմէտ
Եըլմազը թրքական լրատուամիջոցի
թղթակիցին հետ զրոյցին ընթացքին
յայտնած է, որ հայկական եկեղեցւոյ
ներսը եւ շրջակայքը տեղի բնակիչները
չոր խոտ թափած են:

յաճախակիօրէն կը հսկեն եկեղեցին,
սակայն անոնք չեն յաջողիր վերահսկել
գանձագողերու գործունէութիւնը,
քանի որ վերջիններս ամէն կերպ
միջոցներ կը գտնեն կառոյցին վնաս
հասցնելու համար:

Եըլմազի
խօսքով՝
տեղի
զբօսաշրջութեան զարգացման զարկ
տալու նպատակով, անհրաժեշտ է
վերականգնել եկեղեցին:

Թաղապետը նաեւ յայտնած է,
որ
թէեւ
քաղաքապետարանի
անվտանգութեան աշխատակիցները

Ան յոյս յայտնած է, որ եթէ սկսին
եկեղեցւոյ վերականգնման աշխատանքները, հնարաւոր պիտի ըլլայ
խոչընդոտել գանձագողերու գործունէութիւնը:
Թուրքիոյ մշակոյթի եւ զբօսաշրջութեան
նահանգային
վարչութեան
իրաւասուները
տեղեկացուցած են, որ չեն կրնար
եկեղեցին վերանորոգել, քանի որ
անիկա մասնաւոր սեփականութեան
կարգավիճակ ունի։
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ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԻՔ

Հանգուցեալ Արա Ահարոնեանի մահուան տխուր առիթով, փոխան
ծաղկեպսակի հետեւեալ նուիրատուութիւնները կը կատարուին «Նոր
Օր» շաբաթաթերթին։
Տոքթ. Մհեր Պապեան 				
Տէր եւ Տիկ. Սիմոն եւ Սիլվիա Կանիմեան
		
Տոքթ. Զաւէն Արսլանեան 				
Տէր եւ Տիկ. Ռոպերթ եւ Արփի Տեմիրճեան
		
Պրն. Պետրոս Գազանճեան			
		
Տէր եւ Տիկ. Արա եւ Սօնիա Պապայեան 		
Տէր եւ Տիկ. Շահէ եւ Արփի Կանիմեան 		
		
Տէր եւ Տիկ. Վիգէն եւ Փոլին Կանիմեան
Փրոֆ. Սիլվա Գարայեան 			
		
Տէր եւ Տիկ. Վիգէն եւ Միրէյ Խաչատուրեան
		
Տէր եւ Տիկ. Փանիկ եւ Նարինէ Քէշիշեան
		
Տիկ. Ռոզմէրի Ուզունեան 				
Պրն. Դաւիթ Սամուէլեան 				
Տէր եւ Տիկ. Փանոս եւ Անահիտ Թիթիզեան
		
ԹՄՄ Լոս Անճելըսի Մասնաճիւղ 		
		
Տէր եւ Տիկ. Զօհրապ եւ Մարալ Աթթարեան
		
Պրն. Յարութիւն Այտճեան 			
		
Տէր եւ Տիկ. Եփրեմ եւ Վարսենիք Պաղպուտարեան 		
Տոքթ. եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Փեթի Պալեան 			
Տէր եւ Տիկ. Վահէ եւ Անիթա Յովսէփեան 			
Տէր եւ Տիկ. Զօհրապ եւ Գարին Կանիմեան
		
Տէր եւ Տիկ. Ժոզէֆ եւ Գարին Կանիմեան
		
Տէր եւ Տիկ. Գրիգոր եւ Լուսի Գարակէօզեան
		
Տէր եւ Տիկ. Սերգօ եւ Սիլվա Քաջիկեան 			
Տիկ. Ռոզա Գազանճեան 					
Պրն. Գէորգ Գրիգորեան 					
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Անուշ Մարտիրոսեան 			
Տէր եւ Տիկ. Աւօ եւ Արմիկ Մարգարեան 			
Տոքթ. եւ Տիկ. Կիրակոս եւ Անի Մինասեան 			
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Սիլվա Սեփեթճեան 			
Տիկ. Շողիկ Թաշճեան 						
Նոր Վերնատուն Մշակութային Միութիւն 			
Տէր եւ Տիկ. Խաչիկ եւ Ռոզմէրի Ճանոյեան 			
Տոքթ. եւ Տիկ. Յովիկ եւ Լիտա Մելիտոնեան 			
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Սիլվիա Նազարեան 			
Տոքթ. Վարդան Թաշճեան 					
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Թամար Թութճեան 			
Պրն. Հրանդ Ատուրեան 					
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Սիլվա Ակոբեան 			
Տիկ. Շուշան Գեվրանեան-Պաղպուտարեան 			
Տէր եւ Տիկ. Վաչէ եւ Թագուհի Պալեան 			
Տէր եւ Տիկ. Կարօ եւ Անի Պեքարեան 				
Տէր եւ Տիկ. Արա եւ Վարսօ Պիլեմճեան 			
Տէր եւ Տիկ. Պերճ եւ Հուրի Տէր Սահակեան 			
Տէր եւ Տիկ. Յովսէփ եւ Հիլտա Ֆիտանեան 			
Պրն. Գասպար Ղազարեան 					
Տէր եւ Տիկ. Ասպետ եւ Անահիտ Համալեան 			
Տէր եւ Տիկ. Պարէտ եւ Գարին Կոստանեան 			
Տէր եւ Տիկ. Անդրանիկ եւ Սոնա Հայկեան 			
Պրն. Հայրապետ Իսայի 					
Տէր եւ Տիկ. Նշան եւ Սալբի Ջաղացպանեան 			
Տէր եւ Տիկ. Աւօ եւ Գարոլին Չոլաքեան 			
Տէր եւ Տիկ. Անդրանիկ եւ Սեւտա Գարակէօզեան 		
Տէր եւ Տիկ. Բարսեղ եւ Անի Գարթալեան 			
Պրն. Արա Գասապեան 					
Օր. Սալբի Գըրգոնեան 						
Տէր եւ Տիկ. Սարօ եւ Սիլվիա Գըրգոնեան 			
Տիկ. Սեսիլ Քէշիշեան 						
Տէր եւ Տիկ. Լեւոն եւ Հուրի Քէշիշեան 				
Տէր եւ Տիկ. Գէորգ եւ Սիլվա Քէօշկէրեան 			
Տիկ. Սեդա Խաչատուրեան 					
Տէր եւ Տիկ. Կարօ եւ Սիլվա Քիւփէլեան 			
Տիկ. Ֆլորա Մէնէշեան 						
Տէր եւ Տիկ. Խաչիկ եւ Անի Նահապետեան			
Պրն. Ռուբիկ Օվանէսեան 					
Տէր եւ Տիկ. Ռազմիկ եւ Լենա Փելթեքեան 			
Տէր եւ Տիկ. Միսաք եւ Սիւզի Բիրինչեան 			
Տէր եւ Տիկ. Ժանօ եւ Յասմիկ Փրուտեան 			
Տէր եւ Տիկ. Վազգէն եւ Սիլվա Սաղպազարեան 		
Տէր եւ Տիկ. Վաչէ եւ Սօսի Սեմերճեան 				
Տէր եւ Տիկ. Հրաչ եւ Աստղիկ Սեփեթճեան 			
Տիկ. Մարալ Ոսկեան 						
Տէր եւ Տիկ. Հրաչ եւ Մակի Երեմեան 				
Տէր եւ Տիկ. Գէորգ եւ Հայաստան Սողոմոնեան 		
Տէր եւ Տիկ. Յարութ եւ Շաքէ Թումայեան 			
Մի ոմն 							
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Արա Ահարոնեանի յիշատակին
Այսու կու գանք մեր խորին շնորհակալութիւնն ու երախտագիտութիւնը
յայտնելու բոլոր մեր հարազատներուն, որոնք մխիթարեցին մեզ իրենց
ցաւակցական խօսքերով, բացիկներով, հեռախօսային զանգերով ու
էլեկտրոնային կապերով:
Շնորհակալութիւն նաեւ բոլոր մեր սիրելիներուն, ինչպէս նաեւ այն
միութիւններուն, որոնք յուղարկաւորութեան օրը ծաղկեպսակներով
յարգեցին հանգուցեալ Արային յիշատակը:
Մասնաւոր շնորհակալութիւն Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան
թեմի առաջնորդ Գերշ. Տ. Յովնան Արք. Տէրտէրեանին, Մուշեղ
Արք. Մարտիրոսեանին, Վաչէ Արք. Յովսէփեանին, Թորգոմ Եպս.
Տօնոյեանին, Գերապայծառ Միքայէլ Մուրատեանին, Վերապատուելի
Պերճ Ճամպազեանին, Պատուելի Ճօ Կարապետեանին, Արմենակ
Վրդ. Պետրոսեանին, Տէր Խաժակ Քհնյ. Շահպազեանին, Տէր Մանուկ
Աւագ Քհնյ. Մարգարեանին եւ Տէր Վիգէն Քհնյ. Վասիլեանին իրենց
մխիթարական խօսքերուն համար:
Շնորհակալութիւն Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան
Կեդրոնական Վարչութեան, ՌԱԿ Արեւմտեան ԱՄՆ-ի Շրջանային
Վարչութեան, օժանդակ մարմիններուն ու համայն անդամակցութեան,
Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակեան Կուսակցութեան, Հայ Յեղափոխական
Դաշնակցութեան, Թէքէեան Մշակութային Միութեան, Հայկական
Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան, ինչպէս նաեւ «Նոր Օր»,
«Մասիս», «Ասպարէզ», «Պայքար», «Armenian Observer», «Mirror
Spectator» թերթերուն։
Յատուկ շնորհակալութիւն եկեղեցւոյ մէջ թէ հոգեճաշի ընթացքին իրենց
սրտի խօսքերը արտայայտողներուն։
Ահարոնեան, Սարուխանեան, Կանիմեան եւ Տեփանեան
ընտանիքներ
Լոս Անճելըս, 25 Յունիս 2021

ԱՊԱՔԻՆՄԱՆ ՄԱՂԹԱՆՔ
ՌԱԿ-ի Արեւմտեան Շրջանի Շրջանային Վարչութեան անդամ Ընկ.
Ռոբերթ Մանուէլ Տէմիրճեանի թանկագին մայրը՝
Արուսեակ Կրպոյեան
անհանգստութեան պատռաճաւ հիւանդանոց փոխադրուած էր։
Ուրախ ենք իմանալու, որ Տիկ. Արուսեակ Կրպոյեան այժմ տուն
վերադարձած է եւ ապաքինման շրջան մը կը բոլորէ։
Կատարեալ ապաքինում, առողջութիւն եւ անցաւ օրեր կը մաղթենք
յարգելի Տիկ. Արուսեակ Կրպոյեանին։
ՌԱԿ-ի Շրջանային Վարչութիւն
ՌԱԿ Ռուբէն Հերեան Ակումբ
«Նոր Օր» երկլեզու շաբաթաթերթի Վարչութիւն

