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Հայաստանի Եւ Արցախի Մէջ Նշուեցան Մայիս 9-ի Տօները
Յայտարարելով Որ Այս Հանգրուանին Զիջումներ Չկան

Մա -ին 9-ին, ՀաՀաստանի եւ
Արցախի մէջ տեղի ունեցած զանա
զան միջոցաումներով նշուեցաւ
եռատօնը' Արցախի պաշտպանու
թեան բանակին կազմաւորումը,
Ա ն կ եա լ
Հ ի եւ Շուշիի ազատագրութիւնը եւ ֆա
Ո ւրբա թ օրերըԼա ս
մէջ
շիզմի դէմ Հաղթանակը; Ա հս ա ռ տեղէ ունեցան Հէւսէսա լէն
թ ի ւ ՀաՀաստանի եւ Արցախի հան
կալի Արեւմտեան թ ե մ է երեր Հատ
րա պ ետ ութ իւներու բարձրաստի
կանշական տարեկան ժողոէները;
ճան ղեկավարութիւնը աՀցելեց
Ա ռա ջինը Հինգշա բթի 5 0 ա Ստեփանակերտ եւ &ուշի, ուր Հարյիս կէսօրէ առաջ թ եմ ի բոլոր
գեց Արցախի ազտագրական պաՀեկեղեցիներու տիկնանց միութիւնբ ա ր ի զոհերուն Հիշատակը; ԱՀս
ներու ժողովն էր£
երկրորդը
ա ռթ իւ Արցախի Հանրապետութենոլն օրը կէսօրէ
թեմի հոգե
դան նախագահ
թՍահակեան
ւորականներու
ժոմասնակ
ՀաՀտարարեց, որ աՀսօր հպարտու
ցութեա մբ 30 եկեղեցականներուՀ
թեա մբ կրնանբ հաստատել, որ
Ե րրորդ ը Արեւմտեան թեմի
ունինբ մեծագոյն Հաղթանակ մը
89րդ թեմական
պ եւս' մեր երիտասարդ սերունդի
կան ժողովն էր« որ տեղի ունեցաւ
ներկաՀութիւնը եւ զոհողութիւնՀայաստանի եւ Արցախի եանրապետութիւններու ղեկավարութիւնը
Ո ւրբա թ 0ա չիսի
« 2016 մաս
ները;Աստ նախագահին, մեր բ ո 
Ստեփանակերտի մէջ տեղի ունեցած տօնակատարութեան ընթացքին
նակցութեամբ շուրջ 130 եկեղեցա
լոր Հաղթանակները միասնութեան,
կան եւ աշխարհական պատգամա
ա ւելի վստահօրէն պաշտպանելու
վտանգի մէջ ՀաՀտնուած
սահմանաՀին շփման ղիծը կը
ւորներու« որոնր կը ներկայացնէին
անվտանգութիւնն ու խաղաղու
բ ը պաշտպանելու գաղափարին
գտնուի հաՀկական ուժերու վե
բոլոր շրջաններու եկեղեցական հասշուրջ համախմբուածութեան Հաղ
թ ի ւն ը « , հաստատեց Սարգսեան;
րահսկողութեան տակ; ք*սկ ՀաՀաստատութիւնները;
թանակներ եղած են;
Ա հս ա ռ թ ի ւ Արցախի պաշտ
տանի պաշտպանութեան նախա
Պաշտօնական տեղեկագիրնեպանութեան բա նա կի հրամանա
իսկ նախագահ Ս երժ Սա րգսրա ր ՍէՀրան Օհանեան ՀաՀտարարու եւ զեկոլցներու ունկնդրութետար զօրավար Լեւոն
եան, որ եռատօնին ա ռթ իւ աՀցելեց
րեց, որ հաՀկական կողմը մօտէն կը
նէն ու րննարկումներէն
ներ
եան ՀաՀտարարեց, որ աՀս հանգր
Առա բլուր ու Հաղթանակի զբօսաՀհետեւի ատրպէխանական զինուո
կաները լա ռա ջիկա լ շրջա նի գորուանին զիջում
, նաեւ զի
գի ՀաՀտարարեց, որ կուշին ազա
րական կուտակումներուն եւ կ'ա ռծունէութեանց վերամշակուած հրա
տագրողներուն զաւակները 24 տա
ջումներու մասին խօսբ իսկ Ժ
գիրը կաւերացուցինէ Այնուհետեւ
ր ի ետբ կրկնեցին իրենց հաՀրեկրնար ը լլա լ; Ան հաստատեց, որ
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թեմական ժողովը ի ր վստահու
րուն սխրանբը;
թեան բուէն տուաւ Գ երշ. Տ. 3 ով ուղերձին մէջ Սարգսեան անդրա
Պատմական Օրեր Լաս Վեկասի Մէջ
նան Ա րբ. Տէրտէրեանին« Հառաջիդարձաւ վերջին զարգացումնե
կաՀ եօթը տարիներու համար եւս
րուն եւ մերօրեաՀ հերոսներուն;
Հայ Գաղութը Ունեցաւ Իր Նոր Եկեղեցին
պաշտօնավարելու որպէս Հ ի ւս ի «0ա Հիս 9-ն մեզի համար վերա իԵ լ Անուանակոչուեցաւ Սբ.Կիրակոս
սաՀին ԱմերիկաՀի Արեւմտեան թ ե 
մաստաւորուեցաւ եւ վերա րժեւորմի ա ռա ջնորդը;
ուեցաւ &ուշիի ազատագրութեամբ;
Եը շնորհաւորենբ Յովնան Սրբա
Շուշիի ազատագրութիւնը մեր
զանի վերընտրութիւնը« մաղթելով
կեանբի եւ մահուան հարցն էր ;
իրեն բաջառող^ութիւն եւ Հարատե0երօրեա Հ հերոսները ապացուցե
ւութիւն իր եկեղեցանուէր եւ հաՀրեցին, որ հաՀ ժողովուրդի ի ւրա նանուէր
գործունէութեանցմէջ;բա նչիւր սերունդ պատրաստ է

ՄԻԱՑԵԱԼԿՈՉ
Միացեալ Նահանգներու Արեւմտեան շրջանի
Հայկական մեծագոյն կազմակերպութիւններուն կողմէ
Այս տագնապալի օրերուն, երբ Արցախի մէջ հայ զինուորք կենացմահու կոիւ կք մղէ' պաշտպանելու մեր Հայրենիքը Ազրպէյնանի
բարբարոս հրոսակախումբերուն դէմ,
Միացեալ Նահանգներու Արեւմտեան շրջանի հայկական
յարանուանութիւնները, կազմակերպութիւնները եւ միութիւնները կը
յայտարարեն.
ԳՈՐԾԵԼՈՎ համահայկական միասնութեան ոգիով,
ՀՌՉԱԿԵԼՈՎ, որ իւրաքանչիւր հայու համար Արցախի անվտանգութիւնը անվինելի եւ բացարձակ արժէք է,
ՃԱՆՉՆԱԼՈՎ Արցախի պետականութեան կայացման եւ ամրա
պնդման գործին մէջ հայկական Եփիւոքի մեծագոյն կաոույցները ի մի
խմբող «Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի քաոորդ դարու
շարունակուող բացաոիկ եւ յոյժ կարեւոր դերը,
ԿԸ ՎԵՐԱՀԱՍՏԱՏԵՆՔ մեր միաձայն աջակցությունը «Հայաստան»
Համահայկական Հիմնադրամի աոաքելութեան ու նպատակներուն,
ԵՒ
ԿՈՉ Կ 'Ո ՒՂ Ղ Ե Ն 0 ա ոա տ ա ձեոն մա սնա կցութիւն բերելու
«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամին կողմէ կազմակերպուած
միասնական հեոուստամարաթոնին, որ կը հեոարձակուի Լոս
Աննելըսի հայկական բոլոր պատկերասփիւոի ալիքներէն Սաբաթ, 14
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Եկեղեցւոյ օծումէն ետք Սրբազան Հայրը եւ բա րերա ր Մա րք Կիրակոս
խաղաղութեան սպիտակ աղաւնիներ արճակեշու պաեուն
ուեցաւ սուրբ սեղանի եւ 16 սիւ
Անցնող շաբաթավերջին Լաս
ներու օծում; Ա հս ա ռթ իւ եկեղեցին
Վեկասի նորահաստատ հաՀ գա
անուանուեցաւ
«Ս. Եիրակոս» անու
ղութն ապրեցաւ պատմական չորս
նով«
ի
Հիշատակ
եւ Հաւերժացումն
օրեր;
գլխաւոր
բարեարար
իրաւաբան
Հինգշա բթի
5ին տե
Մ
ա
րբ
Եիրակոսի
ընտանիբի;
ղ ի ունեցաւ խ աչբարերու օծում
՛Նոյն օրը
ետեղի
նորակառոՀց եկեղեցւոՀ համալի
ունեցաւ
ճաշկերոՀթ
րին մէջ; Արարողութեանց նախա
թիւն Ս . Եիրակոս եկեղեցւոՀ օծման
գահեց Արեւմտեան թ եմ ի բա րե
ա ռթիւ; Աոլն միջոցառումին
ջան ա ռաջնորդ *եերշ. Տ. Յոկնան
կաՀ էին Լաս Վեկասի մօտ ՀաՀաստաԱ րբ. Տէրտէրեան« ներկաՀութեամբ
բազմահարիւր հաւատացեալներու;
Ծար.ը էջ 5
Ո ւր բա թ
Մ ա -ս 6ին կատար
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ
Մ ի ՛թ է բազմաթիւ օրինակ
ները չեն վկաչում, թ է մեր իսկ
ապրած օրինակները, թ է
օրինակները, որ միջազգաչին հան
րութ
իւն ասուածը ռոբոտ չէ, աչլ
բա ռերի ընտրութիւնն ու դրանցով
չԱ
րԱբերութիւնների
միջավաչր,
«փակուող» թեման:
որտեղ
հետապնդւում
են
սուբիեկՀիմա
պատկերացնենը, որ
տաչին
շահեր:
Հ
ետեւաբար,
մ իաչդ 'նոչն կենսԱփիլիսոփԱչութեԱմբ
ջազգաչին
հանրութիւնը
պէտը
է
են առա£նորդւում առաջնագծի
ընկալուի ոչ իբրեւ մի դատարան,
զփնուորը եւ սպան, դրանո վ էին
որտեղ ըննելու են մեր գործերը,
առա£նորդւում տղաները, որոնց
աչլ
մի հարթակ, որտեղ մենը
վրաչ էր ընկել բազմամիլիարդ
ունենը
գործ անելու եւ հարց
արդիական սպառազինութեամբ չալուծելու
հնարաւորութիւն:
գեցած ատրպէչճանական ռազմա
Իսկ ի ՛ն չ է նշանակում գործ
կան մեըենան: Աչդ դէպըում ոմանց
անել ու հարց լո ւծ ե լ: Գա նշանա
ըթ ին հաստատ կը հասցնին, բաչց
կում է նախ ե ւ ա ռաջ ձեւակերպել
արդէն ատրպէչճանցիները, որոնը
սեփական շահը, անվտանգութիւնը,
դժուար է ասել, թ է մինչեւ Երեւան
դրա համար անհրաժեշտ ա նելիըճանապարհին որտեղ կանգ կա ռն էները:
ին, կամ նրանց
որտեղ
կը
Աչսինըն, աչն, ի ն չ պէտը է
կանգնեցնէր «միջազգաչին հան
անել,
որոշւում է ոչ թ է միջա զրութիւնը»:
գաչին
հանրութեամբ չափումով,
քաչղ,տղաները բարեբախ 
տաբար չմտածեցին, որ «ըոսոտ»
աչլ նրանո վ, թ է ի՛նչ ռիսկեր կան
շահի ու ԱնվտԱնգութեԱն
սպառազինութեան տէր են Ա տ րկիւնից եւ ինչ է պէտը անել դրանը
պէչճանի միլիարդների համեմատ,
կարճաժամկէտ, միջնաժամկէտ ե ւ
չմտածեցին « ըթ ին չստանալու»
ռազմավարական
հատուածում չէմասին ե ւ իրենը հասցրին հակա
զորացնելու
համար:
Միջազգաչին
ռա կորդի ըթ ին, աչն էլ աչնպէս, որ
հանրութիւնն
աչն
տեղն
է, որտեղ
չետոչ ա տ րպ էչճա ցիներն էին
աչդ
ամէնը
գնահատու
չետոչ
խնդրում կրակի դադարեցում:
սկսւում
է
ծաւալուել
աշխատանըը
Ի՛նչ է միջազգաչին հանրու
դիւԱնԱգիտԱկԱն,
թ իւն ը, ովըե՚^ր են կազմում աչն,
տնտեսական, նոչնիսկ մշա կութա ի՞նչ կանոններ են գործում աչդ
չին
լծակներով:
հանրութեան համար: Հաչաստանի
Ըստ աչդմ, եթ է բանը հասել
հասարակութիւնն
է
ըննարկման,
ապա պէտը է ըննարկէ աչդ հարցերն ո ւ պատասխաննե
ուի
ո
չ
թ
է
աչն,
որ պէտը չէ անել
ր ը , մինչ աչդ «հանրութեանն»
բաներ,
որ
միջազգաչին
հանրու
անընդհատ չղումներով
թ
իւնը
չի
ր
նդունի,
աչլ
պէտը
է
ւորելով սեփական ըա չլերը:
ըննարկուի աչն, թ է ինչպէս անել,
որ միջազգաչին հանրութիւնն ըն
դունի աչն, ի ն չ մեզ է պէտը ե ւ ինչի
կապակցութեամբ մենը կաչացրել
ենը որոշումներ:
որ Թ ուրըիա չի օգտին ի ր
Աչստեղ է առանցըաչին կէտը,
ուած գործողութիւններով հրահ
ր ե լ է Ատրպէչճանը, դա ՀաչաստաԾաբ.ը էջ 19
նի կողմից ԼՂ -ի հնարաւոր ճանա
չումն է:
RSTKRAFTվերլուծական կեդ

է՞լ ինչ անեն առաջնագծի զինուորները.
Սարսափելի մանիպուլիացիայի հետեւանքները
համարում են վտանգաւոր արկածա խ նդրութիւն: Աչդ փաստարկ
Յաղթանակի տօնի ա ռիթ ով,
ների հիմըն աչն է, որ մի£ազգախ մբի
Ա^_թիլի 2-ին
Ատրսանչին հանրութիւնը,
ձազերծած պատերազմական
համանախագահ երկրները չեն ըն
հը կասեզրած մի շա րը
դունի, չեն հասկանաչ, կը մերժեն
չողների ՚ աչդ թ ւում նաեւ չետմաՀաչաստանի նախաձեռնութիւնը,
հու, շնորհուել է Արցախի հերոսի
հարուածի տակ
կը չաչտնուեն
Հաչաստանն ո ւ Արցա խ ը, դա կը
կոչում: Աչդ տղաները, նրանցից
շատերը
կնանըի գնով, պաշտպա
լինի պատերազմ չաչտարարել բ ո 
նել են Արցախն ու Հայաստանը,
լորին եւ աչլն:
կասեցրել են քանակական եւ ռազ
Ինչխօսը, որեւէ բան չի
մատեխնիկական զգալի առաւելու
կարող լի՛նել աներկբաչ ճշմար
թիւն ունեցող հակառակորդին, որը
տ ութիւն, եւ պէտը է ըննարկել
չորս օր անց խնդրում էր աչդ
Արցախի ճանաչման նպատակազինուորներին կանգնել տեղում,
չարմարութիւնը եւ հնարաւոր ռիս
չգալ
առա £*
կերը: քհիսկ պարունակում է ցանկացա& ը աչ լ անգամ խ ոհանոցում
Երբ
աչսօր լրագրողները
հարցուփորձ են անում տղաներին
աղցան պատրաստելը:
իրենց արածի վերաբերեալ, նրանը
Ուշագրաւ է սակաչն փասիրենը էլ թ երեւս չպատկերացնե
տարկաչին հիմըը: Առաչժմ, բացի
նրանից, որ «մի£ազգաչին հան
լով, թ է ինչ ապշեցուցիչ պատմութիւններ են ներկայացնում, ըն
րութ իւն ը չի հասկանաչ եւ չի
դամէնը համեստօրէն խօսում են,
ընդունի», աչլ հիմը կարծես թ է
թ է արել են աչն, ին չ պէտը է անէին,
չկաչ: Օրինակ, աչդպիսի մի հիմը
ի ն չ պարտաւոր էին անել, ի ն չ
էլ
օրերս ռազմա րդիւնա բերուչանելը չէին պատկերացնում:
թեան հեռանկարների մասով բ ե 
Աչդ ամէնին զուգահեռ, հեր ել էր
ԳԱԱնախագահ
տաըրըրական խօսակցութիւններ
0արաիրոսեանը, ասելով, թ է ամէն
են ծաւալւում թիկունըում, որոնը
«ըոսոտ» երկրի
չեն
թողնի
յատկապէս աշխուժացան Արցախի
մուտը գործել աչդ ասպարէզ եւ
անկախութեան ճանաչման
կը տան ըթ ին : «Աիջազգաչին
ձեռնութեա մբ: Շատերը կողմ են,
հանրութիւնը չի հասկանաչ ե ւ չի
շատերը համարում են, որ դա
ընդունի» արտաչաչտութիւնը նոչն
կենսական անհրաժեշտութիւն է,
կարգից է, ՛նոյն
կե
իսկ շատերն էլ դէմ լինելով, դա
չութիւնից, պարզապէս տարբեր է
ՅԱԿՈԲ ԲԱ ԴԱ ԼԵԱ Ն

Ինչո՞ւ Պուտինն Ու Լաւրովը Չեն Մեկնում Ստեփանակերտ
Թ Ա Մ Ա Ր ԲԱ ԳՐԱ ՏՈՒՆԻ
ԼՂՀ Ա Գ Ն -ի
ղար Անի Աարգսեանը օրերս մեկ
նաբանել էր դէպի ԼՂՀ եւ Ատրպէչճանի զինուած ուժերի շփման գիծ
Ատրպէչճանում
ուած դիւանագիտական կորպուսի
ներկԱչԱցուցիչների աչցի կազմա
կերպումը ԱտրպէչճԱնի ԱԳՆ կող
մից: «Ա պ րիլի սկզբին աատրպէչճանա—ղարաբաղեան հակամարտու
թիւնը ուժաչին ճանապարհով լո ւ
ծելու փ որձի ձախողումից չետոչ
Ատրպէչճանը ձգտում է կեղծիըի եւ
մեըենաչութիւնների միջոցով իրեն
ներկա ^ցնել որպէս զոհ եւ
փել պատասխանատւութիւնից՝
ռազմական ագրեսիաչի
զերծման ու դրան ուղեկցող բազ
մաթիւ ռազմական
թիւնների համար: Մասնակցելով
աատրպէչճանական կողմի վատ բ եմադրուած ակցիաներին՝
չին հանրութեան ներկԱչԱցուցիչներն ակամաչից թ ոչլ են տալիս
իրենց ներըաշել պաշտօնական քա ըուի ըարոզչական արշաւին՝ ուղղ
ուած Ատրպէչճանի
ների չանցաւոր գործունէութեան
արդարացման^ Համոզուած ենը, որ
ստեղծուած իրավիճակի վերաբեր
եալ իսկապէս օբիեկտիւ պատկերա
ցում կազմելու ե ւ ատրպէչճանական
ագրեսիաչի պատճառների եւ հետեւանըների մասին բազմակողմանի
տեղեկատվութիւն ստանալու հա
մար դիւանագէտները եւ
չին կԱզմԱկերպութիւնների ներկաչացուցիչները պէտը է, առաջին
հերթ ի ն, աչցելեն հենց ԼՂ Հ»:
ինչու՞ Հ Հ Ա ԳՆ-ն իր ղեկավա ր' էդուա րդ Նալբանդեանը Հ Հ 
ում հաւատարմագրուած դեսպան
ների աչց չի կազմակերպում շփման
գիծ,,. Օր ու գիշեր
կան կեղծիըների մասին երկարա-

շունչ ելոչթներ ունենալու փոխա
րէն, կտըեչի է դեսպաններին
ցել շփման գիծ ու ԼՂ ' ամէն ինչին
մըարտուտեղում ծանօթանալու համար:
Ո ւ առհասարակ' ի ն չո ւ՞ Հ Հ
ղեկավարութիւնն ի ր ա ռջեւ խնդիր

չի դրել Լաւրովին, Մեդվեդեւին,
ր ոնը չչ շեցնոլն է, որ Ապ րէլէ
ինչու չէ±' Պուտինին Ատեփանասկզբին ԼՂ հակամարտութեան
տում լո ւր ջ մարտական բախ ում
կերտ հրա ւիրել: ԼՂ միջազգաչին
ներ են տեղի ունեցել Ատրպէչճանի
ճանաչման մասին չաչտար ար ու թիւնները հիմա էլ
օդո՞ւմ
£ Ո ւ եւ ԼՂ -ի միջեւ, ինչի համար
են լինելու:
ե°ւ Հաչաստանում, ե°ւ ԼՂ-ում Ատ րՅաչտնի են դարձել ապրիլեան
պէչճանի զինուած ուժերին մե
մարտերի ընթացըում Ատրպէչճանի
ղադրել շփման գծի հարաւաչին,
իրա կա ն կ ո ր ո ւս տ ն ե ր ը : Ըստ
հարաւ-արեւելեան եւ հիւսիս-արեուղղութիւններով չարձաArtsakhpress-ի '
ԼՂդէմւելեան
Ապրիլի
սկզրին սանձազերծուած լաչնամասշկում գործելու մ էջ: Ատրպէչճանը
տաբ ռազմական գործողութիւննեմինչ աչժմ չի հրապարակել Ապ րում Ատրպէչճանի կորուստները
բ ի լի սկզբին ԼՂՀ -ի դէմ իր ագրես֊
մինչ վերջերս
գնահատէինիաչի
մօտ արդիւնըում կրած կորուստի
իրական չափը:
180-200 զոհուածներ, աչդ թ ւում'
մօտ 30 չատուկ ջոկատաչիններ,
աշքմՌՈՐ\-նի ր
օտուերկու ուղղաթիռ, երեը տանկ եւ
թիւնների արդիւնըներով չաչտնել
երկու անօդաչու թ ռչող սարը:
է, որ ատրպէչճանական կողմի կո
կաչն O S T K R A F T վերլուծական կեդ
րուստ ը կազմում է 101 զին ծԱ ռԱ րոնի աղբիւրների կողմից բերուող
չող ե ւ միաժամանակ նշել, որ աչդ
փակ տուեալներով' Ատրպէչճանի
թ ի ւը կարող է շատ աւելի մեծ
իրական կորուստը կազմել է գրեթէ
լին ել:
ՄիջազգայինՅշԱԽիՇ&է
800 մարդ:
վերլուծական խ ումբը չաչտնել էր,
O S T K R A F T -ը
է
որ Ա պ րիլի 1-5-ին ԱտրպէչճԱնի
չաչտնում, որ հենց կորուստների
կորուստն, ի ր «զգուշաւոր
աչդ չափն է Ատրպէչճանի ղեկահԱտԱկԱններով»,
400
վարութեանը հարկադրել կանգ
զինծառաչող
է: իսկ ԼՂ Հ ՊԲ
նեցնել ագրեսիան եւ վերադա ռ
տուեալներով ' Ապ րիլի 1-5-ին ԼՂՀ
դէմ ռազմական սադրանըին հաչնալ բանակցութիւնների սեղան:
«Հա շուի ա ռնելով աչդ տուեալնեկական կողմի ջա խ ջա խ իչ հակա
ր ը ' խորապէս չհիմնաւորուած են
հարուածի ա րդիւնըում Ատրպէչերեւում քԻԳ-ում Ատրպէչճանի դես
ճանը կորցրել է 2 ուղղա թիռ, 24
պան Փոլադ
ք'Ւլ ԼԸաչն տանկ, 6 զրահապատ մեըենաչ, 12
յա յտ ա րա րութիւնը, թ է
անօդաչու թ ռչող սարը, 1 ինժենե
րական մեըենաչ, 1 ՏՕԱ-1Ա հրա
պատրաստ է ԼՂ -ի խ՛նդիրը լո ւծ ել
ռազմական ճանապարհով», ըանի
նետ, 1 Հ Մ Մ , 1 «Գրա դ»
Մարտական
գործողութիւնների
որ ԼՂ -ի խ՛նդիրը ռազմական ճա
նապարհով լուծելու համար Ա տ րընթա ցըում ատրպէչճանական զի
պէչճանը ոչ ուժեր, ոչ էլ միջոցներ
նուժը տուել է աւելի ըան 500
չունի»,-նշում է վերլուծական կեդ
կորուստ, մօտ 2000 վիրա ւոր:
րո ն ը ' ընդգծելով, որ միակ բանը,
«ՀԱՅԵԼԻ»
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԼՈՒՐԵՐ
ՀՀԿ-ական Պատգամաւորնե՞րն Են
Տարածել Սէյրան Օհանեանի Հետ Փակ
Հանդիպման Մանրամասները

«Ղեկավարութիւնը ՊԷտք է Փորձի Վերացնել
Նաեւ Առաջնագծի Թերացումները».Պաշտպանութեան Նախկին Փոխնախարար

Պաշտպանութեան նախկէն
Ես Գէսում եմ պաշտպանու
փոխնախարար Անդրանէկ 0 ո չա ր թեան նախարարէ
եանը ռազմական ղեկավարութեան
կապուած Ա^-ում փակ նէստէ մանառանցքայէն պաշտօնեաներէն պաշ
ր ամասներ ը մամուլէ ն հաԱցնեԼու
տօնանկ անող
էշխանութեանն
հետ, որը նաեւ ՀՀԵ
առաջարկում է վերացնել նաեւ
թեան նէստէ ժամանակ եմ
առաջնագծում առկայ թերա ցում
Այ ս մասէն Ա Ժ -ում լրա գրողներէ
ները* Այս մասէն
հետ
հետ
զրո յց ում նշել կ ՀՀԵ խ մբա կզրոյցում Անդրանէկ 0ոչա րեա նը
ցոլթ եա ն պատգամաւոր Վահր ամ
նշեց՝ անդրադառնալով Հ Հ պաշտ
Ո ա ղ դ ա ս ա ր ե ա ն ը *
պանութեան նախարարէ տեղակալ,
«Ես ջեմ ուղում տարանջա
նէւթատեխնէկական ապահովման
տում դնել, որովհետեւ
դեպարտամենտէ պետ Ա լէկ Մ է ր նը ներկայ են եղել եւ° ՀՀԵ
զաբեկեանէ, Հ Հ Զ Ո Ւ գլխաւոր
մաւորներ, եւ° տարբեր
ՀԿխմբակցութեան պատգամաւոր
շտաբէ հետախուզութեան վարչու
թէւններէ ղեկավարներ,
ՎաերամԲաղդասաբեան
թեան պետ Արշակ կարապետեանէ
ղովէ նախագահներ, եւ պաշտպա
նութեան յանձնաժողովէ
ինչվերաբերում կ նրան, թկ եւ Հ Հ Զ Ո Ւ կապէ զօրքերէ պետ,
կապէ եւ ավտոմատացուած կառա
էնչ նպատակ կէն հետապնդում
րը*
Այնքաննեղ կ եղել
վարման համակարգերէ վա րչու
ները. Եատ ցաւում եմ, որ
մէայն
տուեալ պատգամաւորները նման
թեան պետ կոմէտաս
այնտեղէ տեղեկութէւնն կ դուրս
րա յլ անելով' Վ. քաղդասարեանն
պաշտօնանկութեանը*
հանուել, այլեւ պարղ ձայնագրուայսպկս արձագանրեց. «Ընդամէնը
« Ե թ է պաշտօնանկութէւններ
մա մուլէ հետ էրենց յա րա բերութ էւն են տուել, որը անթոյլատրելէ
են ա րել, նշանակում է ' հէմքեր
կ պարղապկս»,- ասաց նա' յաւելելով,
թէւնները բարձր պահելու եւ նրանց
ունէէն, բա յց էնձ համար շատ
որ եթկ այդտեղէց տեղեկատուուդուր գալու համար են ա րել, երե
կարեւոր են նոր նշանակումները,
ւէ* Ջեմ ուղում ա ւելէ վատ բաներ
թէւնը դուրս կ գալէս, հնարաւոր
որոնք այս պահէ դրութեա մբ դեռ
անկեղծ խօսակցութէւն լփնէ*
ասել, որ յատուկ նպատակով այս
չկան* Ւսկ նշանակումները պէտք է
Վահրամ ք^աղդասարեանը չցան
էնֆորմացէան դուրս են հանել, որ
բերեն այդ խ նդէրներէ, թ երա կացաւ յայտնել է ր կասկածներէ
հասնէ մեր թշնամէներէն, եւ այլն»*
ցումներէ վերացմանը, եւ նոր մարդ
մասէն. «Ջեմ ուղում որեւկ մկկէ
Ա ւելէ վաղ
^եյայտ
կանց է յայտ գալը, փոփոխութէւնմեղրը վերցնել եւ էն չ-ո ր մկկէն
նել կր, որ Աղգայէն ժողովում փակ
ներէ հեռանկարը պէտք է տեսա
մատնացոյց անել, բայց դա այնպէհանդէպումէց յետոյ Ա ժ որոշ պատ
նելէ լէնեն հասարակութեան հասէ բան կ, որ գաղտնէր մնացող
գամաւորներ մամուլէն կէն փո
մ ա ր»,- ասաց 0ոչարեանը*
խանցել հանդէպման մանրամասՀա րցէն ' ՀՀԵ պատգամաւոր
Նրա խօսքով, պետութեան հա
ները* «Աա կ մեր էրականութէւնը*
ներէն չէ± կասկածում, քաղդամապատասխան մարմէններէ գ որսարեանն արձագանքեց. «Ջեմ կար
Այն մա րդէկ, որոնր ա մբողջուծա ռոյթն է նաեւ պաշտօնեաներէն
ծում, բա յց սա չէ նշանակում, որ
թեա մբ փ որձել են պատմել, հենց
քրէական պատասխանատուութեան
ես մեղրը գցում եմ մէւս
նրանց հետ մենր ճանապարհ չո ւմա ւորներէ վրայ*
երեւոյթ ը բաւականէն տհաճ կ,
ա ռաւել եւս, որ դա վերաբերում
կ
1խխնդրէն* կա րծում կր, ես
հէմա պկտր կ անուննե՛՞ր տամ,
ենթա դրութէւններ անե՞մ»*

նենր անցնելու, էն չէ ուղղութեամբ
համապատասխան աշխատանրներ
են տ ա րւում»,- նախօրկէն լրա գ
րողներէ հետ ղրոյցում ասել կր
պաշտպանութեան նախարար Ս կյրան Օհանեանը*

Պաշտպանութեան նախկին
փոխնախարար Անդրանիկ
0ոչաբեան
ենթարկելու հարցը.
պէտք
է լուծել էրաւական ճանապարհով,
եթ է հէմքեր կան, դրա համար
պ ետ ութէւնը
համապատասխան
կառոյցներ ո ւն է' զէնուորական
դատախազէց մէնչեւ քննութէւն
էրականացնող մարմէններ*
ռա ջա րկէէ, որ նոյն ղեկավարները
փ որձէէն վերացնել նաեւ ա ռա ջնագծում թ երութ էւն ները, եթ է
դրանք այդքան ակնառու են»*
Ըստ նախկէն փոխնախարար է , այդ թ երութ էւն ները էւր ա քա նչէւրն է ր օղակում կարող էր
վերացնել ու ուժեղանալ, քանէ որ
այս հանգէստ վէճակն ա յլեւս Հա 
յաստանը չէ ունենալու' մէնչեւ
վերջնական խաղաղութեան պայմանագրէ ստորագրումը*

Ընդդիմադիրները Կուտակային Վճարումների
Յետաձգումը Կապում Են ընտրութիւններին

Ընդդէմա դէր պատգամամարդկանց մէջեւ»*
խտրական վերա բերմունրէ
ւորներէ համողմամբ, կառավարութ էւն ը փորձում կ ընտրական
թեման շարունակեց «քարգաւաճ
Մոնիտորինգի Յանձնաժողովի
տարում խուսափել բողորէ ա կցէՀայաստան» խմբակցութեան ղե
աներէց,
ուստէ
մասնաւոր
հատ
կավար Նաէրա Զոհրաբեանը Համազեկուցողների Այցից Իշխանութեան Եւ
ուա ծէ աշխատողներէն 2017-է փո
«ինչո՞ւ պէտէ մասնաւորը, որը
Ընդդիմութեան Ակնկալիքը Տարբեր է
հնարաւոր կ եւ մէանշանակ կ,
խարկն 2018-է Յ ուլէս է մկկէց կը
ստէպէ մէանալ կուտակայէն կենոր կրկէսն բողորէ ա լէր պէտէ
սաթոշակայէն
համակարգէն*
բա րձրա ցներ, ստանայ արտօնու0ոնէտ որէնգէ յանձնաժողո
դէս գալու* Ես, անկեղծ ասած,
Աշխատանրէ եւ սոցէալական
թէւն, է սկ պետականը, որտեղ վստա
վէ Հայաստանէ հարցով համաղեմտածում եմ, որ սա չէ կոնսենսուհարցերէ
նախարարն
ընդդէմադէր
հաբար բոլորն
կլ
դժգոհ են
կուցողները ա յցէ ընթա ցքում,
սը, ոչ էլ կոնսոլէդացէան է դա*
պատգամաւորներէն
չհամողեց,
թկ
համակարգէց,
բա
յց
աշխատանր
Որովհետեւ դա, էմ կա րծէքով,
ԵԽԽՎ—է պաշտօնական կա յքէ
բացառապկս
հարկայէն
նոր
կորցնելու գնով մարդկանց պար
խանցմամբ, Երեւանում կը քննար
ա ւելէ շատ նման է ամբողջատէօրկնսգրրով
կ
պայմանաւորուած
տադրուել
կ այս համակարգը, շա կեն սահմանադրական փոփոխուրական հասարակարգէն կամ պե
պարտադէր
սոցէալական
վճարներէ
րունա
կուէ
նրանց համար գործել
թէւններէն յա£որդած քա յլերը,
տական կարգերէն, երբ որ վերեւէց
մկկ
տարով
յետաձգումը*
այս
անընդունելէ
համակարգը»*
ընտրական բարեփոխումներն ու
էջեցւում է մէ հատ կա րծէք, որէն
Արտեմ
Ասատրեանէ
բացատդրութ
էւնը
վկայակոչելն
ընկոռուպ ցէա յէ դէմ պայքարէն վե
բո լո ր ը հաւանութէւն են տալէս»*
ր
ո
ւթ
էւն
ը
,
թ
կ
հարկայէն
նոր
դամկնը
րողաուածկոյթ
կգ
«իրա
ր աբ եր ող հարցեր*
Զուրա ըեանը հակադարձում
օրկնսգրրէն են սպասում, առա
կանում բոլորս կլ հասկանում ենր,
«Ընականաբար, տեղեակ ենք
է ' էշխ ա նութէւնը կարող է կար
ջա
ցրեց
անկախ
պատգամաւոր
է
դ
որ
դուր կլ եր գէտակցում Հայաս
պահելու այդ խ նդրէ շուր£* Ը ո ծել, թ է ամէն էնչ կարող է մարսել,
մոն
Աարուրեանէ
տարակուսանրը
տանում
ստեղծուած ծանր սոցէա լորն էլ սպասում են կոնսենսուսէ*
բայց քառօրեայ պատերաղմէց դա
«Հա
րկա
յէն
օրկնսգէրրը
է±նչ
լական
վէճակում
նման
Առանց կոնսենսուսէ ոչ մէ լաւ
սեր պէտք է քա ղէ. - «կոչ կ*անէէ
կապ
ունէ*
կամ
երբ
օրկնրը
ընդու
դ
էր
վճարներէ
կէրառման
անհնաղարգացում չէ լէն է ո°չ Հայաստա
զերծ մնալ ամպագոռգոռ, է ն ք նում
կէնր'
կուտակայէն
կենսաթորէնութէւնը*
^ ուք կլ եր հա
նում, ո՛չ էլ մէ£աղգայէն հանրու
նավստահ
յայտարա
շակայէնէ,
էն
չո
՞ւ
այն
ժամանակ
նում,
թ
ե
դժգոհութեան
էնչ
մեծ
թեան կողմէց* Զ է ընկալուէ* *երա
րէց* Այնուամենայնէւ, եթ է ուզում
շտապ
ընդունեցէնր,
սկսեցէնր
մարդհամար, այո, շատ կարեւոր է, որ
ա
լէր
դա
յա
ռա
ջա
ցն
է
եւ
այս
է ք , կոնսեն սուսը Ընտ րա կա ն
րա
յլով
խոստովանում
եր,
որ
այն
կանցէց
փողերը
հաւարել'
պետական
բո լո ր ը հասկանան եւ էմանան, թ է
օրէնսգրքէ հարցում ունէ նաեւ
սեկտորէ մասէն կ խօսրը գնում* Եթկ
Ընտրական օրէնսգրքէ շուր£ կոնմարսել չ է լէնէ»*
Հայաստանը կանունացնելու խ եդէր,
Ամենայն հաւանականութեամբ
սենսուսէ ձե ռ ք բերման գործըն
դա
կ, ուրեմն դուրս կ գալէս այստեղ
ամրապնդելու
Հայաստանէ դ է խտրական
բան
կայ
նաեւ
պետական
արտահերթ
այս նէստում օրկնսդթա ցը էնչ վէճակում է գտնւում»,
մա դրողա կա նութէւնը ապագայ
հէմնարկներում աշխատող մարդկանց
րական փոփ ոխ ութէւնը կը դրուէ
— նշեց
ՀԱկպատգամաւոր Լեւոն գործընթացներում* Այնպէս որ,
ու մասնաւոր սեկտորում աշխատող
րուկարկութեան*
Զուրաբեանը*
եթ է ունեն պետական մտածողուիսկ ՀՀ կ —ական Հերմէնէ
թ էւն , թ ո յլ չեն տայ էրենց նման
դալեանն ասաց — «Աահմանադրախատելու, ներկայացնելու էրենց
են նախատեսուած Հայաստանէ նա
յայտ արութէւններ, որ է բ ր արդէն
կան բարեփոխումներէ ժամանակ
ա
ռա
ջա
րկները,
ներկայացնելու
խագահէ,
վարչապետէ, կառավա
կոնսենսուսը ապահովուած է, եւ
մենք եւս ունեցել ենք այս պահը,
էրենց
հէմնաւորումները,
բանարութեա
ն
աշխատակաղմէ ղեկամենք բանակցելու բան չունենք»*
վար-նախարարէ,
արդարադատու
երբ որ կար կոնսենսուս, կար լայն
«4+4+4-ը դա մէակ բանավէվէճելու* Ա յդ բանավկճէ ա րդէւնթեան
նախարարէ,
գլխաւոր դակոնսոլէդացէայէ գաղափար եւ կար
րում
կ
ձեւա
ւորուել
այս
կամ
այն
ճայէն կամ համագործակցայէն ձետախաղէ,
բարձրաստէճան
պաշտօ
նաեւ մեր օպողէցէոն գործընկերւաչափը չէ եղել* Եղել են բազմահարցը», - է ր հերթէն հակադար
ներէ կողմէց մէտում լայն կոնսո—
ձեց
Նաղդալեանը*
նատար անձանց էթ էկա յէ յանձնա
թ է ւ հնարաւորութէւններ ու բազժողովէ նախագահէ հետ, էնչէս
լէդացէան ներկայացնել որէպս ամ
մա թ էւ ձեւաչափեր, որոնց մ է ջո Խորհրդարանական ը ն դ դ էնաեւ'
րաղաքացէական հասարա
բողջական համաձայնութէւն մէկ
մադէր
ու
էշխանական
խմբակցուցով բոլորն էլ կարողացել են,
կութեան
ներկայացուցէչներէ հետ*
երեւոյթ ով, մէկ բանաձեւով հանթ
էւններէց
բա
ցէ,
հանդէպումներ
հնարաւորութէւն են ստացել ա շ-
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ԼՈ ՒՐԵՐ
Արա Գոչունեան.«Դաւութօղլուի Հրաժարականը Չի Ազդի
Հայ Համայնքի Վրա յ»
մէտ

թ ո ւր ^ էա չէ վարչապետ
ոխալ Ոլ թ 0ղ
լրլիհրաժարակա

նը չէ աղդղ այնտեղ ապրող հայ
կական
համախքէ վրայ ո°չ դրա
կան, ո°չ էլ բաղասական
Այս
մասէն յայտարարել է
լում հայկական
« -թ եր
թ է խ մբա գէր Արա
*նրա խօսրով
ճգնաժամ չկա յ:
«ընդա
մէնը որոշակէ անհատներ են
ւում: կայ քաղաքական գ էե, որէ
հէման վրայ այդ քա յլերը կատարւում են»,- շեշտել է Արա
եանը:
0ա յէսէ 5-էն /ժուրքէայէ վար
չապետ
Ահմէտ
Պոլսոլ «ժսւ մա նա կ»թերթի
յայտնել է, որ չէ մասնակցելու
խմբագիր
Արա Գռչռւնեան
«Ա րդա րութ էւն ու հարդարում»
էշխող կուսակցութեան ղեկավարէ
թ էւնները որպէս
պատ
պաշտօնէ նոր ընտ րութէւններէն:
գամաւոր
,
որէ
ց
յետոյ
կը
լք է
կա ւութօղլուննշել է, որ կը շարու
վարչապետէ
պաշտօնը:
նակէ կատարել է ր պարտականու-

Օրհան Փամուկ.
Թուրքիայում վախի մթնոլորտ
ետալէայում լոյս տեսնող Լ&
ՋշրսհհևշՌ օրա թ երթ է թղթ ա կէց
0ա րկօ Անսալդոյէ հետ ղրոյցում
թ ո ւր ք գրող, “{յոբելեան մրցանակէ
դափնեկէր Օրհան Փամուկն ասել
է, որ թ ո ւր ք էա յէ էշխ ա նութէւնը
լռեցնում է ընդդէմութեանն ու
լրագրողներէն:
«Երկրում վախէ մթնոլորտ է,
եւ °ւրոպան պարտաւոր է է ր
խօսքն ա սել»,- յայտարարել է աշ
խարհահռչակ
գրողը
Փամուկը, նշում է Անսալդոն,
երբեք չէ թա քնուել հարմարվորական բանաձեւերէ ետեւում, աղգայնամոլները նրան բա ղմէցս
սպառնացել են հաշուեյարդարով
հայերէ ցեղասպանութեան եւ քրդեր է ղանգուածայէն սպանութէւններէ մասէն հրապարակայէն յա յտ ա րա րութէւններէ համար:
Հարցաղրոյցում Փամուկն ասել
է, որ °ւրոպան կուրանալ է ր է դ եալները, եթ է փորձէ պատնէշներով
պաշտպանուել մէգրանտներէց:
Թ ուրք գրողը նշել է, որ
նախագահ
կեջեփ մտաւորականներէն մեղադրում է էրեն
էբ ր ե ւ թ է վէրա ւորելու համար:
Նախօրեէն Ատ ամբուլէ դատարա
նում քննել են Փամուկէ ընկերոջ՝
0ուրա տ
Ըելգէէ գործը:
« ° ս շատ լա ւ եմ ճանաչում
Օ ելգ էէն , նա մեր եր կ ր է ամենան
շանաւոր գէտնականներէց մէկն է,
նա էմ ընկերն է, ես նրա
ները 50 տ ա րէ է կա րդում եմ, ես
նրանէց շատ բան եմ սո վ որ ել» ,ասել է գրողը եւ ա ւելէա ցրել. « Ո չ ո ք նախագահէն չ է վ էրա ւորում , խ օսքը քաղաքական ը ն դ դ էմութեանը լռեցնելու, մտ քէ աղատ ութեանը հարուած հասցնելու,
կա ռա վա րութեա ն քննադատու
թեան հնա րա ւորութէւնն էսպ ա ռ
բա ցա ռելու, ժողովրդէն ահաբե
կելու, երկէրն ահաբեկելու նա
խագահէ գործելա կերպ է մասէն
է»:
Լրագրող Անսալդոն շեշտում
է' Օրհան Փամուկը վախենում է
ոչ թ է սեփական ա նձէ, ա յլ երկ ր է,
ընկերներէ, եւրոպամէտ հայեացք
ներով կ է ր թ , աշխարհէկ թ ո ւր ք ե 
ր է համար: յրան շատ է մտահո
գում մա մուլէ աղատութեան
ց ը ՛:
եշխանութեանը քննադատող

Հրապարակուել են «Պանամեան
Փաստաթղթերում» Ընդգրկած
Հայաստանցիների Նոր Անուններ

*եէտնականներ, էրաւաբաններ
«Նոյն յայտարարութեան մէջ ասու անգամ յանցագործ աշխարհէ
ուել է, որ դուք ոչ մէ պարտաւոներկայացուցէչներէ հետ կապ ու
րութէւններ չէք ունենայ, այնպէս
նեցող հայեր կան, որոնց անուննե
որ, դա պարգեւատրման նման էն չրով ընկերութէւններ են
որ մէ բան է, որը ցոյց է տալէս մեր
ուել քսանամեան եւ
կապը, թ է էնչքանով ենք մենք
ձեղ վստահում... »:
Վէրջէնեա ն կղղէներում, Պանամայում կամ այլ օֆշորայէն գօտէ«Ն ա էրէ Ա ոֆտ »-է հայասներում:
տանեան մասնաճէւղէ խ որհրդէ
Օֆշորում գրանցուած ընկենախագահ, ակադեմէկոս 0ա րուր ո ւթ է ւն ն ե ր է ց մէկը
« Ն ա էր է
թ էւն Թերղեանը, ում անունը եւս
սոֆտ»-ն է: Ընկերութեան պաշտօ
կայ օֆշորայէն փաստաթղթերում,
նական կայքում որպէս գրանցման
հերքեց
է ր ա ռնչութ էւնը այս
հասցէ նշուած է '
պատմութէւններէն: քա յց ասաց,
Վէրջէնեա ն
կղղէներՀայաստա
որ դա, ամենայն հաւանականու
նում ա ւելէ քան 10 տարէ գործող,
թեա մբ, Լոնդոնում ապրող է ր ո ր 
ծրագրաւորման ոլորտ ում յայտնէ
դ ո ւ' Արտաշէսէ հետ է կապուած:
« “Նաէրէ Աոֆտ»-ը նշուած է որպէս
0ետ ոյ կցկտուր բացատրեց, որ
Վէրջէնեա ն կղղէներում
որդէն Վէրջէնեա ն կղղէներում
ուած նոյնանուն ընկերութեան հագրանցուած ընկերութէւն ունէ,
յաստանեան մասնաճէւղ: Սակայն
բ այց է նքը ւոեղեակ չէ, թ է է նչով է
մասնաճէւղէ գործա դէր տնօրէն
ղբաղւում:
Վարդան 0ոչա րեա նը պնդեց, թ ե
«Պանամեան փաստաթղթե
րում» «Հետք» էլեկտրոնայէն պար
դ եռ 2000 թուականէն էրեն ու ՏՏ
ոլորտ ում հմտացած է ր գործընբերականը վերջերս բացայայտել
կերներէն Լոնդոնում գործող մէ
էր Հայաստանէ գլխաւոր հարկաընկերութ էւն հրա ւէրել է ընդա
դ է ր կատարող Աէհրան
մէնը հա մա գործա կցութեա ն անունը, էն չէց յետոյ վերջէնս
հրաժարական տուեց:
« 0 էն չե ւ 2001 թուականը ես չգ էտ էէ, թ է օֆշոր բա ռը էնչ է նշա« Հետ ք» -է հարցմանն է պա
նակում: Այսէնքն, մենք էնքնա բետասխան, Հայաստանէ կենտրոնա
րա բա ր յայտնուել ենք դրա մէջ ու
կան բանկը տուեալներ էր տրա
հէմա տհաճ էրա վէճա կէ մէջ ենք
մա դրել, ըստ որոնց, Հայաստանէց
գտնւում»:
վերջէն 5 տարուայ ընթա ցքում
Ըստ 0ոչա րեա նէ, էրենք որե
մօտ 2 մէ^էսն դոլար է փոխանցուել
ւէ փաստաթուղթ չեն ստորագրել,
մէայն դէպէ
մքանամ7 անգա
պարղապէս անգլէացէ գործընկեպակաս' մօտ 250 հաղար դոլար
ր ո ջէ ց յայտ արարութէւն են լսել,
փոխանցուել է հակառակ ուղղուոր հայ մասնագէտներն այդ կաղթ եա մբ' Պանամայէց դէպէ Հայասմակերպութեան բաժնետէրեր . տան:

Վոլինկին. «Ռուսաստանից Հայաստանը
Ստանում է Ամենաարդիական
Սպառազինութիւն
կուսաստանէ եւ Հայաստանէ
մէջեւ ղէնքէ մատակարարման մասէն նոր պայմանագրերէ էրա կա նացոլմը որ ոշ ժամանակ է պա<անլրագրողներէն ահաբեկում են, ա շջո ւմ : Այս մասէն
հետ
խատանքէց են հեռացնում, թ եր
ղրոյցում ասել է Հայաստանում
թ ե ր ը փակում են, վեր£էն ժամա
դեսպան եվան Վ ոլէնկէնը:
նակաշրջանում էսլամամէտ կաԱնդրադառնալով
հարցէն,
ռա վա րութէւնը կորցնում է աղաթ
է
էնչով
է
պայմանաւորուած
ռ ո ւ
տականէ է ր դէմքը, պետ ութէւնը
սական
ղէնքէ
մատակարարման
հետղհետէ
դառնում է ա ւելէ
ուշա ցումը, դեսպանն ասաց. « Գ է ավտորէտար եւ հալածող:
« Ն ո յնէսկ չեմ ուղում խօսելտէք, դա ուշացում չէ, դա տեւական
գործընթա ց է:
ա
մ չէ նշանակոմ,
ապագայէ մասէն, ներկան է չափէց
որ
քծուսաստանը
ղէնք
չէ
մատակա
շատ տ խ ուր»,- ա սել է Փամուկը:
րա րել,
կուսասաանըՀայաստանէն
“Նա ողջունում է մուտ քէ
Հայաստանի մօտ Ռուսաստանի
զէնք
մատակարարել
է: Պարղապէս
արտօնագրերէ հարցով Օւրա մէուդեսպան Իվան Վոչինկին
նոր պայմանագրերը էն չ-ո ր ժա
թեա ն եւ Թ ո ւր ք է ա յէ համաձայմանակ են պահանջում, ա ռա ջէն
պէսղ է այս դաշնակցայէն յարաբեն ո ւթ էւն ը , բա յց ասում է, որ
հերթէն Հայաստանէն անհրաժեշտ
րութ էւնն երը պահպանուեն:
հնարաւոր են տ ա րա ձա յնութէւնսպառաղէնութէւնները ընտրելու
վերա բերում է սպառազինութեան
ներ Օւրա մէութեա ն եւ օրըստ օրէ
համար: Երկրորդ հերթ էն ' ժամա
մատակարարումներէն, վստահ եմ,
ա ւելէ բռնապետական դա րձող
նակ է պէտք անհրաժեշտ ներպեոր Հայաստանը ստանում է սպաԹ ո ւր ք է ա յէ էշխ ա նութեա ն մ է տակտն ընթացակարգերն ու հառա ղէնութէւն, ամենաարդէական
ջ ե ւ : Ա ր դ էւն քո ւմ կարող է այն
մաձայնագրերը աւարտէն հասցնե
սպառա ղինութէւն' է ր անկախու
պէս ստ ա ցուել, որ եւրոպ ա ցէնելու համար: Այնպէս որ ես կարծում
թեան, էնքնէշխանութեան պաշտ
ր ը չցանկանան էր են ց շո ւր ջ ը
եմ, որ ամէն բան կը լէն է
պանութեան համար: կործելու ենք
տ եսնել ոչ մէայն սէրէա ցէն երէն ,
ներում եւ նորմա լ»,- հաւելէել է
նոյն այս դաշնակցայէն յա րա բեա սէա ցէներէն, ա յլեւ քրդ երէն ու
դեսպանը:
րութ էւններէ շրջանակում»:
թ ո ւր ք ե ր էն , էսկ դա, ըստ Փամու*եէտրակմանը, թ է քառօրեայ
Հայաստանն ու կուսաստանը
կէ> ոչ ամենահաճելէ ղգա ցումը
պատերազմէ
օրերէն եւ դրանէց
անցած տարէ Տունէսէն
կլJղնղ։
րեցէն 200 մ էլէոն դոլա ր կաղմող
«Եւրոպան պարտաւոր է աւելէ
յետոյ, Հայաստանում շատերէ համոզմամբ, դաշնակէ ց համար ուող
վարկայէն համաձայնագէր, որէ
կոշտ դ էր ք ո ր ո շո ւմ ո ր դ եգ րել
կուսաստանը չէզոքութ էւն պահշրջանակում
կ ո ս կոպէտք
Թ ուրքէա յէ նկատմամբ հենց մար
պանեց,Վոլէնկէնն արձագանգեց. սպառաղէնութէւն մատակարարէ
դու էրա ւունքներէ հարցում, յո յ
«Հայաստանն է ր օ ք հանդէսանում
սով եմ ' երբ եւրոպացէ էէդերները
Հա յաստանէն: Շ ուտով կը լր անայ
է
կուսաստանէ ռազմավարական
փաստաթղթէ կնքման մէկ տարէն,
սեղմում են թ ո ւր ք գործընկերներէ
դաշնակէցը, այնպէս, էնչպէս կ ո ւ 
սակայն հայկական կողմը դեռ խօ
ձ ե ռ ք ը , խ օսքէ աղատութեան մասաստանն
է Հայաստանէ ռազմա
սում է սպառաղէնութէւնը ստա
սէն յէշեցնելու ա ռ էթ ը բաց չեն
վարական դաշնակէցը, եւ մենք
նալու շուրջ տարուող աշխատանքթողնում»,- յայտարարել է Օրհան
կանենք հնարաւոր ամէն էն չ, ո ր ներէ մասէն:
Փամուկը:
նռբե{եան մրցանակի դափնեկիր
Օրեան Փամռւկ
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Գորիսն Աւելիի Գրաւիչ է Դա րձել
Զբօսաշրջիկների Համար

Հայաստանի Եւ Արցախի ՄԷջ Նշուեցան
Մայիս 9-ի Տօները
ԾարուԱակուած էջ

ձուց, որուն ի բ ր ա րդիւնը մենը
ապահովեցինը մեր յաղթանակը:
Հայաստանի արտաըին գոր
ծոց նախարար էտուարտ
պանտեան յայտարարեց, որ Շուշիի
ազատագրութիւնը անկիւնադարձային էր Արցախի դէմ Ատրպէյճանի սանձազերծած պատերազմին
մ էջ: Անոր համաձայն, Արցախի
յաղթանակած բանակը այսօր սահ
մաններուն վրայ կը պայըարի
ֆաշիզմի նորագոյն դրսեւորումին
դէմ: Նալպանտեան հաստատեց, որ
այս փուլին կրնան ը լլա լ տեսակցութիւններ եւ ըննարկումներ,
որոնը կը վերաբերին սահմանային
բախումները կանխարգիլելու ըա յլերուն: Անոր համաձայն, տեսակցութիւններուն ընթա ցըին նաեւ
կարելի է ըննարկել բանակցային
հոլովոյթին վերդառ նալու հաւա
նակա նութիւնդ {խօսելով Երեւանի
կողմէ Արցախի անկախութեան ճա
նաչման առաջարկներուն մասին
Նալպանտեաննշեց, որ ճանաչումէն

նէ անհրաժեշտ ըա յլերը: Անոր
համաձայն, կրակմարի պայմանաւորուա ծութեա ն խախտումները
ստացած են արժանի պատասխան:
իսկ Արցախի
թեան նախկին նախագահ Արկադի
*Լուկասեան յա յտ ա րա րեց, որ
ստեղծուած վիճակին մէջ զիջում
ներու մասին խ օսիլը պարզապէս
ա նհեթեթութիւն է: « Ո չ մէկ զի
ջում կրնայ ը լլա լ միակողմանի:
Մ եր զիջումները կախեալ են Ա տ րպէյճանի վարըագիծէն եւ զիջում
ներէն», հաստատեց նախկին նախագահը:
Արցախեան հա նդիսութիւններուն ի ր մասնակցութիւնը բ ե
րա ւ նաեւ Հայաստանի վարչապետ
Տովիկ Աբրահամեանը: Ան հաստա
«Տաթեւի թեւեր»
տեց, որ հայկական կողմը հակա
լում մարդը ընում է, արթնանում,
Գ որից այցելած
ց_րօռակորդին պիտի պարտադրէ հաշ
տեսնում է փողոցը կեղտոտ է,
սաշրջէկներն ասում են' այստեղ
ուի նստիլ հայ ժողովուրդին հետ:
զզւում է: ճանապարհին ուզում է
«Հակառակորդի սանձազերծած ըաամէն անդամ նոր բ ացայայտ ոլմ~
զուգարանից օգտուել, չկայ, եւ
ներ են անում: «Անցեալ անգամ
խուսափիլը վախի հարց չէ, այլ
ռօրեա յ պատերազմը մեզի աւելի
այլն, եւ այլն:
Ա է արդէն
տուրիզ
ըաղաըական նկատառումներու:
այստեղ տեսանր
\
,
համախմբուած
ու միասնական դարմի
համար
տհաճ
երեւոյթ
է»
,ներում
ինչ—որ մէկը /Աորվաթիան
շարունակում է Զեյթունցեա նը:
է տեսել: 0ա ն է որ այստեղ շատ
Պատմական Օրեր Լաս Վեկասի Մէջ
Հայաստանի կա ռա վա րու
ոտող բազմաթիւ խ նդիրներ դեռ
թ ի ւն ը, նկատի առնելով
հիւրասէր մարդիկ են, իսկ նշուած
ունեցաւ հիւրասիրութիւն եւ գեմանըը, որ *եորիսն ի ր իւրօրինա կ
երկրներում էլ գները բաւականին
ԾարուԱակուած էջ 1-էԱ
զարուեստական յայտագիր« մաս
աշխարհագրական դիրըով, բնա
բա րձր են, ա ւելիի լաւ է գալ
նակցութեամբ
շաբաթօրեայի սաննի
պատւոյ
հիւպատոս
Անտի
Արմէնկան
հանգստի
գօտիներով,
պատՀայաստան»,- պատկերաւոր համեսանուհիներուն;
«Մայրերու Օր»ուան
եան«
Ազգային
Թեմական
մամշակութային
եւ
ազգագրական
մատութիւններ են անում ռուս
ա
ռթ
իւ
եւ
Տովնան
սրբազանի փադի
պատասխանատուներ
եւ
այլ
առանձնայատկութիւններով,
ունի
զբօսաշրջիկները:
փաըով
այնուհետեւ
ան պիտի կոչ
կազմակերպութեանց
ներկայացու
զբօսաշրջային
կենտրոն
դառնա
Թ էեւ
Գոր իսր տարեցտարի
ուի
«Աեդա
Թաճիրեան
Շաբաթօր
ցիչներ
ու
հոծ
բազմութիւն
մը;
Այս
լո
ւ
լաւագոյն
հնա
ա ւելիի գրաւիչ է դառնում օտա
եայ
Վարժարան»;
ա
ռթիւ
Արեւմտեան
թեմի
ա
ռաջ
ներ,
Զերմուկից
յետոյ
որոշել
էր
րերկրա ցի զբօսաշրջիկների հա
կիրակի Մայիս Ցին նորաօծ Ա©
նորդ
Գերշ©Տովնան Արը© ի ր ելոյզրօսաշրջութիւնը զարգացնել նա
մար, այդուհանդերձ, տուրիզմի
կիրակոս
եկեղեցւոյ մէջ մատուցուեթին
մէջ
ըսաւ
«Աուրբ
կիրակոս
եւ
Գ
որիսում
կ
է
կոնոմիկայի
նա
զարգացմանը խոչընդոտում են
ցաւ
անդրանիկ
պատարագ; Պատա
Եկեղեցին
ի
ր
համալիրով«
փոըրիկ
խ
ա
րա
րութիւնը
մշակել
եւ
կառա
չլուծուա ծ: «Միրհա ւ» հիւրանոցի
րագիչն
էր
Արեւմտեան
Թեմի Հա
Հայաստան
մըն
է
օտարութեան
վարութեան
հաստատմանն
էր
հիմնադիր տնօրէն
Զ.եյյաստանեայց
եկեղեցւոյ
առաջնորդ
մէջ»;
Այնուհետեւ
խօսը
առին
նաեւ
կայացրել
«*իորիսի
զբօսա
շրջութունցեանն ասում է ' եթ է նախկի
Գերշ© Տովնան Արը© Տէրտէրեան; Ա©
եկեղեցւոյ բարեար իրաւաբարն
թեան զարգացման ծրա գիրը»: Այն
նում ա ւելիի շատ հիւրեր էին
սեղանին կը սպասարկէին ԳուբերՄարը
կիրակոս
եւ
ուրիշներ;
Երեկոն
ենթա
դրում
էր
2014
-2016
թ
թ
.
ունենում եւրոպական երկրներից,
թինոյի
հոգեւոր հովիւ Տ© Տաթեւ
անցաւ
ջերմ
ու
խանդավառ
մթնո
ընթա
ցըում
ըաղաըի
պատմամշաապա հիմա հիւրերի թ ւում գե
Աւ©
0հնյ©
Տարութիւնեան եւ քէրեզլորտ
ի
մէջ«
մասնակցութեամբ
եր
կութային
միջավայրի
վերականգ
րա կշռում են ռուսները,
նոյի
հոգեւոր
հովիւ Տ© Եսայի 0հնյ©
գիչ
Արտուշ
Ասատրեանի
եւ
իր
նում,
զբօսաշրջային
ռեսուրսների
« ըաղաըական խ նդիրների պատ
Պետրոս;
Իսկ
երգեցողութիւնը
ներ
նուագախումբին;
տուեալների
բազայի
ստեղծում,
ճառով» Թ ուրըիա
չեն գնում:
դաշնակ
կերպով
կատարեց
Ա
©
կիրաՇաբաթ
Մայիսի
7ին
տեղի
զըօսաշրջային
ենթակառուցուածըԶբօսաշրջիկների թ ուի աճը
կոս եւ Վէն
ՆայսԱ© Պետ
ունեցաւ
Ա,կիրակոս եկեղեցւոյ մշա
ների բարելաւում եւ այլն:
Զեյթունցեանը պայմանաւորում է
եկեղեցիներու
միացեալ
երգչախում
կութային
համալիրի
մաս
կազմող
*իրանով
Գորի
հաւակնում
նաեւ «Տա թեւի թ եւեր»
բը« ղեկավարութեամբ Տ©Նարեկ Աւ©
շաբաթօրեայ վարժարանի պաշտօ
էր վերածուել տարածաշրջանային
ղու գործարկմամբ: «Ամէն տարի
0հնյ© Մատարեանի; Այս ա ռթիւ
նական
բացումը«
նախագահութեամբ
ամենամեայ
աւանդական
փառամենը նկատում
եճշօշափելի աճ
տեղի ունեցաւ նաեւ մկրտութեան
Գ
ե
ր
շ
©
Տ.
Տովնան
Արը©
տօներ
կազմակերպող
միջազգային
թ է° տուրիստների ըանակի, թէ°
աւազանի օծումն ու օրհնութիւնը;
Վարժարանի
սրահին
մէջ
տեղի
կենտրոնի:
Արդէն
2016
թուականն
որակի մէ£: Ե թ է այն ժամանակ
է,
սակայն
ենթա
կա
ռուցուա
ծընեգալիս էին ըիչ
ըեւ մէկ
ր ի զար գ ացման, պատմամշակու օրով, հիմա ա ւելիի երկար են
ՄԻԱՑԵԱԼ ԿՈՉ
թա յին միջա վա յրի
մնում»,- ասում է ձէեյթունցեանը:
ման ուղղութեամբ տեսանելի ոչինչ
Զբօսաշր£ութեան զարգացմա
ԾարուԱակուած էջ 1-էԱ
չի
ա րուել: ք*սկ մինչ ա յդ' *իորիսի
նը խոչընդոտող խ նդիրների շա րըաղաըապետ
Վաչա
ըում նա
առաջին հերթին մատ
Մայիս 2016ին: Թելեթոնը նուիրուած է պատերազմական դրութեան մէջ
ձեռըբերումների
շարըում
առանձ
գտնուող Արցախի անմիջական կարիքները հոգալու:
նացոյց է անում ը աղաըի աղբա<անացնում է զբօսաշրջութեան տեղենութեան վատ կազմակերպումը,
Հայրենիքի անվտանգութեան նպաստելը իւրաքանչիւր հայու
կատուական կենտրոնի ստեղծումը:
անբարեկարգ մայթերն ու փողոց
պարտականութիւնն է:
«կառավարութեան որոշման
ները: «Մա յթերն անանցանելի են,
9 Մայիս 2016
կէտերից
մէկը *իորիսում զբօդրա համար մարդիկ փողոցի մ էջԼոս Աննելըս, Քալիֆորնիա, ԱՄՆ
սա շրջութեա ն տեղեկատուական
տեղով են ըա յլում, եւ դա շատ
-Առաջնորդարան Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ
վտանգաւոր է,
ըանոր կենտրոնի
եւրոպա ստեղծումն էր , եւ այդ
Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան Թեմի, Պըրպէպք
կենտրոնը ստեղծուեց:
«Աիւնցիները սովոր չեն ճանապարհի
-Առաջնորդարան Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ
եաց
աւանդոյթներ»
փառատօնի
մէ£տեղով ըա յլել, չգիտեն ինչպէս
Ա. Մ. Նահանգներու Արեւմտեան Թեմի, Լա Քրեսենթա
մասին, որ իւրա ըա նչիւր տարի
վա րուել, եթ է դիմացից
է
-Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետարանական
Գորիսում իրականացւում է թ թ է
գալիս»:
Եկեղեցիներու Միութիւն
փառատօն»,- ասում է Ադունցն ու
Զբօսաշրջիկները դժգոհում են
-Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ
ընդգծում' ըաղաըի լուսաւորման,
ոչ միայն ներհամայնըային, այլեւ
Միացեալ Նահանգներու եւ 0անատայի Թեմ
բա կերի բարեկարգման, ա սֆա լ
միջպետական ճանապարհներից:
-Եոցիալ Դեմոկրատ Հնչակեան Կուսակցութեան
տապատման ուղղութեամբ եւս աշ
Զեյթունցեանը շեշտում է ' միայն
Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջան
խատանքներ
տարուել են: 2016
հիւրանոցով տուրիզմ չեն զար
-Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան
2021 թուականների կտ րուա ծըով
գացնում: «Այս ճանապարհներով
Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջան
Համաշխարհային
բանկի ա ջա կտուրիզմ չի զարգանայ: Ե թ է մեր
-Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան
ցութեա մբ իրականացուող ծրա 
կառավարութիւնն է, իշխանութիւնն
Արեւմտեան Ամերիկայի Կեդրոնական Կոմիտէ
գիրն է լ ենթա կա ռուցուա ծըա յին
է, յայտարարում է ' ես տուրիզմը
-Հ.Ը.Ի.Մ. Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանակային Յանձնաժողով
խ նդիրներ կ լո ւ ծ ի : Վաչագան
զարգացնում եմ,
է նստի
-Հայ Օգնութեան Միութեան Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջան
Ադունցը վստահեցնում է, որ նա
մտածի' որտեղ է սկսում, որտեղ է
-Ամերիկայի Հայկական Համագումարի
խ ա ձեռնութ իւնը թ ղ թ ի վրայ չի
վերջանում տուրիզմը: Հոթելով
Հարաւային 0ալիֆորնիոյ Շրջան:
մնայ:
տուրիզմ չեն զարգացնում: Հ ո թ ե-
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ՄԻ՞Թէ ԱՐՑԱԽԸ ՄԵՐ ՀԱՅՐԵՆԻՔՆ է, ՄԻ՞Թէ ՀԱՅԵՐԸ ՄԵՐ ԹՇՆԱՄԻՆ ԵՆ.
ԱՏՐՊԷՅՃԱՆԻ ԲՆԻԿ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐ
Արցախի դէմ Չքարուի սանձա
են, քան ատրպէյճանցիները: Նման
մեր թշնամուն: Միայն թ ր ա մ ի ն
քում, Լեզգիները։ Լեզգիստանում,
զերծա ծ
քա ռօրեա յ
,
ուժի հետ ոչինչ անել հնարաւոր չէ:
կարոզ է մեզ վտարել մեր տներից
թալիշները։ թալիշստանում, աւար
իսկ այժմ էլ
հայ—ատրպ
0 ո յր ե ր եւ եզբայրներ, ձեր որդ ի
ու մեր տարածքները վերաբնակեց
ներն ու ցա խ ուրները' հա րում:
շփման գծում պահպանուոզ լա րներին մի ուզարկէք Լ Լ Հ հետ
նել եկուոզ ատրպէյճանցիներով:
Մ ենք պատրաստ ենք պաշտպանել
ուածութիւնը ներկայիս
սահմանին ծառայելու: Փրկենք մեր
Այնուհետեւ յայտ արարութ
մեր հայրենիքը ցանկացած թշնա նի տարածքի րնիկ ժոզովուրդնեորդիների կեա նքերը»:
եան հեզինակները տալիս են իրեն ց
մուց, սական չենք ցանկանում զաւր ի մոտ ազգային ինքնագիտակ
Ե պատասխան նման կոչերի'
կոզմից վերը ներկայացուած հար
թ ե լ Լարաբազը նրա նց համար,
ցութեան որոշա կի զարթօնք են
ատրպէյճանական քարոզչամեքեցապնդման պատասխանը, «թա ն
ովքեր ոչնչացնում են մեր պատմա
ա ռ ա ջ ա ց ր ե լ ի Այն բանից կագին
յետոյ,հայրենակիցներ, մենք ամե
նան վերջին օրերին տարածում է
կան ժառանգութիւնն ու անցեալը:
ե ր բ թ ա լիշա կա ն կա զմա կերլեզգիների եւ ազգային փոքրմասնայն պատասխանատւութեամբ յա յՂլա մեր պատերազմը չէ, եւ մեր
պութիւններն ու մտաւորականնենութիւններին ներկայացնոզ այլ
տարարում ենք, որ հայ ժոզովրդի
երեխ ա ները' մեր ապագան չպէտք
րԸ օրերս
Ատրպէյճաանոբնաթշնամիները
կկազմակերպութիւնների ու գոր
չենք: Մենք նաեւ
է տուժեն այդ պատերազմում : Եթ է
ուոզ իրենց հայրենակիցներին կոչ
ծիչների յա յտ ա րա րութիւններ:
ամենայն պատասխանատւութեամբ
Ատրպէյճանին յաջոզուի յա զթել
էին արել չծա ռա յել Արցախի հետ
Պատուիրուած այդ յայտ արայայտարարում ենք, որ հայ ժոԼեռնային զարաբազի հայերին, յա
շփման գծում, նրանց օրինակին
րութիւններում նրանք պատրաս
ջորդ թիրա խ ը լինելու ենք մենք։
զովրդինթշնամի չենք համարում:
հետեւում են բնիկ այլ ժոզովուրդտակամութիւն են յայտնում մինչեւ
Հա յերի ու մեր նախնիների պատ
թա լիշներս, աւարներս, ուդիներս,
ների։ լեզգիների,
վերջ կռուել ի բ ր ընդհանուր հայ
մութիւնը հիւսուել է մեր սրբազան
ցախուրներս... Ատրպէյճանը ան
թ ույների կազմակերպութիւններն
րենիքի։ Ատրպէյճանի համար, իսկ
հոզում: Մենք մեր թշնամիներին
պայման կօգտ ուի հայերի հետ
ու երեւելի գործիչները: ԱւարաԱրցախի դէմ չկռուելու կոչ անոզչպէտք է թ ո յլ տանք թշնամութիւն
պատերազմի փորձից, որպէսզի մեր
կան ջամաաթների միութ իւնը,
ներին անուանում դաւաճաններ:
ու ա տելութիւն սերմա նել մեր ու
իսկ ձեռքով ճնշի մեր ժոզովուրդԼեզգիական ժոզովրդի համաշխար
Աակայն, իրականութիւնն այն է, որ
հայերի միջեւՀ Մենք վճռականօների ազատութեան հասնելու
հային կոնգրեսը, Լեզգի սպաների
քառօրեայ պատերազմից յետոյ բնիկ
րէն ձեզ կոչ ենք անում հրաժարձգ տ ո ւմ ը : Ա յդ ժ ա մ մենք կը
համառուսաստանեան միութ իւնը,
ժոզովուրդների շրջանում լուրջ
ուել Լեռնային Լարաբազի Հանրա
զրկուենք մեր պատմական Հա յրե
Լեզգիական երիտասարդութեան
զա յրոյթ է ա ռա ջ բ ե ր ե լ այն փաս
պետութեան հետ սահմանին ծա նիքում ինքնիշխանութիւն ունե
համառուսաստանեան միութ իւնը,
տը, որ զոհուածների թ ւում յարառա յելուց: Մենք դէմ չենք ծառա
նալու հեռանկարից: Ե թ է մեր երի
ռութուլ գրոզ-հրապարակախոս քէաբերականօրէն մեծ թ ի ւ են կազմում
յելուն, բա յց կտրականապէս դէմ
տասարդների կէսը կամ գոնէ 1/3զիլ ^աշլայը եւ մի շա րք այլ
ազգային փոքրմասնութիւնների
ենք, որ նրանք կրակեն հայերի
ը նմանորոշում կայացնեն, մքաքուն
գործիչներ տարածել են համատեզ
ներկայացուցիչները: Վերջիններս
ուզզութեա մբ: Մ եր երիտասարդ
անզօր կը լինի նրանց դէմ:
յայտարարութիւն, որով ներկայիս
գիտակցում են, որ դրա հետեւում
ները պէտք է ծառայեն իրենց
ուին ք ա ջ յայտնի է, որ բնիկ
Ատրպէյճանի բնիկ ժոզովուրդնեդիտաւորութիւն կայ:
պատմական հայրենիքի տարածժոզովուրդները թ ուով աւելի շատ
ր ի ներկայացուցիչներին կոչ են
արել չծա ռա յել Արցախի հհետ
սահմանին: Յայտարարութեանը կից
ներկայացուած են քա ռօրեա յ պա
տերազմում զոհուած լեզգի, աւար
եւ միւս ազգային փոքրմասնութիւնների ներկայացուցիչ հանդիսացոզ
զինծառայողների լուսանկարները:
Aiarijl FcHindiU inn
« Մ եր թանկագին եղբայրներ
րտևւն ^talmas
ու որդիներ, արդէն 20 տարուց
Armenian Society of Los Angela
աւելի է Ատրպէյճանի զեկավարութ իւն ը մեր ժոզովուրդներին
ստիպում է կռուել
բազի հայերի դէմ: ա ամենամեծ
ա ն ա ր դ ա ր ո ւթ ի ւն ն
է,
որին
Ատրպէյճանի բնիկ ժոզովուրդներ ը իրեն ց կա մքից անկախ մասնակ
ցում են: Արդէն 20 տ ա րուց աւելի
է, մեր երիտասարդները սպառնա
Կազմակերպութեամբ
լիքի տակ են դնում ի ր ե ն ց կեան
քերը յանուն ատրպէյճանական շա Արարատ Հիմնադրամի՛ եւ Լոս Անջելէսի հրանա հայ Միութեան
հերի: /Բաւական չէ իրենք մեռնում
Organized by Ararat Foundation
են, նաեւ սպանում են մեր դարա
ւոր հարեւաններին։ հայերին: Եւ
and Armenian Society of Los Angeles
այդ ամէնը արւում է միայն այն
բանի համար, որ ամրապնդուի
հա քուի իշխ ա նութիւնը մեր հայ
րենիքում: Ո ք ոք չի կարող մեզ
բացատրել, թ է ինչու լեզգիները,
թա լիշները, աւարները, ուդիները,
Դա սա խ օս - Lecturer
ռութուլները, ցախուրները պէտք է
կռուեն հայկական
քուն ասում է, թ է մենք պէտք է
պաշտպանենք հայրենիքը թշնա մուց: /ա յց մ իթ է
մեր
հայրենիքն է: ° ւ միթ է հայերը մեր
թշնամիներն են»,-նշւում է յայտա
րա րութեա ն մ էջ:
Այնուհետեւ նշւում է, որ բնիկ
ժոզովուրդների պատմական տա
րածքներն այսօր վերաբնակեցւում
են Լեռնային Լարաբազից,
ջեւա նից ու Վրաստանից եկած
ատրպէյճանցիներով: «Որքա ն էլ
ցաւալի լինի ընդունելը, պէտք է
ընդունենք, որ դրանում կայ նաեւ
մեր մեզքը,-ա րձա նա գրել են կոչի
հեզինակները, ապա շա րունա կել,«Մենք իրա ւունք չունենք սովորել
եւ խօսել մեր մայրենի լեզուով,
իրա ւունք չունենք երգել մեր եր
գերը, գովաբանել մեզ ազգային
հերոսներին: Մեզանից խ լում են
մեր պատմութիւնը, Մեզանից խլում
Գեղարուեստս կան Յայտագիր-Հիւրասիրութիւն
են մեր լեզուն, մեր մշա կոյթը,
Cultural Program -R eception
մեզանից խլում են մեր Հայրենքիը:
Եւ դրանում մեր լռութ եա մ բ ու
Մուտքը ազատ-Free Admission
For in o: 300-435-0097
անգործութեամբ մենք օգնում ենք

Ա րցա խ եա ս Քա ռօրեա յ Պ ա տ երա զմը

Քա ղա քա կա ն Զա րգա ցումների Լա սի Տակ

The Four Day War In Artsakh and Its Political Ramifications

Դասախօսութիւն - Lecture
Պատմաբան եւ Քաղաքագէտ

Դոկտ. Կարապետ Մոսճեան
Historian and Political Scientist

Dr. G a ra b e t M oum djian

Տ եղ ի կունեն ա I
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Friday, May 20th, 2016 at 7:00p.m.
Լ.Ա. հրւսնահայ Միութեան Կենտրոնում
Armenian Society of Los Angeles

117 South Louise Street, Glendale, C A 91205
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ՅԱՂԹԱՆԱԿՆԵՐՈՎ ՈԳԵՒՈՐՒԱՕ ԿՌԵՆՔ ՆՈՐԵՐԸ
(Շուշիի ազատագրութեան 24րդ տարեդարձին առթիւ)

հած բաղաբականութիւնը: ք^ուսյայտում են ներկայ ժամանակների
ները սխալ բաղաբականութիւն են
պահանջը, որն է ' միայն զէնբով
վարում, ինչ որ բիւզանդացիները
կայ հայոց փ րկութիւն, անշուշտ
ժամանակին արեցին մեր նկատ
անցեալում ուժն է եղել, հիմա էլ
մամբ, որը պատճառ դարձաւ ահա
ուժն է, ապագայում էլ նոյնն է
ւոր արիւնահեղութեան' կոտորե
լինելու, հետեւաբար' հայրենի ի շ լով չոչներնն, որ ով կորցրեցին
խանութիւնները հայոց պետակա
իրենց երկրի կարեւոր մասը գերի
նութիւնը պիտի որ ամրապնդեն
դառնալով վայրենի օսմանցուն:
զօրութեան եւ հզօրութեան վրայ,
Աստուած մի արասցէ ռուսների
ուրեմն' անկախ, խաղաղ. անփորգլխին էլ էսպիսի մի բան կատար
ձանբ, բարեկեցիկ եւ ուժեղ ապրե
ուի: /Ռուսները եւ միւս
լու համար հերոսներն ու նուիր
լաւ իմանան, որ ատրպէյճանի ղե
եալներն են կերտում այդ կեանբը:
Փրկուեց կուշին ւեե2 թ ուի
կավարները բաղցկեղի ուռուցբներ
Մա յիս ե-ին, լոյս ծագեց հինա
են վտանագաւոր շրջանի երկրների
ւուրց հայոց բաղաբին: Ընկան
խաղաղ համակեցութեան կեանբին:
հերոսներից
մի բանիսը, այսպէս է
Ասում են'
Մաամիսը
գե
ղածիծաղ է ի ր յա ղ թ ութ իւն երով ,
եղել, միշտ մեծ գործերը զոհի
որին եւս մեծ ուրախութեամբ
արիւնով է արգասաւորւում, ի՛նչ՜
պէս ցորենի հատիկը մեռնելով
եկաւ միացաւ Ա պ րիլ ամիսը ի ր
հողի մ էջ, նոր հատիկներ են ընբառօրեայ մեր հերոս զինւորների
ձիւղւում, նոյնը ա ռընչւում է նա
հերոսական յաղթանակով վայրագ
հատակ զփնւորի արեան, որից ծնւում
թշնամուն յետ մղելով, որը եկել էր
են նոր հերոսածին մարտնչողներ,
դարձեալ ցեղասպանութիւն գոր
ծելու, այս անգամ էլ ռուսը հասաւ
երբ վտանգւում է հայրենին: Հա յրենիբի պաշտպանութեան կռիւնեազերու օգնութեան կանգ տալով
մեզ
րում զոհեր լինում են, բա յց ոչ թ է
հայի յառաջխաղաղացումը:
կռուի գնալ զոհուելու նպատակով,
£ուշիի ազատագրման 24-րդ
ա յլ' թշնամուն յա ղթելու եւ փ ա ռտարին ենբ թեւա կոխ ում հայբով հերոսի սխրագործութեան
եացբներս յառած դէպի լուսապայ
անուն վաստակելու համար:
ծառ ապագային եւ յուսավառ սպա
սում ենբ Արցախի ճանաչումը ի ր
Ահաւասիկ բսան չորս տարի
պապենական տարածբների վրա յ:
է, որ Շուշին ազատագրուած է,
ամէն տարի պարծանբի ուրախ
ՒՆ չ փ ոյթ, կ՛ուզեն
ճանաչեն,
կ՛ուզեն չճանաչեն, ամէն ինչ վեր
միջոցա ռումներով տօնւում է նրա
ջա ցա ծ հարց է, Արցախցին բա ջա ազատագրման տ ա րեդա րձը: Այս
համբաւ ապրում է ի ր պապենական
հայոց բաղաբը այլազան վէրբեր
հողերի վրայ եւ որեւէ մի ձեւով մի
է տեսել ի ր վրայ, նա դա րձել էր
թ իզն իսկ չի զիջելու, եւ ինչու
Փանա խանի եւ նրա յա ջորդների
ո ր ջը , որտեղից դաւեր էր ն ի ւթ պիտի զ իջի, էլի իրեն գցի անիմա
նալի վտանգի մ էջ: /ժող լաւ իմա
ւում Արցախի բնակչութեան վերջ
նան որ բազում նահատակների
տալու համար: գեղեցիկ Շուշին
արիւն է թա փ ուել դարերի եւ մեր
կորցրել էր ի ր հայկական փայլն ու
նորագոյն տարիների հոլովոյթում
պճնանբը, բռն ի պարպուել էր եւ
Արցախը պահելու եւ բռնա գրա ւսրի էր բա շուել ազգաբնակչուուած հողերը ազատագրելու հա
թ իւն ը եւ վերա ծուել մահ ու սար
մար, դեռ ազերին Արցախի պե
սուռ տարածող կենտրոնի: Այժմ
տութեան տուգանբ պիտի վճարի
նա հարազատ ծնողի գրկումն է, որ
այդբան տարիներ հողերը
պիտի ծաղկի նոր կեանբով'
րաւած շահագործելով:
խնամբի ներբոյ:
յարգանբ
Ասում են ' պատմութիւնը
Շուշիի ազատագրման ճամբին ապ
կրկնւում է, շիտակ է, սա հետեւու
րող հերոսներին
եւ նահատակի
թ ի ւն է պատմութիւնից, բանի որ
փառբով ընկածների անթառամ
անցեալի մեր սխրագործ պապերի
յիշատակին, խունկ ու աղօթբ նրանց
ապրած կեանբի դրուագներն են
լուսոյ խորանին, որ իրենց ա ր
խթան ու մղիչ ուժ հանդիսանում
եամբ ցուցաբերեցին հայրենասի
մեր ներկայ սերնդի զաւակներին,
րութեա ն եւ ազգասիրութեան մեծ
սխրանբ եւ օրինակելի կեանբ:
որ խորապէս համոզուած արտա-

անկումից յետոյ, բանի որ ապրել
ենբ ուրիշներին հաւատալով ո ր պէս մեր փրկութեան լաստանաւը
Տա ղթութէւնը յաղթութիւն է
առաջնորդեն դէպի խաղաղ ափունբ,
բերում, վաչ թ է պարտութիւն եղաւ,
սակայն
նրանբ թողել են
դա եւս պատճառ կը դառնա1
ալեկոծ վիճակում հալածանբի մէջ:
պարտութիւնների,
' անհ
Նաեւ ապրել ենբ ստրահոգեբանուրաժեշտ է շարունակ
թեա մբ, ապրել ենբ այլոց միջոցով
ուել եւ պատրաստ լինել տարբեր
պառակտումի անմիաբանութեամբ,
բնապաւաոներում նոր չաղթութիւնապրել ենբ օտարների համար շահի
ների, աչս հոգեբանութիւնը պիտի
խաղաբարտ դառնալով, ապրել ենբ
դրոշմուի եւ խարսխուի
մեր ձիրբերն ու ստեղծագործուլի ւր հաչի սրտում, հոգում եւ
թ իւն ները տրամադրել օտարների
ուղեղում, սա պարտադիր ա ռա ւե
փ ա ռբի ու հզօրացման համար,
լութիւն է իւրաքանչիւրիս համար,
ապրել ենբ օտարամոլութեամբ վա
բանի որ ապրում
այնպիսի մի
նել մեր ա րժէբները եւ ուրիշների
տարածաշր£անում, ուր բա րոյա 
արժէբներով տ արուել, ուրախա
կան ա րժէբները եւ ա րդարու
նալ ու տարածել: Այս մտածումնե
թ ի ւն ը ղրուշ իսկ հաշուի չեն
րով չի նշանակում մենբ դէմ ենբ
առնւում, սուտն ու
երկրների միջեւ հաղորդակցուկեզծիբն ու շողոբորթութիւնը, ազթիւններ եւ յարաբերութիւններ եւ
գամոլութիւնն ու
կապեր ունենալ, ա յլ' ընդհակառա
թ իւն ը թ ո ւրբերի մօտ դա րձել է
կը մեր նպատակը այն է, որ առողջ
արեան գոչն, արեան բ £ի £, իսկ
ու սերտ կապեր ունենանբ իրատես
եւրոպացու ու արեւմուտքի մօտ
եւ արդարացի բաղաբականութեան
ժողովուրդների մէ£ պառակտում
վրայ հիմնուած, ոչ թ է Արցախի
եւ կռիւ առաջացնել իրենց շբեղ
հարցում կուսաստան եւ Ա րեւա պ րելու գոյութեա ն հիմբերը
մուտբ իրենց շահերից ելնելով
պաշտպանելու
հաԱհա այս
պաշտպանում են ցեղասպան, մար
պիսի տարածաշրջանում եւ աշ
դասպան եւ կողոպտիչ երկրին, որն
խարհում ապրելու համար մեր
ապրում է կրօնամոլութեան, ցեղա
իշխանաւորներն նոյնպէս մեծ առապաշտական
ատելամոլութեամբ
բելութ ի ւնունեն երկիրն ու ժողո
սեւ բօղի տակ, ահաւասիկ անար
վուրդը պաշտպանելու եւ շա րու
դար պաշտպանութիւն առանց նկա
նակ մտածելու յաղթութեանց մի
տի ա ռնելու իրա կա նութիւնը եւ
ջոցներ փնտռելու եւ ծրա գրեր
հայ ժողովրդի դարերից ի վեր այդ
մշակելու
մասին*
տարածբի վրայ ապրած Արցախցու
Անցեալներում շատ բաներ
իրաւունբը: Ատալինի յանձնած Ա ր
ենբ կո րց ր ել' հայրենի անսահման
ցախն ու
՛Նախիջեւան ր
, 1991-ի եւ
տարածքներ, ժողովուրդ, ազատու
մեր օրերի ռուսաստանի իշխանաթ իւն , մեր պապերի արիւնով եւ
ւորները եթ է մէկ բերան ասէին
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բրտինբով կառուցուած կոթողներ,
դրանբ հայերին են պատկանում էլ
հարստութիւն, թանկագին մատե
ոչ մի շուն չէր կարող հակառակել,
նագրութիւն, արհեստի եւ արուես
որովհետեւ
քիուսաստաեւ այլոց
տի հրաշալի գործեր, ազգային
օգտին է Արցախը մնայ կռուախ նհպարտութիւն, ինչո՚^ւ այս բոլորը
ձո ր : Ուրեմն հայ իշխանաւորնե'ր
դարերի
ըՍթացբում,/Բագրատուն
տեսնո±ւմէբ մեր դաշնակցին վստա
եաց եւ կիլիկեան թագաւորութեան
Ռ. ԿՈՐԻՒՆ

Վ Ա ՐՁՈ Ւ Գ ՐԱ Ս ԵՆ ԵԱ Կ Ն ԵՐ
North A llen A v e
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Գրասենեակները վերանորոգուած
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հեռաձայնել
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«ՀԱՅՐԻԿ, ՀԱՅՐԻԿ»
(ՀԵՂԻՆԱԿ“ ԱՐԱ ԱԿԻՆԵԱՆ)
Ա ՒԵ Տ Ի Ս Ռ Ա ԶՄ ԻԿ
Մկրտ իչ Խրիմեան Հտ լրիկ իր
յախուռն նկարագիրով եւ կեանքի
բ ո ւռ ն վերիվա յրումներով
տ ա քրքրա ծ
է շատ երը: Ւ ր ժամա
նակակիցներուն համար առասպե
լական տիպար մըն էր , որուն
համար ալ հայ կեանբին առնչակից
աչքա ռու գրեթ է բ ո լո ր դէմբերը
տեսակցած են հետը կամ գրած ի ր
մասին: Ւ ր անմի£ական յետնորդ
ներուն համար եւս եղած է խ որհր
դանիշ եւ ուղեցոյց: Մինչեւ օրս
խ որ ակնածանքով կը դիմենք ի ր
ուսանելի խորհուրդներուն եւ անժամանցելի պատգամներուն: Ւ ս կապէս տիրական դէմք էր եւ այդ
պիսին ալ մնաց ան:
կ.Պոլսոյ «Արա ս» հրատարա կչութիւնը ողջունելի նախա
ձեռնութեա մբ մը 2012-ին համալ
կան ըլլա մ: Հիմա կինս ալ, զաւակս
րա ծ է ցանկը
էսրիմՀա յրիկի
նուիրուած հատորներուն' ըն թ եր
ալ ազգիս կիները եւ զաւակներն են
ցողին յանձնելով Արա Ակինեանի
եւ անոնց լաւագոյնս ծա ռա յելու
«Հայրիկ, Հայրիկ» աշխատութիւնը:
ճամբան կրօնական ասպարէզն է»:
Սոյն գիրքը առաջին անգամ ը լլա 
Երկրորդ մասը (է ջ 69- 242)
լով է որ հատորի վերածուած կը
հասկնալիօրէն ամենաընդարձակն
դառնայ մատչելի, որովհետեւ այդ
է : Հայրիկին բեղուն կեանքը' եկե
թ երթ ոնի ձեւո վ (121 թ իւ) լոյս
ղեցական, ազգային, կրթական եւ
տեսած է
կ.Պոլսոյ
» ոլորտներուն մէջ կը պարզգրական
օրա թերթին մէջ 14
1964
ուի մեր ա ռջեւ փուլ առ փ ուլ:
Աղթամարի մէջ կուսակրօն քահա
22 Ա պ րիլ 1965 թուականներուն:
Հեղինակը օգտագործած է
Երակ
նայ ձեռնա դրուելէ ետք Պոլսոյ մէջ
ստ որա գրութիւնը: Հա տորը հրաէ որպէս քարոզիչ. 1856-ին կը սկսի
տարա- կութեան պատրաստած է
հրատարակութիւնը «Արծուի ՎասԱրտաշէս 0արկոսեան:
պուրական» ա մսա թերթին: Ո այց
կարներով ճոխացած 335 էջերէ
անոր ուշն ու ուրուշը Վան-Վասբաղկացած հատորը գիտական ու
պուրականն է, գաւառի հայութեան
սումնասիրութիւն մը չէ: թ էեւ
լուսաւորութեան գործը: « Ւր նպա
տակն է արեւելեան նահանգներու
ենթախորագրուած է ' « Վէպ Եկեղեցապատմական կեանքէ», սակայն
մէջ հաստատել նոր Վենետիկ մ ը:
պեղարուեստական գրականութեան
Աղթամար կղզիի մէջ կ՛ուզէ հաս
ալ չի մօտենար. բա յց' միջին
տատել լուսոյ այս կեդրոնը»: Անոր
ընթերցողին համար հանրամատ
պայքարը այս հանգրուանին թ ո ւր 
չելի եւ ընկա լելի գործ մըն է
քէն ու քիւրտէն աւելի խաւարա
Խրիմեանը ճանչնալու եւ հասկնա
միտ եւ յետադէմ հայ իշխանաւորլո ւ, ի ր ապրած ժամանակաշրջա
ներուն դէմ է ' Պոլսոյ մէջ ամիրանին հարցերուն ծանօթանալու: Հե
աղայական խաւին, իսկ Վանի մ է ջ'
ղինակին օգտագործած
,
հաստամիտ կղերականներուն ու
թագլուխներուն համառօտութիւնը,
միջնադարեան մտածողութեամբ
դէպքերուն կարճ եւ դիպուկ նկա
տարրերուն: Ան կը հաստատուի
րագրականները բնականաբար հենախ Աղթամար եւ ապա Վարագայ
կը դարձնեն անոր ը ն թ եր վանք' միշտ նորարարութեան եւ
ցումը:
լուսա ւորութեա ն հետամուտ: կը
Հատորը ունի երեք մասեր. հիմնէ տպարան, կը շարունակէ
«Տաժանագին Վ երելքը» , «Եկե
« Ա րծուի Վասպուրական»ին լոյս
ղեցիի Ծառայութեան Մ էջ» եւ
ընծա յումը, կը հաւաքէ հաւատա
«Մկրտ իչ Ա . կաթողիկոս»:
րիմ եւ ուսումնատենչ աշակերտնե
Ա ռա ջինը (էջ 13-66) անոր
րու հոյլ մ ը : Սակայն, ան թիրախն
կեանքին սկզբնական հանգրուանն
է հայ ստրկամիտ հատուածին,
է ' մինչեւ հոգեւորականացում. ժո
որուն ներկայացուցիչներէն մին
ղովուրդին տառապանքը մօտէն
Պետրոս աղա Եաղոյեան կը ծրագրէ
ճանչնալու եւ ապրելու հանգրուա
Խրիմեանի մահափորձը քիւրտ ի
մը ձեռա մբ: Ահա դրուա գը.նը, անոր դաստիարակութեան
նուիրուելու ջա նքերը, թափառա
«դժուա ր չէր սպաննել Խրիմեանը: Ան յաճախ Վարագէն առան
կան կեա նքը' Վանէն Պոլիս, Տրա պիզոն ու Սի ս: Պանդուխտներուն
ձին կ ՚ե լլէր եւ հետիոտն կ՚երթա ր
մօտակայ գիւղերը առանց զինուած
կողքին է ան եւ ականատեսը քրտական հարստահարութեանց. ապա
ըլլա լու: Այսպէս Մահմուտը վա րձամուսնութիւն' կին ու դուստր,
ուելէ երկու օր վերջ Խրիմեան
վանքէն ճամբայ ելաւ Վան երթ ա որոնք զոհ դարձան ի ր բացակայու
լո ւ: Առանձինն էր , անզէն էր , եւ
թեան Վանի մ էջ: ք^աժինը
քալելով կ՚երթա ր: Զոր մտած ատեն
տի այսպէս.յանկարծ ծա ռերուն մէջէն դուրս
«Վերջապէս ունեցաւ կեան
քին ամէնէն իմաստուն խ որհուրցատկեց Մ ահմո>-տը ' հրացանը ձեռքը
եւ կեցաւ վարդապետին դիմաց:
դ ը: Որոշեց կրօնական ասպարէզ
Վասպուրականի ա րծիւը ի ր խ ո
ընդգրկել եւ այդ ճամբով ն ուիրրաթափանց հայեացքը գտմեց քիւր
ուիլ դաստիարակութեան դատին,
տին աչքերուն մ էջ: 0 ի ւր տ ը յան
որպէսզի կարենայ գէթ մասամբ
կարծ չփոթեցաւ, դողաց եւ հրա
կրօնաւորներու ըմդդիմութեա ն
ցանը ձեռքէն ինկաւ:
ա ռա ջքը ա ռնել:
Եղբայրը շատ հակառակեցաւ,
-Ւնչո±ւ շփոթեցար ու կը դո
բա յց Խրիմեան վճռա ծ էր:
ղաս, հարցուց Խրիմեան մօտենա
-Եղբա յր իմ , կինս կորսնցու
լով քիւրտ ոճրա գործին:
ցի, զաւակս կորսնցուցի, Աստուած
-կ՚ուզէի քեզ սպաննել, ըսաւ
ալ կ՚ըսէ որ կուսակրօն հոգեւորաքիւրտ ը եւ գետին իյ՛նալով գրկեց

ՀԱ ՅՐԻԿ
ՀԱՅՐԻԿ

օր կառավարութեան մօտ գործերը
Խրիմեանի ոտ քերը եւ սկսաւ համհետապնդելու գնաց:
բուրել:
-Անցած ըլլա յ վարդապետ,
-Ւնչո±ւ չսպաննեցիր, հարըսաւ
կա ռա վա րիչը, ի±նչ եղաւ
ցուց վարդապետը բա րի ժպիտով:
ձեռքդ
:
-կա րծես Աստուած իմ ձեռքս
-Ոարեկամներ նշանառութեան
բռնեց եւ սիրտս ըսաւ թ է պէտք չէ
փորձ
ըրին , ըսա ւ:
սուր բարձրացնել Աստուծոյ օրհն-Չհասկցայ:
եալին դէմ:
-Լա ւ կ՚ըլլա յ որ չհասկնաք:
-ինչո^ւ կ՚ուզէիր ինձ սպան
Նոյն
օրը Ս ուրբ կարապետ
նել,
հաըցուց Խրիմեան:
դա
րձա
ւ:
Հոն
ալ ահաբեկիչներ
-Թ շնա միներդ հինգ ոսկի
կային:
Գ
իշերը
երբ
ճրագը առած
տուին որպէսզի քեզ սպաննեմ,
պարտէզ ելաւ, քանի մը ձեռ ք կրակ
բա յց ես չկարողացայ:
ըրին վրան: Այս անգամ չվիրա ւոր-Օրհնեալ ըլլա ս որդի, երթաս
ուեցաւ:
Աշակերտները զէնքի ձա յխաղաղութեամբ, բա յց այս ինչ որ
ներէն
շփոթած
դուրս վազեցին:
ըսիր
է^յծի,ուրիշներուն չըսես:
-Ւ±նչ
եղաւ,
Հա յրիկ, պ ոռա 0իւրտ ը զարմացած
ցին:
—կուն կը ներելս քու թշնամի-Հ ը ... թշուառականներ, ըսաւ
ներդ:
հանդարտ
շեշտով մը, կհուզեն ինձ
-Աստուած այդպէս կը պատգնդակով
թ
ռցն ել: Յայց չեն գիտեր
ուիրէ, պատասխանեց վարդապետը:
որ
թնդանօթն
իսկ քիչ կու գայ
Այսպէս խօսելով Խրիմեան ու
ինծի:
Ա
րծիւը
անոնցմէ
չի վախՄահմուտը կը շարունակեն իրենց
նար»:
ճամբան եւ կը մտնեն քաղաք եւ կը
1868 Հոկտեմբեր 18-ին է ջ մ բաժնուին սիրով»:
իածնի
մէջ կը ձեռնա դրուի եպիս
Ապա կ^ընտրուի Տարօնի
կոպոս
«ի
վերայ Տանն Տարօնոյ եւ
ա ռա ջնորդ. կը հաստատուի Մ շոյ
^լակայ
վանուց»:
1869 Սեպտեմ
Ս ուրբ կարապետ վանքը: կը սկսի
բեր
4-ին
կ՚ընտրուի
կ. Պոլսոյ
հրատարակել «Արծուիկ Տարօնոյ»
պատրիարք:
ժողովրդա
- յին լայն
թ ե ր թ ը : Հ ոս եւս խաւարամոլներ
ընդունելութիւն
կը
գտնէ
ան ամէկ՛անհանգստանան եւ երկու անգամ
նուր
'
«Կեցցէ
Հայր
ի
կը
»
,
«զիթօ
մահափորձի կ՛ենթարկեն զինք.
Խրիմեան»,
«եաշասըն
Յ
ա
թ րիք
«Արդա րեւ քանի մը օր վերջ
էֆենտի»:
Պատրիարքական
շրջա

Խրիմեան Սուրբ կարապետէն իջա ւ
նը
կ
՚ըլլա
յ
բա
րդ:
կառավարական
քաղաք (Մ ուշ) եւ գործերու պատ
շրջանակները մէկ կողմէ, ազգային
ճառով •իշերը առաջնոդարանը
իշխանութիւնները
միւս կողմէ, ինչմնաց: Ա ռա ջնորդ ըէէալով հան
պէս
նաեւ
գաւառի
տառապակոծ
դերձ ինք Ս ուրբ կարապետ կը
հայութեան
մռա
յլ
վիճակը
կը հար
մնար եւ մ երթ ընդ մ երթ կ՚իջնէր
կադրեն
զինք
հրաժարելու
պատր
առաջնորդարան: Գ իշերը կանուխ
իարքական
գահէն'
1873
Օգոստոս
անկողին մտաւ: *Նեռ ա չքերը չփա
3-ին: կը մնայ Պ ոլիս' կէս մեկուկած հրացանի ձայներ լսեց: Ւ ր
սացեալ:
Այնուհետեւ' դէպի Պ երլիպառկած սենեակին ապակիները կը
նի
(1878)
վեհաժողով, ուրկէ վե
փշրուէին:
րադարձ
յուսախաբ
' «Երկա թէ Ե եԵփոթած պատուհան վազեց եւ
րեփ»ի
պատգամով:
մը
ձախ ձեռքին փամփուշտ մը եկաւ:
նորէն
Պոլիս
եւ
ապա
կ՚ընտրուի
Տետոյ փախան դաւադիրներ ը : Խրիմեան ձեռ քը կապել տուաւ
Ծաբ.ը էջ 19
ու կրկին անկողին մտաւ: Յա ջորդ

Հ ա յր ե ն ա ս ի ր ա կ ա ն Ե ր գ ե ր ո ւ Ե ր ե կ ո յ
կազմակերպութեամբ'

ՍԴՀԿ Փարամազ ւմասնանիւղի
Եւ
Հ.Մ.Մ.-ի Տիկնաց Միութեան
Մասնակցութեամբ'
Ազգային Երգերու Մեկնաբան ԱՌՆՕ-ի

Տեղի կ'ունենայ
նաբաթ, 14 Մայիս-ի երեկոյան ժամը 8-էն սկսեաել
ՀԿԲՄ-ի »Կարօ Սողանալեան« սրահէն ներս
1060 North. Allen Ave .Pasadena Ca 91104
Ջեոնարկի Հասոյթը Ամբողջութեամբ Պիտի
Յատկացուի Արցախի Հայոց Բանակին

Համադամ նաշեր
Հեոաձայն 626 797-7680
Տոմսեգին 35 Տոլար
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V ic to ry D ay, Shushi L ib e ra tio n

A rm e n ia n G overnm en t Subm its B ill

C elebrated in Stepanakert

R e c o g n iz in g Independence o f
N a g o rn o -K a ra b a k R e p u b lic

STEPANAKERT (Armradio) —
On 9 May within the framework of
celebrations to mark the Victory Holi
day, the Day of the Nagorno Karabakh
Republic Defense Army and the Lib
eration of Shushi Artsakh Republic
President Bako Sahakian together with
Armenian Prime M inister Hovik
Abrahamian and NKR second Presi
dent Arkady Ghukasian attended the
Stepanakert Memorial Complex, laid a
wreath and flowers to the monuments
commemorating martyrs perished in
the Great Patriotic War and the Artsakh
Liberation Struggle.
On the same day Bako Sahakian,
Hovik Abrahamian and Arkady Ghu
kasian visited the town ofShushi and laid
garlands and flowers to the pedestal of
the tank-monument and the monument
of Sparapet Vazgen Sargsian. They par
took in the opening of “Karabakh’s Re
vival” photo-exhibition of prominent pho
tographer Martin Shahbazian and his
“Artsakh-Revival” book presentation, as
well as were present at the candle
lighting held at the Ghazanchetsots
Church of Christ the Savior.

Primate of the Artsakh Diocese
of the Armenian Apostolic Church
Archbishop Pargev Martirosian, NA
chairman Ashot Ghoulian, prime-min
ister Arayik Haroutyunian, high-rank
ing officials from Artsakh and Arme
nia, guests from the Diaspora and
abroad partook at the festive events.
May 9 Two Victories Day
May 9 has been of special impor
tance for Armenians for 24 years: the
victory in the Great Patriotic War in
1945 was later followed by a victory in
the liberation of Shushi, a fortress in
Nagorno-Karabakh (Artsakh), with
subsequent formation of the NagornoKarabakh Defense Army, in 1992.
In 1941-1945, the Armenian people
actively contributed to the victory. About
600,000 Armenians participated in the
great patriotic war. Six Armenian divi
sions were formed, and 314,000 Arme
nians were killed or went missing.
The Armenian people is proud of
four Marshals and one Admiral - Ivan
Continued on page 4

A p r il 24 P erpetually D e sig n a te d as
A rm e n ia n G e n o cid e R em em b ra n ce D a y
for O ra n g e C o u n ty
COSTA MESA, CA -- Vice Chair
Michelle Steel of the Orange County
Board of Supervisors proposed a reso
lution that was unanimously supported
by her fellow Board of Supervisors to
officially designate each April 24 as
Armenian Genocide Remembrance
Day. The reoccurring event will be
dedicated to commemorating those
who perished during the Armenian
Genocide from 1915 to 1923.
“Orange County needs to con
tinue leading the way to ensure that
this historic tragedy is never forgotten
and the victims of genocide continue
to be honored,” said Vice Chair Steel.
This year will be the 101st anniver
sary of the Armenian Genocide that took
the lives of one and a half million Arme
nians. Not only were Armenians massa-

cred within their historic homeland, but
their lands and property were seized.
“Over one hundred years have
passed since the beginning of the Ar
menian Genocide, and there isn’t any
one left to try or convict. But, there is
still an opportunity to set the record
straight. As a County, we denounce
these horrendous crimes against hu
manity and commemorate the lives of
the Armenian men, women, and chil
dren lost.” Said Vice Chair Steel
This year will be the first year the
County of Orange will officially rec
ognize the Armenian Genocide. By vir
tue of the reoccurring resolutions that
it was unanimously voted to, April
24th will be commemorated as the
Armenian Genocide Day of Remem
brance from this day forward.

YEREVAN -- The Armenian gov
ernment has approved a draft bill rec
ognizing the independence of NagornoKarabakh Republic (NKR) and sent the
bill to the country's parliament for
approval.
The government made it clear
that the National Assembly could ap
prove the bill only if Azerbaijan un
leashes a new aggression against
Karabakh.
The cabinet passed judgment on
the measure proposed by two opposi
tion lawmakers Zaruhi Postanian and
Hrant Bagratian. In a written recom
mendation to the parliament, it said
that Yerevan should recognize the NKR
only “as a result of negotiations be
tween Armenia and Artsakh (Karabakh)
that would take into account further
developments, including external fac
tors.”
“Our position is clear: ifAzerbaijan
tries to wriggle out of the ceasefire
regime and launches a new aggres
sion, the [recognition] issue will defi
nitely be on the agenda,” Deputy For
eign Minister Shavarsh Kocharian told
journalists after a weekly cabinet meet
ing in Yerevan.
President Serzh Sarkisian threat
ened to recognize Karabakh following
the April 2 outbreak of heavy fighting
along the Karabakh “line of contact”
which left at least 170 soldiers from
both sides dead. Azerbaijan’s govern
ment warned Yerevan this week against
taking such a “provocative” step.
A spokesman for Russian Presi
dent Vladimir Putin expressed hope on

Thursday that Yerevan will not press
ahead with the recognition. “We are
very closely monitoring decisions taken
in this context,” Dmitry Peskov told
reporters in Moscow. “We certainly
continue to expect the parties will avoid
any steps that could undermine the
shaky ceasefire and lead to an escala
tion of tensions in Nagorno-Karabakh.”
A zerbaijan, m eanw hile, has
warned that if Armenia does pass the
bill this time around, it will mean the
end of the negotiating process within
the framework of the OSCE Minsk
Group calling it “another Armenian
provocation”.
Karabakh Army Chief Sees
No Further Escalation
Heavy fighting in and around
Nagorno-Karabakh is unlikely to resume
soon, the commander of Karabakh’s
Armenian-backed army, Lieutenant
General Levon Mnatsakanian, said on
Monday.
“No, tension will not rise [on the
frontlines,]” Mnatsakanian told jour
nalists in Stepanakert. “We have actu
ally registered a decrease in it.”
Mnatsakanian claimed that the
Azerbaijani army has adopted a defen
sive posture after launching offensive
operations on April 2 at several sec
tions of “the line of contact” around
Karabakh. “They are now organizing
defense,” he said. “There is an atmo
sphere of fear on their side.”
“Our forces are now on high
alert and will fight back if need be,”
added the Defense Army chief.

T u rk e y W arns B u n d esta g A g a in st
A rm e n ia n G e n o cid e R eco g n itio n
A N K A R A
(Armradio) -- Turkey
on Monday called on
German lawmakers to
“act reasonably” when
considering a bill next
month on recognizing
the deaths of Armenians
in 1915 as “genocide”.
Tanju Bilgic, a
F o reig n
M in istry
spokesman, said An
kara had been follow 
ing the preparation of
the resolution and its “politicizing”
of history, Anadolu Agency reports.
“It is possible that if the resolu
tion is approved Turks living in Ger
many and Turkey will react seriously,”
he said at a weekly news conference in
Ankara. “In this framework, we ex
pect the German parliament to act in
common sense and reasonably.”
German lawmaker Albert Weiler
announced in Armenia Friday the
Bundestag would consider a resolution

on recognizing the events of 1915 as
“genocide” on June 2.
Last year, parliamentary parties
approved the resolution in principle but
sent it to committee for further work.
“These [politicians] are further
complicating the issue,” Bilgic said.
“Genocide is not an issue that can be
abused with political aims.”
He reiterated Turkey’s call to
establish a joint commission to inves
tigate the killings.
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’Panama Papers’ Include 37 Individuals and
Entities Affiliated with Arm enia
A GLOBAL INVESTIGATION

M ay 14, 2016

A ze rb a ija n ’s Losses E x c e e d 800: O S T K R A F T
YEREVAN (Armradio) — The
losses of the Azerbaijani side in the
recent clashes along the Nagorno
Karabakh line of contact are estimated
to exceed 800, OSTKRAFT analytical
center reports, quoting sources at the
Azerbaijani General Staff.
According to the report, it was
the great number of losses that made
Azerbaijan stop the aggression and
return to the negotiating table.
“Judging from this data, the

words of Azerbaijani Ambassador to
Russia about the readiness of his
country to solve the Karabakh issue
in a military way look deeply unten
able, as Azerbaijan has neither power,
not means for that,” the analysis
says.
According to the report, the only
thing Azerbaijan provoked with its
unreasonable actions is the possible
recognition of Nagorno Karabakh by
Armenia.

“ C ong ratulations on Slavery Festival!”
H e y d a r A liy e v ’s Statue in B a k u D esecrated
YEREVAN, (Arka) -- The up
dated 'Panama Papers' database, avail
able at offshoreleaks.icij.org, include
37 individuals and entities affiliated
with Armenia. The document includes
32 addresses, as well as three compa
nies that mention the word "Armenia"
- ARMENIA GROUP S.A., ARMENIA
DEVELOPMENT LTD, GPM ARME
NIA LTD, two of which are registered
in the British Virgin Islands. The place of
registration of the third is unknown. At
the same time, these three companies are
indirectly linked to Luxembourg, Panama
and the United Kingdom.
According to economist Vardan
Bostanjyan the inclusion of Armenias
in the ‘Panama Papers" is an indication
of lack of control and appropriate
levers, which are inherent in an effec
tive government
"This means that these persons
managed to take significant financial
means out of the country", he said
during a press conference, stressing
that offshores has one goal - to hide the
money.
"This means capital outflow from
the country. This has a very negative
effect on the economy,’ he said.
The updated list includes also
6,285 persons from Russia, 127 from
Azerbaijan, 82 from Georgia and 148

from Iran.
One of the Armenians in the list is
now the former Chief Enforcement
Officer Mihran Poghosian, who ac
cording to the Armenian Hetq.am in
vestigative website is a shareholder in
three companies registered in Panama
- Sigtem Real Estates Incorporated,
Hopkinten Trading Incorporated and
BANGIO INVEST S.A.
A former environment minister
and the current head of Armenia’s
Water Committee Aram Harutyunian
are also mentioned in the list.
The "Panama Papers" database
went live on Monday - the largest ever
release of secret offshore companies
and the people behind them. The data,
collated by the International Consor
tium of Investigative Journalists (ICIJ),
comes from the Panamanian law firm
Mossack Fonseca and includes infor
mation about companies, trusts, foun
dations and funds incorporated in 21
tax havens, from Hong Kong to Ne
vada in the United States.
The names of thousands of off
shore companies were published on
Monday night as the Panama Papers
were released in full. The ICIJ made
information fully available on 200,000
companies, trusts and foundations set
up in 21 jurisdictions

U N E S C O Is N o t P o litica l Battlefield A rm e n ia n M in iste r o f C ultu re
While getting acquainted with the
recent statement by the Minister of
Culture of Azerbaijan, it becomes clear
that our neighboring country is once
again trying to politicize and transform
into a battlefield not only the field of
culture, but UNESCO itself- an estab
lishment, the mission of which is to
unite and bring together nations. The
attempts by Azerbaijani authorities to
engage in unhealthy competition do not
foster the intercultural dialogue among
the nations, thus exacerbating the al
ready tense situation in the region.
The Armenian people have cre
ated a rich culture with its unique
manifestations, having enriched it via
interactions with the cultures of the
neighboring countries, at the same time
contributing to the latter as well, while
never infringing upon them. On the
contrary, our neighboring country
which possesses a history of less than
a hundred years is making attempts to
attribute to itself the traditions, his
tory, cultural heritage and achieve
ments of the peoples bearing histories
dating back to centuries.

This also refers to the policies
Azerbaijan adopts and the measures it
undertakes within international orga
nizations. This is not the first time that
Azerbaijan initiates “retaliatory” mea
sures after the items presented by Arme
nia for inscription on the UNESCO In
tangible Cultural Heritage List are ap
proved. Accordingly, we presented
lavash and they suddenly “discovered”
that lavash is their national bread and two
years later submitted a nomination of
their own. The same case was with the
dance of Kochari. Generally speaking, in
each element they are looking for their
own “origins and identity” turning ev
erything into a dispute.
The Armenian people have their
thorough considerations, observations
and historical facts in regard to the
matter in question. We have no inten
tion whatsoever to engage in discus
sions and professional debates over a
process aimed at self-assertion by
utilising the values of the neighboring
peoples, which in its essence is neither
a new, nor an effective one to follow.
Now the authorities of Baku are

BAKU -- On May 10, late
Azerbaijani dictator Heydar Aliyev’s
birthday, a graffiti reading “Congratu
lations on Slavery Festival!”(Qul
bayraminiz mubar?k!) appeared on the
pedestal of one of the numerous monu
ments to him in a park carrying his
name located in front of the Central
Bank of Azerbaijan in Baku.
According to the Azerbaijani op
position online Meydan TV website, an
unknown author punned on the phrase
“Congratulations on flower festival”
by changing two letters in the first
word and giving the word and the
phrase a different meaning quite popu
lar among the Azerbaijani dissidents
and opposition.
The website notes that while the
country lives in poverty, tens of mil
lions of dollars are spent on flowers to
celebrate the birthday of Heydar Aliyev,
“the nationwide leader” and “the savior
of the nation.”This “feast in time of
plague” -- observed every year in Baku
-- has caused an ambiguous attitude in
the Azerbaijani society for several years.
“For example, in 2014, more than
1 million flowers from 50 countries
were brought for that festival on Heydar
Aliyev’s birthday. Their costwas not
reported,” the website writes noting
that a special sort named “Heydar
Aliyev” was among over thehalf mil
lion tulipsplanted on the occasion of

“that joyful day.”
The website notes that the festi
val -- lasting for several days -- starts
on Heydar Aliyev’s birthday, during
which in the park named after Heydar
Aliyev, in front of the Central Bank,
compositions of rare flowers brought
to the country are placed, including the
portraits of questionable taste of
“UluOndar” - “the greatest leader,” as
he is officially called.
“President IlhamAliyev-- a tough
authoritarian leader known for his fal
sifications of elections, pressure over
civil freedom, persecution of journal
ists, oppositionists, civil activists, ac
tual repression of the opposition and
the civil society in the country --ac
tively spreads the cult of his father.
Recently, under the pressure of the
West, Aliyev had to soften his position
to some extent and release a part of the
political prisoners,”the website writes
adding that it would be impossible to
even imagine thatsuch graffiti could
appear on the monument before.
The flower festival has been an
nually celebrated in Azerbaijan on May
10 since 2004. It is dedicated to Heydar
Aliyev’s birthday. Huge sums of money
are spent on the festival. In particular,
Baku City Hall published the figure 15
million dollars in 2007, and in 2013, on
Heydar Aliyev’s 90th anniversary, this
sum exceeded 76 million dollars.

undertaking an unreasonable and ab
surd step in attempting to inscribe the
traditions of preparing Tolma on the
UNESCO Intangible Cultural Heritage
List, as an element belonging to “the
entire Turkic world”. While not pos
sessing any confidence in their own
identity and relying on other nations,
before submitting a nomination of an
item to UNESCO one should not forget
the other peoples that are bearers and
practitioners of the given element. We
would like to remind that the term
“Turkic” refers to a huge ethno-lin-

guistic family, which includes the
Kazakhs, the Tatars, the Kyrgyz people,
the Turks, the Turkmens, the Uzbeks,
the Uyghurs and other peoples.
Today our neighboring country
is politicizing and making a subject of
dispute almost every issue, not realiz
ing that culture is generally originated
and developed for the sake of civiliza
tion and peace, while peace is the most
precious value of humankind.
Hasmik Poghosyan
Minister of Culture of the
Republic of Armenia
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A rm e n ia n Surp G ira g o s C h u rc h Receives

D efense A r m y Soldiers D isco ve r

E u ro p a N o stra A w ard

A n tiq u e P erio d N e c ro p o lis in A rtsa k h

ISTANBUL (Agos) -- Diyarbakir
Surp Giragos Church was granted with
2015 Europa Nostra, which is one of
the most prestigious awards in the
field of cultural heritage. The award
ceremony, which had been planned to
be held in Surp Giragos, was held in
Vortvots Vorodman Church in Istanbul
because of the ongoing curfew in
Diyarbakir. Speaking at the ceremony,
Diyarbakir Surp Giragos Armenian
Church Foundation Chair Ergun Ayik
said, “We wish we held this ceremony
in our church. We miss the good old
days.”
Diyarbakir Metropolitan Munici
pality Co-Mayor Firat Anli, writer
Migirdi? Margosyan, Bakirköy Mu
nicipal Council member M argirit
Dikme, former mayor of Prince Is
lands Municipality Mustafa Farsakoglu,
former mayor of Sur Municipality
Baskani Abdullah Demirbas, HAYCAR
administrators, architect Korhan Gümüs,
Agos Editor-in-Chieg Yetvart Danzikyan
and representatives of some foundations
attended the award ceremony.
Though it was announced that
Archbishop Aram Atesyan will attend
the ceremony, he didn't.

At the ceremony, Europe Nostra
Turkey Representative Prof. Dr. Nuran
Gulersoy gave an outline of the organi
zational structure and activities of
Europa Nostra.
EU Delegation Deputy Head An
drea Schmidt pointed out the impor
tance of restoring a church that is left
without a congregation by the help of
local support. Schmidt also said: “I
feel sorry that we couldn't be in Surp
Giragos today. We feel sorry about the
people who died there, as well as the
danger that the cultural heritage is
faced with.”
Schmidt stated that they also
worry about the expropriation in Sur
province.
Left to its own fate for years,
Surp Giragos Church was finally re
stored by the great efforts of Armenian
community and opened to worship in
2011. The restoration is granted with
2015 Europa Nostra, which is the most
prestigious restoration award in Eu
rope. There were 263 applicants and
28 projects won the prize in different
categories. From Turkey, Surp Giragos
Armenian Church in Diyarbakir was
granted with the award.

A M A A Provides F o o d and Shelter to
Evacu ees from M a rtak ert R e g io n at C a m p
B e d ro sia n in Shushi

STEPANAKERT ( Artsakhpress)
-- On May 5 in the eastern part of
Artsakh, during engineering works the
soldiers of the NKR Defense Army
have found antique necropolis.
The Deputy Director of State
Service for the Protection of Historical
Environment of the Department of
Tourism of the NKR Ministry of
Economy Diana Mirijanyan noted that
during engineering works two ancient
necropolis have been found, two com
plete finds there: trifoliate jug and a 4piece plate.
"Now the finds are at the De
partment of Tourism of the Ministry of
Economy of NKR, and works on
cleaning are now being conducted in
order to enroll them into the fund," she
said, adding that soon research works
will begin in this district .
Deputy Minister of Economy
Sergey Shahverdyan, told Artsakhpress
that the Armenian soldiers are not only
defending our homeland, but also pre
serve our culture.
"During the 2nd World War,
when a budget without cultural ex
penses was provided to the British
prime minister, he said: “If we do not
preserve culture why we need war?,"
quoted Mr. Shahverdyan.

T h e F o u r D a y W ar in A rtsa k h and its
P o litica l R a m ificatio n s

PARAMUS, NJ - The recent shell
ing of the peaceful settlements of
Mataghis and Martakert regions of
Karabagh resulted in major destruc
tion. Houses, shops and community
centers have been completely or par
tially destroyed. To ensure the safety
of the citizens of Martakert region, the
local population has been evacuated,
while the fathers and adult males of
these families remaining on the front
line defending the Homeland.
Martakert Evacuess having their

lunch at Camp Bedrosian in Shushi
5The evacuees were provided tempo
rary shelter by the NKR government.
Some evacuees were accommodated
in Stepanakerd, and some took shelter
in Armenian Missionary Association
of America's (AMAA) Camp Bedrosian
in Shushi until safer conditions prevail.
Camp Bedrosian is currently housing
around 180 people (about 120 of them
are children and teenagers) from the
M aragha, Karmiravan, M ataghis,
Maghavuz and Horatagh communities

GLENDALE -- - The general
public is cordially invited to a very
special lecture presentation event, "
The Four Day War in Artsakh and its
Political Ramifications," on Friday, May
20th,2016 at 7:00 p.m. at Armenian
Society of Los Angeles, to hear Dr.
Garabet Moumdjian, a prominent His
torian and Political Scientist,speak on
the subject matter.
The event is organized by joint

efforts of Armenian Society of Los
Angeles and " Ararat Foundation " and
the admission is free. There will also
be a question and answer period fol
lowed by a short cultural program and
a reception.
The Armenian Society of Los An
geles is located at 117 South Louise
Street in Glendale and there is a conve
nient City parking structure located at
the corner of Louise and Harvard Streets.

of the Martakert region. AMAA is pro
viding food, shelter and organizing a
Camp program for the children.
"While the courageous people of
Karabagh defend the homeland, it is
our absolute duty and obligation to
reach out. Doing its share, the AMAA
places its facilities in NKR at the dis-

posal of our displaced kin to provide
safety and security in a comfortable
temporary shelter" said Zaven Khanjian,
AMAA Executive Director/CEO.
To provide your support, or for
additional information, you may con
tact the AMAA at 201.265. 2607 or e
mail info@amaa.org.

SEROP'S CAFE
C R E E K S L E B A N E S E FOOD
S ER V IN G B A T O N R O U G E S IN C E

1979
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Professor T a n e r Ak^ am Receives

M o v ie Screening o f ” T h e C u t ”

‘F rie n d o f the A rm e n ia n s ’ A w ard

at A ra ra t-E sk ijia n M u se u m

CLEVLAND (Clark News) —
Clark University History Professor
Taner Ak$am received the “Friend of
the Armenians” award from the Dio
cese of the Armenian Church of
America (Eastern) at a banquet of the
Diocesan Assembly on April 29 in
Cleveland. Hundreds of Armenian
Church leaders from around the coun
try attended.
“It is deeply rewarding to be
recognized as a friend of the Arme
nians,” Ak$am said. “While power, not
truth, reigns supreme in politics, it is
truth that wins in the fields of educa
tion and scholarship. We need to train
dozens of young academics who can
express the truth not as an emotional
plea but as a scholarly fact.”
In his speech, Ak$am (pictured)
recognized two scholars, Khatchig
Mouradian and Umit Kurt, who re
cently earned their doctoral degrees in
Armenian genocide studies from
Clark’s Strassler Center for Holocaust
and Genocide Studies.
“The truth is that the more aca
demics we have working in this field
the less oxygen denialism receives.
Education is where the real investment
needs to be made,” he said.
Every year, the New York-based
Diocese of the Armenian Church of
America bestows its “Friend of the
Armenians” award on an individual in
the public arena who has been a heroic
advocate for the Armenian-American
community. Past recipients have in
cluded U.S. Am bassadors Harry

Gilmore and John Evans; U.S. Sens.
Edward Kennedy and Robert Dole; and
Massachusetts Gov. Deval Patrick.
The Diocese selected Ak?am for
the award because of his “history of
courageous humanitarianism” and his
“lifelong effort to reveal and defend
historical truth of the Armenian geno
cide through his scholarship.”
“All of these things have done
much to promote admiration, goodwill
and affection for [him] throughout the
Armenian-Am erican com m unity,”
wrote Archbishop Khajag Barsamian,
primate of the Diocese of the Arme
nian Church of America.
In recent years, Ak?am has been
honored with the Hrant Dink Spirit of
Freedom and Justice Medal by the
Organization of Istanbul Armenians,
the Heroes of Justice and Truth Award
from the Diocese and Prelacy of the
Armenian Apostolic Churches of
America and the Hrant Dink Freedom
Award from the Armenian Bar Asso
ciation. In 2006, he was recognized by
the Commonwealth of Massachusetts
for his outstanding work in human
rights and for fighting genocide denial.
Ak$ am is the Robert Aram,
Marianne Kaloosdian and Stephen and
Marian Mugar Chair in Armenian Geno
cide Studies. He received his doctorate
in 1995 from the U niversity of
Hanover, with a dissertation on “The
Turkish National Movement and the
Armenian Genocide against the Back
ground of the Military Tribunals in
Istanbul Between 1919 and 1922.”

Ar ar at Eskijian Museum
Presents the Award
Winning Movie "The
Cut" followed by a
conversation with
screenwriter Mardik Martin, moder
ated by independent
producer Ani Hovannisian on Sun
day, May 15, 2016,
3:00 p.m. AraratEskijian Museum/Sheen Chapel 15105
Mission Hills Road, Mission Hills CA
91345.
Directed and written by acclaimed
Turkish director Fatih Akin with Ar
menian screenwriter Mardik Martin,
the film provides a vivid portrayal of
the Armenian Genocide through the
heart-wrenching saga of one family.
It highlights the continuing struggle to
regain lost hope in the face of over
whelming destruction.
Mardik Martin, a close friend and
colleague of Martin Scorsese, is among
the most accomplished screenwriters
in American film history. He is hailed
for his work in classics including Rag
ing Bull, Mean Streets, and New York,
New York, among many others. In his
latest and most personal collaboration,
The Cut, he says, “We tried to tell the
truth and that is all it is.” Martin is also
a professor at USC’s School of Cin
ematic Arts. From Baghdad to New

York to Hollywood, Martin’s trek has
been legendary.
Ani Hovannisian has produced
stories for many television shows, in
cluding FOX’s Medical Miracles spe
cials, TLC’s How’d They Do That?,
CBS’s Most Fascinating Women and
syndicated Extra, along with videos
that have earned multiple Telly and
other awards. Ani was an anchor at
Horizon Armenian Television for a
decade. She recently returned from
Historic Armenia with footage and sto
ries to be featured in her upcoming
documentary film, The Hidden Map.
The event is dedicated in honor of
Onnik K Kouyoumdjian patron of the
museum.
For additional information, please
contact Ararat-Eskijian-Museum at
(747) 500-7585 or ararat-eskijianmuseum@netzero.net. Free admission
open to the public

G LE N D A LE
(818) 696 2308
625 E. Colorado Street. Glendale, CA91205
Monday - Saturday 10 am -10 prm

Sunday 11 am - 8 pm

Victory Day, Shushi Liberation Celebrated
Continued from page 1
B aghram ian, Sergei Khudyakov
(Armenak Khanferiants), Amazasp
Babajanian, Sergei Aganov and Ivan
Isakov (Hovhannes Ter-Isahakian).
Three of the four Soviet Marshals
were born in N agorno-K arabakh
(Artsakh).
More than 60 Armenian generals
were in command of large military
groups of the Red Army. Some 70,000
Armenian soldiers, officers and gener
als were awarded orders and medals
for courage, with 27 of them being full
recipients of the Order of Glory. One
hundred and three Armenians received
the highest award - Hero of the Soviet
Union.
Twenty-four years ago, on May
9, 1992, the Armenian troops liberated

Shushi.
For 24 years, each person saying
‘May is a month of victories’ implies
the liberation of Shushi as well. Both in
school textbooks and in electronic en
cyclopedias, the truth is that the libera
tion of Shushi was a feat of arms of
Armenian freedom-fighters, which
proved crucial for further course of
the Artsakh war.
In independent Armenia’s his
tory the liberation of Shushi is called
“A wedding in the mountains.” It was
because the then minister of defense
Vazgen Sargsian promised to get mar
ried if the operation proved a success.
May 9 is the official date of for
mation of the Nagorno-Karabakh De
fense Army.
A number of events to celebrate
the holiday are planned in Armenia.

Fa Safe IA raxU S A.c cm

New Locations Coming Soon
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ՍՏԱՑՈՒԱծ ԳԻՐՔԵՐ
»ՅՈՒՇԵՐԻՍՀԵՏ«
ՎԱՀԱՆ ԲԱՀԱՐԵԱՆ

Շնորհակալութեամբ
ՎԱՀԱՆ Ր1էՀա՝ՀաՆ
հանրածանօթ լրագրող եւ մտա
ւորական Վահան
«Յուշերիս Հետ» անուանումով, շրեղ
եւ գունաւոր շապիկով մեծածաւալ
•իրրը, 448 կջերից բաղկացած:
Հեղինակը ծանօթ անուն կ մեր
հ ա մ ա յն ր ո ւմ , ի ն չպ կ ս
նա եւ
Հայաստանում եւ սփիւռրի զանազան
հա յա բնա կ ծ ա յր ա -մ ա ս ե ր ո ւմ :
«Յուշերից հետ» պատկերազարդ
հատորը հեղինակի 3րդ աշխա
տութիւնն կ, որն հրամցւում կ հայ
ընթերցողին: Գ րրի առաջաբանը
գրել կ բնրրսիրկան գիտութիւնների
դոկտոր պրոֆեսոր Արտեմ
եանը որն ի ր
ա ռա ջա բա նով
ն երկ ա յց ր ել եւ գնահատել կ
վաստակաշատ հեղինակին որն
Հայրապետեան' «Խնկի ծա ռի նման
ԵԱՋԻԿ ՃԱՆՈՅԵԱՆ
հանգամանօրկն անդրադարձել կ
ես» եւ « Ո վ պարտիզպան» երկու
երբեմնի հայաբնակ Ոկյլանին, նրա
հայութեան բազմա
մեղեդիներ երգեց, առաջինը նուիրՊատմական արժկր ներկայացնող
պատմութեանը, եւ ծննդավայրում
վաստակ մտաւորականներէն կ
ուած կր Ս . Աստուածածնին, իսկ
«Յուշերիս Հետ« ծաւալուն հատորը
ապրած հարազատներին: Ապա
Հրանդ Աճէմեանը, որուն պատուա
երկրորդ ը' Յարութեան, հմայելով
ընթերցուելիր մի աշխատութիւն կ,
ա նդրա դա ձել կ Ո . Ա շխ ա րհբեր անունը Լիբանանի հայ զաղուբոլոր ներկաները:
որն միաժամանակ պատմութիւնն կ
մա րտ ից
ա ն միջա պ կս
յե տ ո յ
թկն անցած կ իրան, քէրանսա, ապա
Ապա, հանդիսավարը հանգաաշխ արհացրիւ հայութեան մի
կ ա զ մ ա կ ե ր պ ո ւա ծ
հ ա յր ե ն ա հասած կ Լոս Անճելոս, մշտական
մանօրկն ներկայացուց գլխաւոր
բնա
կա վա յրի, ո ր ի ց մեծապկս
դարձութեան
եւ
այլ
մանրամասներ
կայր հաստատելով այս
բանախօսը, Հայ Առարելական °կ ե կօգտուեն մեր պատմաբանները:
յիշա տ ա կել: Գ րրում տպագրուած
Եղած կ կրթական բեղուն
ղեցւոյ բարձրաստիճան եւ հմուտ
Գ իրրը
տպագրուել կ 2015 թուին
են հա րիւրի հասնող նկարներ,
մշակ, հայազկտ, հրապարակազիր,
շարականագետ, 2800
Երեւանում «Զանգակ» հրատարակորոնցից մի մասը կապւում են
երգշախումբերու ղեկավար, եւ թ երրու գրաբարկ աշխարհաբար թարգ
չութեան միջոցով: Տեխնիկական
հեղինակին եւ հայրենաբնակ ի ր
թ երու խ մբա գիր: Եղած կ
մանութեան վիթխ ա րի հատորին
բոլոր
աշխատանրները կատարուել
հարազատներին:
Հատորի
առաջին
հեղինակ,
Մ
եծի
Տանն
Կիլիկիոյ
Տանն Եիլիկիոյ
դպ
են հեղինակի կողմից: Մեզ մնում կ
կ ջե ր ո ւմ
դ րո ւա ծ են Վահան
Փալանճեան ճեմարանի սան: Հ ե Արեւմտեան թեմի նախկին Ա ռա ջ
ասել վարձրդ կատար չարգելի Վահան
ծնողների նկարները:
տեւած կ Սպահանի համալ-սարանի
նորդ'
Գ
ե
ր
շ
.
ր
. Եփրեմ ԱՈահարեանի
րր.
Ո ահարեան:
Հեղինակը սիրով այս հատորը
հայագիտական ամպիոնի դասընպագեան:
Ն.
նուիրել
կ
նրանց
յիշատակին:
թա ցրներուն եւ Փարիզի Սորպոն
Եփրեմ Սրբազանը մօտ 15
համալսարանի ֆրանսական արդի
վայրկեան տեւողութեամբ սրանգրականութեան եւ Արեւելա գի
չելիօրկն ներկայացուց երբեմնի
Ա. ԵՒ Մ. ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԸ ԱՌԱՋԻՆ
տութեան դասընթացքներուն, եւ
դասընկեր եւ իրանի մկջ զանազան
ՀԱՆԴԻՍԱՑԱՒ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ
պաշտօններով պաշտօնակից'
այս աշխար հահռ չ ակ համալ սար անկն արժանացած կ ' *Լոկտորայի
Աճկմեանի այս գիրրըէ 182 կջնոց
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՄԻՆ
վկայականին:
գ իրրըբաժնուած կր երկու մասի:
Ա . մասը կը բով րն դ րկկր Հայ
Ո ւր բա թ , Ա պ րիլ 29, 2016ին երեկոյեան ժամը 7.30-ին, Հայ
Եկեղեցւոյ շարականներու ծագու
մը,
ա ղբիւրները, կա ռուցուա ծրը,
Եաթողիկկ
Լ
. Գ րիգոր Լուսաւորիչ
եկեղեցւոյ *իույումճեան սրահին
երա ժշտ ութիւնը եւա յլն, իս կ Բ .
մկջ տեղի ունեցաւ, բա ռին խ որա
մասի մկջ Գոկտ. Աճկմեան ներկագոյն իմաստով խիստ շահեկան
յացուցաե կ մօտ 24 շառ ականագիրներու կեանրը եւ անոնց
ձեռնարկ մը: Այդ օր տեղի ունեցաւ
Գոկտ, Հրանդ Աճկմեանի «Հա յ
րա նչիւրի գլխաւոր գործերը, ան
Եկեղեցւոյ Շարակնոցը եւ այլ
շուշտ հսկայ աղբիւրներ եւ լուսա սամատեանները» խորա գիրը կրող
բանութիւններ տալով:
հատորի
գինեձօնը:
Հեղինակը օգտագործած կ 40Այ ս հատորը կը հանդիսանայ
կ աւելի աղբիւրներ այս •իրրի
պատրաստութեան համար: ինչպկս
Հրանդ Աճկմեանի 12-րդ գիրրըէ
Ձեռնա րկը ի ր օրհնաբեր
ըսինր, Եփրեմ Արրեպիսկոպոսը
կայութեամբ կը պատուկր Հայ կաորպկս հմուտ շարականագկտ մեթողիկկ Եկեղեցւոյ Ամերիկայի եւ
ծապկս
ա րժեւորեց այս գործը,
Գանատայի
'Ա
ռ
ա
ջ
ն
ո
ր
դԱրհիապաշնորհավորեց հեղինակը «վա րձրդ
կատար» ըսելով:
տիւ Տկր Միրայկէ Եպս. Մուրա տ եան: Հայ Առարելական Եկեղեցւոյ
Արարատ Տան կազմակերպած
Եփրեմ Սրբազանի այս ե լո յդպրոցիս աշակերտները ընդհա
Առաջնորդներ' Գերշ, Յովնան Ա րր.
հայոց
պատմութեան տարեկան զարթ ը արժանացաւ ներկաներու ե ր 
նուր 69 կէտերէն 68ն կրցան ապա
Տկրտկրեան եւ Գ երշ. Մուշեղ Ա րր.
կարատեւ եւ յոտընկայս ծափահա•տցման մրցա նրը, որ տեղի կ ո ւ նենայ Հարաւային Գա լիֆորնիոյ
հովել եւ մասնակցող 8 հայկական
Մարտիրոսեան իրենց ներկայացու
րութեան:
մկջ գտնուուղ Հայկական բոլոր
վարժարաններուն մէջէն հանդի
ցիչներով եւ նամակներով ներկայ
Ապա Վաչկ Հայրապետեան
սացան ա ռա ջին;
վարժարաններուն
կարգը ներ
կին այդ ձեռնարկին, ինչպկս նաեւ
երգեց «Անձինր
եւ
կայացնող
աշակերտական
խ
ումբեիրապէս գնահատելի է սոյն
Անարատ Յղութեան
« Ո ր ր Զա րդա րեցին» շարական
աշակերտ-աշակերտուհիներուն տա
րինազարդ րոյր Լուսիան:
ները, արժանանալով ժողովուրդի
րուն միջեւ, այս տարի տեղի
րա ծ աշխատանրն ու ցուցաբերած
Եկեղեցւոյ ժողովրդապետ '
պռաւօներուն:
ունեցաւ Ա պ րիլ 17, 2016ին Արա 
***
րատ
Տան
Տկօրմկճեան
Սրահին
լրջութ իւնը,ինչպ էս նաեւ օրինա
Հա յր Անտոն Վրդ.
մկջ£ Սոյն ձեռնա րկը կազմակեր
կելի է անոնց ծնողներուն ունեցած
բա րի գալուստի եւ բացման ջերմ
Սրտ ի խ օսրերով ելո յթ ունե
պած կր Արարատ Տան անձնակազ
յարգանրը զարղացման մրցման եւ
խօսրով ողջունեց ներկաները եւ
ցող
Հ
ա
յց
. Առարելական Եկեղեցւոյ
ցուցաբերած
րաջալերանրը իրենց
մը,
հետեւողութեամբ
Տկր
եւ
Տ
ի
ժամանակակից
շրջուն
հրաւիրեց Եկեղեցւոյ Մշա կութա 
կին Յակոբ եւ
ՄարիԱ րշա
զակոււա կներուն հա նդէպ ' նման
յին Յանձնախումբի ժրաջան ատետարանը' Գոկտ. £աւկն Ա . 0 հ ն յ.
նիներուն, որոնց հեղինակած Ա ր մրցման մը պատրաստութեան եւ
նապետ' £մմա ռու
Արզումանեան, որ շատ հետարրրմասնակցութեան ընթացրին;
մկնեան Գիմկլինկ գիրրը
շրջանաւարտ' ծանօթ հրապարարական տեղեկութիւններ տուաւ,
կագիր Անթուան Գարամանլեանը
թկ
Գոկտ,Աճկմեանի գիրրին եւ թկ գործուի իբրեւ դասագիրր եւ աղ
ինչպէս նաեւ կ ա ր ժ է *նշել
բիւր
պատրաստուելու
համար
սոյն
հայերէնի
դասատուին'
Լիզա
վարելու համար այս ձեռնա րկը:
301-450 թուականներու
մրցանրին£
Մտնոյեանին անսակարկ նուիրու
Հ ր ն դ ի ս ր վ ր ր ը շատ գեղեցիկ
սերգութեան եւ շարականներու փո
Այ ս մրցանրին Յովսկփեան
եւ տպաւորիչ եէոյթով, խօսեցաւ
խանցման մասին:
մը սոյն խումբի ն պատր աստման
Վարժարանը
ներկայացուցին Ը ,
աշխատանրներուն ընթացրին;
ձեռնարկին մասին եւ տուաւ
Երեկ Սարոյեան, Ս . Գրիգոր
կարգկն չորս աշակերտ վեց աշա
րի հեղինակ' րիոկտ. Հրանդ Աճկմ
Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ երգչախումկ1արժէ նւսեւ նշել, որ վերջի՛ն
6 տարիներուն լրթ ա ցրին Յովսէփեանի կենսագրութիւնը, անոր ծան
կերտուհիներ' Այնթկպլեան Սկրա,
բին ժրաջան ղեկավարը, ինր եւս
Ասատուրեան Լարիսա, Գա լուստ եան Վարժարանը 4 անգամ հանդի
րա կշիռ ու հարուստ վաստակը
Զմմա ռու մայրավանրի սան ը լլա եան Ալկրսանդր եւ 0կշիշեան Սեդսացած է ա ռա ջին, մէկ անգամ
ներկայացնելով:
րակ£
Պատրաստութեան
երկար
երկրորդ
եւ մէկ անգամ ալ երրորդ;
Երգով ելո յթ ունեցաւ Վաչկ
Ծաբ.ը էջ 19
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ՉԵԼԷՊԻԻՆ «ԽՈՍՏՈՒՄԸ»
ԴՈԿՏ. ՀՐԱՅՐՃԷՊԷՃԵԱՆ

Ե թ է օր մը թ ո ւր ք եր ը զիս սպան
նեն, կը խնդրեմ, որ եթ է կրնաս,
Ա աթենիկ
ա ր է փրկես կինս եւ զաւակներս»;
Բաղէշի հա յութիւնը ջա րդ 
Բազէ շ (Պ իթ լիս), 1894-ին;
տարիքէն ամուսնացած է բաղէշցի
ուեցաւ եւ Վաղարշակ եղաւ այդ
Վաղարշակ
Պապտյեանիհետ;
կոտորածի
Պաառաջին զոհերէն մէկը;
պայեան-Թրիգորեան
Թ ուրքերը Վաղարշակը տարին ոս
տիկանատուն, ու դարձեալ Վա րդր ը քսաներորդ դարու սկիզբը կը
փոխադրուին
Միաց'նահանգ
•էս Ահարոնեան կը գրէ Աաթենիկի
ներ; Աաթենիկ, հազիւ տասնչորս
եւ Վաղարշակի հնգամեայ զաւկին,
տարեկան էր , երբ
իր
այդ օրերուն մանուկ, բա յց չմ ոռ 
առա£ին մանչ զաւակը' Աուրէն,
ցուող յուշերուն
ընդ«Տոքթ
ո
ր
ը
գիտէր,
որ
հայրս
թոյն
իսկ երկու տարի ետ ք' Արաքսին;
1908 թուականին Վաղարշակ, եւ
բաժնած էր , որ թ ուրքերու ձե ռ ք ը
Աաթենիկ իրենց երկու փ ոքր երե
չիյ՛նանք, այլ
թոյմեռցնենք
խաներով կը վերադառնան
մենք մեզ; Տ ոքթ որը ասիկա գիտ
հսկ
Բ աղէշ'Պ իթլիս վերադարձը,,,; նալով, խստիւ պատուիրեց մեզի,
Երեւի հողին կարօտն է ր ,,,; Պատ
որ չըլլա յ որ թոյն խմենք ու
մական
Ա ասնայՋորին ,
խոստացաւ ամէն ձեւով հոգ տանիլ
նէ երկու ա ռա ջա րկ' վերադառնալ
գեղեցիկ
Վանայլիճի՛ն հարաւ արեւ
յարձակին անոր վրա յ' սպաննելու
մեզի»;
ընտանիքին
(ի ր ծնողացը, որոնք
մուտքը տարածուած Տաւրոս ու
Վաղարշակ ոստիկանատան մէջ
զայն, սակայն այս անգամ Զելէպին
Ամերիկա
էին)
եւ կամ հաստատ
թոյնը
խմած
եւ
մեռա
ծ
էր
,
թ
ո
ւր

Բիւրակնեան լեռներուն եւ Տիգրիս
փրկող-պահողները կ՛ըլլան հայ աղ
ուի
լ
նորաստեղծ
անկախ Հայաս
գետին մ իջեւ; Աւելի՛ն, ան իր
քերու չարչարանքներէն ազատելու
ջիկն երը, որոնք կը նետուին տոք
տան,
իսկ
եթ
է
կը
փափաքի ի ր
հարթ ու տաշուած թխագոյն քա 
համար; Իսկ տ ոքթ, Զելէպին պիտի
թ որին եւ հայ մարտիկներուն մ իկեանքի
ընկերը
դառնալ;
Ա ա թեյա
րգէր
ի
ր
բարեկամին
տուած
րերով կը զգլխէ ու կ՛անցնի ամէն
ջ ե ւ,
լա լով ու աղաչանքո վ կը
նիկսիրայօժար
կ՛ընդունի
ամուս
գեղեցկութիւն; Հաւանաբար այս
«խ ոստումը»' փրկելու Աաթենիկը
բացագանչեն; «Ի սէր Աստ ուծոյ,
նանալ Զելէպ իի հետ;
նոյն գեղեկցութիւնն էր
եւ անոր երկու զաւակները; Բա յց
խնայեցէք այս մա րդը; Ան է մեզ
Զելէպ ի կը շարունակէ հաւա
բա յց նաեւ կան հողին կարօտը' ու
կար նաեւ Զելէպ իին մարդկային
ազատողը, մեզ փրկողը»;
տարիմ
մնալ Վաղարշակին տուած
խղճին
«խոստումը»'
փրկելու
նա
անոր կանչը, որոնք մղեցին Ո ւի լի Թերի բռնուողներուն մէջ կ՛ըլի
ր
«խոստումին»;
Աուրէնը եւ
ըմ Աարոյեանը եւս երթա լու Բա եւ Ամերիկեան դպրոցի հայ պար
լայ նաեւ Մամազ Զ ա ւուշը' հիւան
Արաքսին
Աաթենիկի
երկու զա
մանուհիները; Ե թ է
Աադանոցին վերակացուն; Արտեմիսն
ղէշ, Պիթլի ս ' հետեւելու ինք ալ իր
ւակները
կը
մեծնան
հայ
եւ քր ի ս 
ծնողաց ինքնութեան եւ արմատնեթենիկը եւ ի ր երկու զաւակները
է ' ինքնավստահ եւ չարախինդ
տոնեայ;
Զելէպ
ի
յանձնառու
կ ՛ը լրուն, նաեւ' կանչին, այդ ալ Վապատսպարեց ի ր մօտ, բա յց շարու
կերպով;
լայ
երկու
պզտիկները
հայկական
ղարշակէն շատ տարիներ ետք;
նակեց տքնիլ փ րկելու համար քա 
-՛Նա սըլսըն
ես)
վարժարան ղրկելու
մ էջ'
Վաղարշակ Բաղէշի մէ£ կը
ռասուն հայ ա ղջիկները;
Մամազ Զա ւուշ;
երբ
վերջինը
նոր
կը
հիմնուի
հիմնէ գորգի գործարան մը, բայց
Աուսթա ֆա Զելէպ ին կրցաւ
-Ջ եր Աստուածը շատ զօրա
գաղութին մէջ
Աեղ
վրայ կը հասնի Համաշխարհային
համոզել թ ո ւր ք սպաները, թ է որե
ւոր է, -կ ը պատասխանէ Մամազ
եւ
տարագրութեէն
ետք;
Իսկ
ԱաԱ, պատերազմը, 1914-ին, եւ Պաւէ օգուտ չունի աղջիկները սպան
Զա ւուշ հայերէնով®;
թենիկ միշտ ալ կը մնայ Զելէպ ի
պայեան ընտանիքը չի կրնար դուրս
նելը; «Բանակը կարիք ունի հիւանՀայ կամաւորները Զելէպ ին
ընտանիքին
շատ յարգուած հայ
գալ թուրքիա յէն եւ անոնք եւս « կը
դապահներու, ճաշ եփողներու ու
կը յանձնեն ռուսական բանակին,
հա
րսը'
«Մատամը»®;
ճաշակեն» «իրենց արեան ճակա
տակաւին շատ մը այլ գործեր ընող
որ զինք, թ ո ւր ք սպաներու հետ
Տ ո ք թ , Մուսթա ֆա Զ ելէպ ի'
տ ա գիրը' բ ո լո ր հայերուն նման
աղջիկներու», -ըսաւ ան; Զելէպին
գերի կը տանին Մուսիա ;
որպէս
ակնաբուժ, եղաւ մտերիմ
քա լելով «մահուան շուքի ձորին
կրցաւ համոզել թ ո ւր ք սպաները,
Բա յց կար Զելէպ իին «խոս
գործակից-բարեկամ
մը հօրեղբօրս'
մէջէն»; Բա յց եւ այնպէս անոնք
որ հայ աղջիկները աշխատին Պ իթտումը» տրուած ի ր Վաղարշակ
տ
ոքթ
,
Թոպէր
ե էպ
Զ»պիտի ունենային «վահան» մ ը '
լիսի հիւանդանոցին մ էջ;
բարեկամին, թ է պիտի «պահէր»
լէպիին
եւ
անոր
վեհանձն
ու
մարդ
ապահով «լաստ ը», որ պիտի փոր
Եւայս անգամ պատմողը Ա ր անոր

ընտանիքը;
տարուելէ
կային նկարագիրին մասին յաճախ
ձէր հասցնել զիրենք խաղաղ £ ո ւտեմիսն է ' քառասուն հայ աղջիկ
ա ռաջ ան դասաւորում
որլսած եմ մեր ընտանեկան զըոյցներերը;
ներէն մին; «Հիւանդանոցը ճաշ
պէսզի Աաթենիկ եւ ի ր երկու
րուն
ընթա ցքին; Տ ոքթ , Թոպէր
տանող
փ
ոքր
աղջիկներէն
մէկը
ես
զաւակները ապահով հասնին Հա 
Ա յդ «լաստը» բ^իշկ
ճէպէճեանի
յուշերէն, «Հա յ զի
թաֆա Զելէպին էր; Հալէպ ծնած եւ
էի ; Մեզի հիւանդանոց տանողլէպ ' անոր ընտանեկան բնակարա
նուորները
գիտնալով,
որ արաբ
նոյն քաղաքին մէ£ արմատ նետած
բերողը Հասան անունով թ ո ւր ք
ն ը;
Եւքառասուն ազատագրուած
բժ
իշկը
ազատարարը
եղած
էր հայ
ծանօթ ընտանիք-գերդաստանի զա
մըն էր , ի սկ հիւանդանոցի վերա
հայ աղջիկները կը սկսին նոր
աղջիկներուն,
զանոնք
որպէս
հիւանւակ, որ ի ր բժշկական ուսումը
կացուն 0ամազ Զա ւուշ անունով
կեանքի®; Անոնցմէ ոմանք կ՛ադապահ պահելով ի ր հիւանդանո
ստացած էր Պոլսոյ եւ ֆրանսայի
թ ո ւր ք մը, որ լաւ հայերէն կը
մուսնանան հայ մարտիկներուն հետ,
ցին
մէջ, կը փութա յին իմաց տալ
խ
օսէր»;
Ո
ւ
դարձեալ
Արտեմիսն
է;
մէջ ու դարձած ծանօթ ակնաբուժ;
որոնք զիրենք ազատեցին, իսկ
զօրավար
Անդրանիկին; ԶօրավաՋինակոչուած է Օսմանեան կայսե
«Երբ հայերէն կը խօսէինք իրարու
միւսները կը միանան իրենց հար
ը
անյապաղ
կու գար անձամբ եւ
րական բանակին մէջ 1914-ին'
հետ, 0ամազ Զա ւուշը կը սաստէր
րազատներուն Ամերիկա թ է այ
ի
սրտէ
շնորհակալութիւն
յայտնելուր;
որպէս սպայ, եւ նշանակուած Պ իթմեզ, որ թ րքերէն խօսինք ու կ ՚ը 
լու
եւ
արաբ
բժիշկին
կը
յանձնէր
լիսի զինուորական հիւանդանոցի
սէր, «Ա՛լ հայերը վերջացան, Աստ
Մուսթա ֆա Զելէպ ին երկու
պատուոյ գիր»;
ուա ծը չօգնեց անոնց»;
պետ; Պ իթլիսի մէջ է, որ ծանօթա
տարուան գերութենէ ետք ազատ
ցած է Վաղարշակին, Աաթենիկին
Մուսթա ֆա Զելէպ ին ջա նք
արձակուելով կը վերադառնայ Հա
էջ 17
ու անոնց ընտանիքին եւ բարեկա
չխնայեց հայ աղջիկներուն կեան
լէպ; Ան Աաթենիկին կը
մացած անոնց հետ;
քերը ապահովելու համար;
Թ էեւ 0ուսթ ա ֆ ա Զելէպ իի
նիսկ ա ռ ի թ չտուաւ, որ հիւանդ ու
կեանքը առնչուած է Վաղարշակին
վիրա ւոր զինուորները, որոնք
եւ Աաթենիկին հետ, բա յց ան նաեւ
հիւանդանոց կը բերուէին, որեւէ
ուղղակի կապ ունի այն քառասուն
ձեւով «ցանկութիւն» ունենային
Կազմակերպութեամբ'
հայ պատանի-երիտասարդ աղջիկ
անոնց նկատմամբ; Ան կրցաւ «պա
ՍԱՀԱԿԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՆԱՆՈՒՑ ՄԻՈՒԹ ԵԱ Ն
ներուն հետ, որոնց կեանքերուն
հել» հայ աղջիկները մինչեւ այն
վահանն ու պահապանը եղաւ Աեօրը, երբ հրահանգ տրուեցաւ, որ
ղասպանութեան տարիներու ն; Այ ս
բոլորը քաղաքէն հեռացուէին, իսկ
ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆ ԴԱՐՁԱԾ
հայ աղջիկները գիշերօթիկի սա
Արտեմիս գիտցաւ ինչ պիտի ըլլա յ,
«ՍԱՀԱԿԵԱՆԻ 0Ր»ՈՒԱՆ ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ՀԱՒԱՔ
նուհիներ էին Բաղէշի Ամերիկեան
«Ա յդ կը նշանակէր, որ մեզ պիտի
0ա ունթ Հոլիսք վարժարանին մէջ;
տարագրէին եւ սպաննէին,,,»;
Անոնք կու գային շրջանի տարբեր
Բա յց չհասան այդ մէկը կա
Կիրակի, 15 Մայիս, 2016
գիւղերէ եւ Մ շոյ դաշտէն, սակայն
տարել, ռուսական բանակն ու հայ
կէսօրէ ետք ժամը 4:00ին,
անոնց կեանքը մթագնեցաւ 1915մարտիկները հասած էին Բաղէշ;
ի ամրան;
Օր մըն ալ Հասանը հիւանդանոցին
Վաղարշակ Պապայեան զգաց
թ ո ւր ք վա րորդը շնչասպառ կը
Փասատինայի «Կարօ Սողանալեան» սրահին մէջ,
հայերուն գլխուն կողմը սուրացող
մտնէ հիւանդանոց եւ մեծ աղեր
արիւնոտ փ ոթորիկին մօտալուտ
սանքով, «Հայ ֆետայիները քաղա
1060 North Allen Avenue, Pasadena C A 91104:
ք ը լեցուեր են, զիս եթ է բռնեն կը
ը լլա լը ; Վարդգէս Ահարոնեանն է '
Աւետիս Ահարոնեանի զաւակը, որ
սպաննեն, կ՛աղաչեմ ազատեցէք
նաեւ կամաւոր քաջամարտիկ էր
զիս»;
Կը խնդրուի յարգել Սահակեանցիի ժամադրութիւնը:
զօրավար Անդրանիկի բանակին
Հայ կամաւորները կը մտնեն
ճոխ հիւրասիրութիւն, անակնկալներ...
հիւանդանոց,
ուր
ներկայ
էր
նաեւ
մ էջ;
Իրյուշերուն մէջ գրած է
Վաղարշակի խօսակցութիւնը Զ » տ ոքթ , Մուսթա ֆա Զելէպ ին' ի ր
օսմանեան բանակայինի համազ
լէպ իի հետ; « Տ ոքթ ո՛ր, ես գիտեմ
Մուտքը ազատ
գեստով; Հայ կամաւորները կը
մ եր' հայերուս գլխուն գա լիքը;

ՍԱՀԱԿԵԱՆԻ ՕՐ

ՄԱՍԻՍ

ՇԱԲԱԹ, ՄԱՅԻՍ 14, 2016

ՆԵՐԲՈՂ ՄԱՅՐԵՐԻՆ
ՊՕՂՈՍ ԱՐՄԵՆԱԿ ԼԱ ԳԻՍԵԱՆ

Արմինա-Հայաստան աշխարհ: Ցոր
եանի հասկերի ծաղիկ, մայր բնու
Մա յի սիութն
տօնական թեան բոյրն է այն,
ափերով
լոյս ի հրավառութիւն թող էէնէ
հաւաըել նրա մանրիկ ծաղիկները
այսօր, բա մբիռներ թող ղարկեն
տարել մայրիկիս, կարօտել եմ նրա
այսօր, թող արեգակը իջնի երկիր,
բոյրին ,,,: Ծաղկում են այգիները,
դափնիները, հրճուել եմ հովիկնե
մաւր»րի հր աբ որ բ ողջոյնը տանի
տիեզերքի '՛Ծ իր կա թին՛'
րին ելած ծաղկաթերթիկների նա
բ ո յլի ' '՛Վահագն Յարդագողի ճա 
զանի պարից, ցատկել բռնել նրանց,
նապարհ՛՛՜ի տաճար' Արմինա -Հա հաւաըել կարմիր կապոյտները, տա
յաստանի ''Ըսկեեին, Ոսկեմա յր՛'
րել «Օշական» Հայերէն լեզուի
Մա յր Անահիտ
դ
դասագրըիս էջերում շա րել: Ա յգի
ղերը մի պահ թող կանգնեն, իրենց
ները ժպտում են արեւին, մտի՛ր
լոյսի թ րթ իռն երով
մո
այգիներ, ժպտա՛ նրանց բոսոր
լորա կի մայրերին: Այս իրիկուն,
տեսըին, արեւն է այնտեղ իջա ծ
արեւի <թոյրիկ լուսնեակը ի ր կաթ
համբուրում ծաղիկների շրթ ները:
նա թոյր համբոյրը թող շաղի մայ
Հա յոց աշխարհի լեռների լա նջեր,
րերի ճակատներին: Միշտ զուարթ
իրենց կանաչազարդ թ ե 
լոյս թող յորդի Արմին-հայերի
ւերն են երկինը պարզել, երկնի
հէրիաթային աշխարհի մա յրերի
կապոյտը գգուելու: բն ութ իւն ը'
դէմքերից, իրենց սր տերէ բ ոցա
Մայր Անահիտի հրաշափառ արար
վառ ծովակների տիեզերական սէ
չութիւնն է, հողը բնութեան սրբագործ արարումն է, ի ր տաըուկ
ր ը զեղՒ որդիների սրտերին: Մա յ
ր երի փառաբանման հրաշավառ
բոյնում սնուցում բոյսերը, ծա ռե
տօնախմբութիւն թող լինի այսօր,
ր ը : Որպէս մայրութեան սրբազնանրանց սիրոյ, գուրգուրանքի տի
ցում' հողը մա յրենի ենը կոչում,
եզերական խ որհուրդի պատարագ
երկիրը մայր հայրենիը, գետը
լինի: Արմինա-Հայաստանի մարդ
մայր Արա ըս, ծա ռը մա յրի:
կանց օճախները թող միշտ հրդեհՄա յրերը, իրենց ձեռըերը վեր
ուեն մայրական սիրոյ հրճուանքի
պահած սիւն են դա րձրել, որ
բոցերով: Արմին-հայերի արի նախ
չփչուէին իրենց զաւակների տնե
նիները աստուածացրել են մա յրեր ը : Մայրութեան ինչըա ն սիրով է
րին, պաշտամունք է եղել այն,
լցուած եղել մի իմաստասէրի սիր
նրանց պատուին տաճարներ են
տը, որ յանդգնել էր ասելու, Աստ
պատել: Մ ա յրը բնութեան ծաղկ
ուած էլ կը գտնես, սակայն, յա ւերման պաշտամունքն է, մայրը '՛Ասժութիւն դարձած մօրը ինչպ էս կը
տուծածին՛՛ եղաւ, որ մարդկանց
գանես,,,: Աստուածային լեցուն բա
սրտերին սիրոյ ու խաղաղութեան
րութեա մբ մա յր, ըստ մ ի ա յլ
լոյսի ջա հեր վառուեն:
մտածողի, պատուիրել էր , մահից
Այսօր, երկրի ծիածանափայլ
յետոյ ձեռըերը անդամահատել,
հրաչը ծաղիկները մա յրերի լան
նրանով ծեծէին փոըրերին, նրանց
ջե ր ը թող գգուեն: Ս իրոյ բոցերով
ցաւ չպատճառելու համար:
վառուող վա րդերը ծիածան փռեն
Մոլորա կի մարդիկ, Մա յիս
իրենց օճախներում, նրանց կար
ամսին են «Մա յրութեա ն» փառա
միր կրակ բոցերը խայտան նրանց
բանման տօն հիմնադրել, որ նաեւ
դէմըերին, մայրական
ժպիտ
գարնան խինդով առկայծէին իրենց
հոսեն նրանց ակներին: Մայրական
սրտ երը: Արմին-հա յերի նախնի
ժպիտ,,. Աստղիկ դիցուհու ձնծա
ները իրենց ոստանը ըաղաըամայր
են կոչել, երկիրն իրենց Մ ա յրղիկի հազար գոյների լոյսն է այն:
Վարդ, ծաղիկների թա գուհի,
Հայաստան, իրենց խօսած լեզուն
մայրենի: Մայր Հայաստանը, յաղթ
ղիկը բնութեան արարչութեան
սըանչանըն է, նրա տեսըից հոգիդ
կանգնել է իրենց ոստանի բա րձունըին, սուրը
հա
լց ւում խինդով> նայէ'ր> նայի 'ր
նրան, արեւի լոյս է այն, արեւի
նած, պատրաստ նրա պաշտպանու
հրաբորբ խինդ պ իտ ի հոսի սրտիդ,
թեան կռուին գնալու: Միայն Ա ր հոգուդ տաճարի կանթեղները պի
մին-հայերի նախնիներն են
տի վառուեն: Ամենայն հայոց բա ուա ծա ցրել մայրութեան
նաաստեղծ Յովհաննէսը, վարդամունքը: Արմինա երկրում միայն
տօն էր հիմնել, մինչեւ այսօր է լ
Մա յր Անահիտի ու աստուածա
Արմին-հայ արիասիրտ մարդիկ,
մարդ Խալտի-Հայկի արձաններն
արեգակի բոսոր լոյսով վառուած
էին ոսկեձոյլ: Մա յր Անահիտի
վա րդերը վեր պահած, ամէն Մա 
տաճարներ էին կա ռուցել °կեղեաց
յիսին այցի են գնում Աննայի
գաւառի °րիզա աւանում,
սիրով յօշոտուած Սայեաթ
ուածների ըաղաըներ'
գերեզմանին շաղ տալու:
նում, Աշտիշատում:
Մայիս, գարնան սիրուն ամիս,
Ա պ րիլի վեցին, Արամազդի
արեգակն է ի ր
շունչը
դուստր Մա յր Անահիտ Դիցուհու
հոսում Արմինա-Հայաստան աշ
փառըի տօնախմբութիւնը կատա
խարհին: Անահիտ Դիցուհին է
րում էին աստուածների ըաղաը
«Վահագնի Յարդագողի ճանաՈագարանի տաճարում: Նրա հրա
պարհ»-ի տաճարից գալիս Ա րմ իպարակում էին Արմինա -Հա յա սնա-Հայաստան, սիրոյ հուր հոսում
տանի արըան, արըայազուններ,
հայոց աշխարհին, նրա խանդաղանախարարներ, սեպուհներ, բազ
տանըից բնութիւնն է ծաղկում,
մահազար աշխարհային ժողովուրդ:
նրա թ ով չա նըից ծա ռերն են
Արըան, Տարօն աշխարհի ցուլի
փ թ թ ում, փ թ ի թ բողբոջներ պայ
պախուրցից բռնա ծ, ըրմապետի
թ ում , արեւին են բացւում հազարհետ մեհեան էին մտնում, իրենց
հազար գոյների ծաղիկներ: Ծաղի
հաւատըի ա րարողութիւնով այն
կը բնութեան առեղծուածն է, մայրն
զոհաբերում Անահիտի բագինի
էլ բնութեան ծաղիկն է, բնութեան
ա ռա ջ: Ց ո ւլի տաը արիւնն էին շաղ
յաւերժութեան պատարագն է:
տալիս նրա մարմնին, այն շ ի թ շի թ հոսում ներըեւ, բո լո ր ը իրենց
0 ա յիս>բնութեան
ըից ծաղկում է մարդու հոգին,
ճակատները դրոշմում էին Մ իհրի
ծաղկում են արտերի ցորեանի
լոյսի կեռուա ծ նշանով,,, խաչ:
հասկերը: Մուսա Լեռան լա նջերից
Աշխարհային մարդիկ իրենց բ ե ր յառնած հովիկների թեւերին բազ
ըի երախայրիըն էին նուիրա բեմած անցել հայրենի ոսկեշաղ
րում Անահիտին: Մեհեանի մուտփրփրած արտերով, ծաղկած ցորե
ըի մօտ գինու լեցուն տիկեր էին,
նի բ ո յր ը հոգուս ամբարած' հասել
գինով լեցուն թասեր էին զարկում,
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շնորհաւորում Անահիտի ծնունդը,
«կնոջից ու գինուց առաւել» ամեարըան, բ ո լո ր ը ա րբեցել էին, գի
նամեծար է:
նու արթնած աշխարհիկ վայելըն
Մայրերը, հրեշտակներ են,
էր այն: կուսանները, իրենց տաղե
ըուն գիշերներ իրենց մանչերի
րով Անահիտ աստուածուհու գովըն
օրօրոցների մօտ օրօր են ասում,
էին անում:
Ծա֊ինպարեր
նրանցէին
փոըրիկ մտըերը ընկալում են
բռնում, հայոց արըան է լ պ ա րի էր
այն, մայրական հոգու սիրոյ ան
ելել, ծիրանի պարեգօտի ու վեր
դորր է իջնում նրանց սրտիկներին'
պարզած կարմիր թաշկինակի լոյսն
խաղաղութիւն դէմըերնին անուշ
էր ողողել մեհեանը, գինով զուար
ըուն են լինում: Արմին-Հայ բանաս
թացած թմկահարր ուժգին զար
տեղծներ երգել են մայրութեան
կում էր թ մ բուկը, թնդում էր
տիեզերական սիրոյ խ որհուրդը:
մեհեանը, կանչում էին Անահիտ,
Ոանաստեղծ կամառ 0ա թիպ ա երեկո՛ւր դու էլ պարի շա րըեր մտիր:
պել էր մայրերի օրօրը'
Հնդիկ արիացիները, պար
0ուն եղիր րալաս, աչերդ խուփ
թեւները, շումերները իրենց երկր
արա
ներ էին տ ա րել Անահիտին, նրա
Նախշուն աչերուդ քուն թող գայ
մայրութեան ա րա րչութիւնը հո
վրայ:

Օրօր իմ բալաս, օրօր ու նանի,
սէր իրե՛նց երկրների արտերին,
լեռների լա նջերին: Պարթեւացի
Իմ անուշիկիս քունը կր աանի:
արըայասպան Անակի որդի Ս ուԴուն ալ քուն եղիր, ինծի ալ
րէն-կրից-որը մարել էր Անահիտի
քուն աուր,
փառաբանումը, նրա մայրական
Սուրբ Աստուածամայր, անու
արարչութեան ոգու շունչը: Անա
շիս քուն տուր:
հիտ կիցուհու ծնունդի յա ջորդ
Օրօր իմ բալաս, օրօր ու նանի,
օ ր ը ' Ա պ ր ի լի եօթ ը, հռչա կել էր
Իմ անուշիկիս քունը կր տանի:
հրեայ կ ա բ ր ի էլ Հրեշտակապետի
Երգահան' Ոարսեղ կանաչեան,
«Աւետման Օ ր», քրիստ ոնեա յ աշ
0ա թիպ ա յի երգին հնչիւններ հիւ
խարհում մայրութեան տօնական
սեց, ինչըան աշում է այն հնչում,
կարծես կողթան երգիչներից է այն
օր: Ա րմին-Հա յը գոյատեւում է է ր
նախնիների աւանդութիւնները,
ըաղել:
նրանց հաւատըի ոգին
իրենց
Եւ ուրիշ մի բանաստեղծ'
հոգիներում ամուր պահելու շնոր
րազի վարդերի բոյրով լեցուն հա
հիւ: Արմին-Հայաստանի ոստանում,
յոց Եիրազ, «Ծ իր կաթին-Յարդասըանչելի արիացի տղաներ, հազարգողի ճանապարհ»-ի Արմին-Հայ
հազար արմիններ Միհրի տաճա
տսաուտծների տաճարից էր իր հետ
րում տոնախմբում են Մայր Անահի
բերել մայրերի սիրոյ
խորհուրդը'
տի, Վահագնի, Մ իհրի, իրե՛նց
ուածների ծնունդ, տեսնէիը ինչպի
Հագար մի սիրտ բացեցի,
ս ի խանտաղատանըով փառաբա
Ոչ մի անմեո սէր չգտայ,
նում նրանց, անուշ ըրմուհիները
Ծովից խորունկ սէր գգացի,
երգում հին հաւատըի շարական
Երբ մայրիկիս սիրտը մտայ:
ներ, ծիրանի փողեր հնչում, թմբուկ
Մօր սրտում է Աստուած քնած'
զարկում, նախնիների շուրջ պարեր
Լոկ մօր սրտի մէջ է գարթբռնում, աշխարհիկ կեանըի վայելը:
նում,
Հռովմի Անտոնիոս անօրէն
Աւաղ, աոանց Աստուծոյ մնաց
ղօրավարը,
Յաստան-ար-յարԻմ որբ կեանքը' անյոյս մթնում:
շաւանըի ատեն գերեւարել էր Անա
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգ
հիտի արձանը, այն տարել ի ր
ներում,
Վ ուիրա
Վ արդ Հոուվրը,
տարփածոյ կլէոպատրայի երկիր:
1872թուականին ժողովրդային շար
Անյայտ ա ռեղծուածով, նրա
ժում էր սկսել, որպէս խաղաղու
գապղնձեայ գլխամասն է հանգ
թեան ձօնուած օր «Մա յրերի Օր»
չում անգլիական թագաւորական
կատարել: 1907թուականին, ֆիլա
թանգարանում: Արմին-հայեր ցան
տ ե լի ա յո ւմ , Աննա ճա րուիսը ար
կանում են այն ետ բերել, ըղանցըը
շաւ էր սկսել հիմնադրելու' «Մա յ
վրան ըանդակել նրա մարմինը,
րերի Ազգային Օ ր»: ճա րուիսը,
գլխամասով այն կանգնեցնել
համոզել էր ըաղաըի եկեղեցուն,
եաց գաւառի °րիզա աւանի ի ր
մայրերին նուիրուած օրը տօնելու
ծննդավայրի մեհեանում: Հռոմի
Մայիսի երկրորդ կիրակին' իր մօրը
կալիկուլա կայսրը կայսերական
մահուան երկրորդ տ ա րելիցի օրը:
խ նճոյը էր սա րըել, երբ նրան
Եր համախոհների հետ նամակներ
հարցրել էին այդըան դրամ
էին յղ ել նախարարներին, ըաղաըաղից, խոստովանել էր, որ Արմինական գործիչներին' մայրերի օրուայ
յում զաւթուած Անահիտ աստուատօնակատարութեան օր հաստատեծուհու ոսկեձոյլ արձանի ոտըի
լու: 1914 թուականին, Ա Մ Ն-ի նա
մատի ա րժէըով:
խագահ' Վուտրո Վիլսոնը, նախագա
Ոեմա դրիչ' Աշոտ Մալաըեան,
հական օրինագծով, իւրաըանչիւր
Արմին-հայու արարման հանճարի
Մայիս ամսուայ երկրորդ կիրակին
լոյսը աշխարհներ տարաւ, «Մա յ
հռչակել էր որպէս մայրերի օրուայ
րիկ» շարժապատկերով' Հայ «Մայ
տօնակատարութեան օր: Այժմ, աշ
խարհի շատ երկրներում, «Մայրերի
րիկի», ի ր աղնուզարմ ցեղի Մայր
Անահիտի պաշտամունըը հասաւ աշ
Օր»-ը, որպէս տօնական օր, տօնախմխարհներ, աւետեց, որ մօր սէրը'
բում են յիշատակուած նոյն օրը:

M EH EH B A B IA N , D.D.S.
G e n e ra l Dentistry

t i l l S, G le n d a le Avenue
Suite 206
G le n d a le , C A 9 1 2 0 5
Tel; (818) 547-0334
Tel: (818) 517-1476
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FOR TICKETS ձ INFORMATION CALL YEREVAN PRINTING B18-548-G262
Also at: www.ticKeton.com / www.axs.com
HOLLYW OOD:
ARBAT GSOCEISY 323.C44.9414
PIKREÜHIIN PHQTP 323.S&4 ՜ -E.F,

3AHAD3 BA5TJRMA 313,661,5411
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UNIVERSAL STOP HE.7S7.JJ33
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Come. Celebrate. Support Armenia’s National Team
Եկ էքխուռներամ: Եկ՜էք քաջալերելու ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՒԱՔԱԿԱՆԸ
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« Բ Ա Ր Ս Ե ԼՈ Ն Ա Ն » ՊԱՀՊԱՆԵՑ

ԱՐՏԵՐԿՐՈՒՄ

ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԸ

- ԷՋ 17

ՀԱՆԴէՍ ԵԿՈՂ 11 ՖՈՒՏՊՈԼԻՍՏՆԵՐ

ՀՐԱՒԻՐՈՒԵԼ ԵՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՒԱՔԱԿԱՆ

Սպանէաչէ առաջնութեան նախավեր£էն տուրում
ընդուներ «էսպանչոլին» եւ առաւելութեան հասաւ 5:0 հաշուով:
ֆուտպոլի
Ր ո ւբ լի հեղէնակ դարձաւ Լուէս
ա չըէ ընկան նաեւ
Հ ա յա ս տ ա ն է
0եսէն, քեաֆէնեան ու ‘Ն էչմարը: կատալոնական ա կումբը 88 մէա ւորով
հաւաքականէ'
շարունակում է գլխ աւորել
մրցաշարայէն աղէւսակը:
ա մերէկեա ն
0 ա դ ր էդ է
««»
Ռ
ե
ա
հ
ը տանը 3:2 հաշուով պարտութեան է մատնել
հաւաքէ հա
«Վազենսէայէն »«°ր կ ո ւ անգամ
մրցա -դարպասը
գրաւել է «էրէշտէմար ազգայէն
անու ^ոնա լդուն: Արջա^ական ակումբը 87 մէա ւորով բարձրացաւ
թ է մ են հրաերկրորդ տեղ:
ւէր ո ւե լ ա ր0 ա դ ր էդ է «Ա թ լետ էկոն» մրցա կցէ խաղադաշտում չկարողացաւ
տերկրում հան
Հաղթահարել «Լեւանտէէ» դէմա դրութէւնը եւ
1:2 հաշուով:
դէս եկող 11
Ռէեգօ Աէմէոնէէ գլխ աւորութեամբ 85 մէա ւորով երրորդ տեղում է:
ֆուտ պ ոլէստ ներ: 0 ա յէս է
28-էն Հայա սԴՈՐՏՄՈՒՆԴԻ « Բ Ո ՐՈ ՒՍ Ի Ա Ն » ՊԱՐՏՈՒԵՑ,
տանէ հաւա
« Բ Ա ՒԱ Ր Ի Ա Ն » ' ԳԵՐՄԱՆԻԱՅԻ ԱԽՈՅԵԱՆ
քականը Լոս Անճելոսում խաղալու է «էուատեմալայէ հետ, էսկ Յունէսէ
1-էն ' է լ Սա լվա դորէ:
Յուցա կէց
դարձեալ բացակայում է ամերէկեան «Ռ եա լ Ս ո լթ
Լեքում» հանդէս եկող Յուրա «քովսէսեանը: «յախորդ հաւաքէ համեմատ,
հաւաքական չէ հրա ւէրուել Լէտ վա յէ «Տրա կա յէ» լաւագոյն ռմբա րկու
Դ֊աւէթ Արշակեանը:
«աէզԱնդոնեան, «Ռէժոն» (Ֆրանսէա)
Հրա յր «քկոյեան, «էսթ եղլա լ» (իրան)
Յովհաննէս Համբարձումեան, «Վարդար» (0ա կեդոնէա )
Հենրէխ «քխէթարեան, «Յորուսէա » (*իորտմունդ, «իերմանէա)
0ա րկոս « էզ ելէ, « Ա լ Ռ ա յեդ» (Սաուդեան Արաբէա )
Արաս Օ զ բէլէս,
«Ռա յօ Վալեկանօ» (իսպանէա)
էառզկն«քկրտթեան, «Անժէ » (Ռուսաստան)
Ռ ոռ «քալաքեան, «Ստ ա լ»
(Ըւկրան
էդգա ր «քանուչարեան,
« Ըւրա զ»(Ռուսաստան)
Ա ր թ ո ւր Սա րկէսով, «Վոլգա» (Ռուսաստան)
Ռեղամ «զադէմեան
«կարպատէ» (Ըւկրա նէա )
Հայաստանէ ա ռա ջնութէւնում հանդէս
եկող ֆուտ բոլէստ ներէ
ցուցա կը, էնչպէս նաեւ նախապատրաստական ծրա գրէ մանրամասները
կը հրապարակուեն ա ւելէ ուշ, յայտնում է
կա յքը:
0էւնխ ենէ «^աւարէան» չորրորդ տարէն անընդմէջ հռչակուեց
ֆուտպոլէ
Ռե րմանէա «
է
ա խոյեան:
նախավերջէն
տուրում մէւնխենցէները լեհ չարձակուող ք^ոբերտ Լեւանդովսկու դ ուբլէ
շնորհէւ 2:1 հաշուով յաղթեցէն «Ւնգոլշտադտէն» եւ 8 մէա ւոր առաջ
անցան երկրորդ տեղն ապահոված «ծորտմունդէ
որը
Ֆրանկֆուրտում նուազագոյն հաշուով պարտուեց «Այնտրախտէն»:
Հայաստանէ հաւանականէ կէսապաշտպան Հենրէխ «քխէթարեանը
որուսէա յէ» մեկնարկայէն կազմում մասնակցեց ամբողջ հանդէպմանը:
Ախոյեաններէ լէզ ա յէ ուղեգրէ համար
բախ է «fiորուսէա ն» տանը 2:1 հաշուով կամայէն յաղթանակ տարաւ
երրորդ տեղն ապահոված «կա յերէ» նկատմամբ եւ վերջէն տ ուրէց առաջ
մնաց չորրորդ տեղում: 5-7-րդ տեղերը բաժանող «Շա լկեն», «0ա յնցն»
ու «Հերտան» 3-ական մէա ւոր են «զէջում «քէւնխենգլադբախէ թ էմ էն :
«^աւարէան» «եերմանէայէ ախոյեանէ տէտղոսը
ռ եկ ո րդա յէն' 26-րդ անգամ: Մ էւնխ ենցէներէ գլխաւոր մարզէչ
Ռվարդէոզան վերջէն մրցաշրջանն է անցկացնում

ԱՐՍէՆ ՎԵՆԳԵՐ. ՑԱՒՈՎ ԵՄ ՆԱՅՈՒՄ « Լ Ե Ս Թ Ե Ր Ի »
ԱԽ ՈՅԵԱՆՈՒԹԵԱՆԸ
Լոնտոնէ «Արսենալէ» ֆրանսացէ գլխաւոր մարզէչէ համար ցաւալէ է
այն փաստը, որը Անգլէայէ ախոյեանէ տէտղոսը նուաճել է «Լեսթեր Աէթէն»:
0ասնագէտը ցաւալէ է համարում է ր թ էմ է անյաջողութէւնները
յետնապահ եւ մէջէն տեղեր զբաղեցնող ակումբներէ հետ հանդէպումներում:
«ինձ համար էսկապէս ցաւալէ է, որ «Լեսթերը» նուաճեց տէտղոսը:
է խոստովանել, որ այդ թ էմ ը մէւսներէց լաւ անցկացրեց ամբողջ
մրցա շրջա նը: «քարծում եմ ' «Տոտենհեմէ»,
°ունա յթ եդէ»
եւ «0ա նչեսթ եր Ս է թ է է » համար եւս ցաւալէ է տեսնել « Լեսթ երէ»
յաղթանակը: ք^այց ֆուտպոլն այդպէսէն է: «քենը շատ վրէպումներ թ ո յլ
տուեցէնք փոըր թ էմ ե ր է հետ խաղերում:
չգէտ եմ' էնչու այդպէս
եղա ւ»,- Վենգերէ
խասքըմէջբերում է

ՖԻՖ Ա . ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ԱՂԻՒՍԱԿՈՒՄ
ՓՈՓ ՈԽ ՈՒԹ ԻՒՆՆԵՐ ՉԿԱՆ

Ֆ ո ւէ պոզէՀայաստանէ ազգայէն հաւաքականը
դասակարգ
ման աղէւսակում պահպանեզ է դ էրքը »ւ շարունակում է Ս էրէա յէ հետ
բաժանեզ 110-111-րդ տեղերը: Նախորդ հրապարակումէդ յետոյ Հայաստա
նէ թ էմ ը հանդէպում չէ անցկացրեզ եւ ունէ վարկանէշայէն 316 մէաւոր:
Ռասակարգման աղէւսակէ զաւագոյն տանսեակում
չկան: Առաջատարն աշխարհէ փոխախոյեան Արգենտէնան է, որէն
յաջորդում են
Ըէզգէանու
^էզէն էԵոզում
ախոյեան Ռերմանէան' 5-րդը:
Լաւագոյն տասնեակում են նաեւ' Սպանէան, մ]րազէզէան, մքորտուգազէան, Ըւրուգուայն ու Անգզէան:
Աշխարհէ 2018թ. առաջնութեան ընտրական փուզում Հայաստանէ
հաւաքականէ մրցակէցներէց Ռումէնէան 19-րդն է, Լեհաստանը ռուսներէ
հետ բաժանում է 27-28-րդ տեղերը, Ռանէան 41-րդն է, Զեռնոգորէա ն' 94րդ ը, էսկ *Լազախստանը' 117-րդը:
Ա 0Ն -ո ւմ կայանազէք հաւաքէ ընթացքում Հայաստանէ մրցակէցներէց
Ռուատեմազան89-րդն է, էսկ էզ
97-րդը:
Յէշեցնենք, որ Հայաստանէ հաւաքականը յաղթանակ չէ տարեզ
նախորդ 14 խաղերում' սահմանեզով թ էմ է պատմութեան հակառեկորդ:

ՍԻՐՈ ԳՈՐԾԱԿԻՑ

ՉԵԼԷՊԻԻՆ «ԽՈՍՏՈՒՄԸ»
Շարունակուած էջ 14-ԷԱ

«ա«ցկը մնայ յարգանքէ ու
երախտագէտական բա ժէն ը'
թաւսթաֆա«եւ
լէպ էէն ու բ ո լո ր անոնց նկատ
ունեցան հէնգ զաւակներ, Սուրէնէն
մամբ, որոնք պահեցէն «խոստու
եւ Արաըսէէն զատ'
մանչ եւ
մը», «խ ոստ ումը»' մարդկայէն
բարեկամութեան
ու անոր շա րուերկու ա ղջէկ: Մուսթաֆան մահա
նակականութեան,
բայց մանաւանդ
ցաւ 1959 թուականէն, էսկ
նէկ ա ւելէ ուշ'1963-էն: Սա թենէկ
«խ ոստ ումը»' խէղճէն ու անոր
թաղուեցաւ Հա յոց գերեզմանա
գէտակցութեան' թ է մարդկայէն
տ ունը' «քէյրութ:
կեանքերը ապրեցնելը ա րժէք է,
«Ջեր Աստուածը շատ զօրա
որուն վրայ կը կերտուէ պատմութ էւն եւ քա ղա քա կրթութէւն:
ւոր է,,,» :
«ա յց այս « զ օրութ էւն ը»
Սաթենէկը, քառասուն հայ աղկեանքեր կերտելու զօրութէւն է,
ջէկները եւ արաբ Զելէպէն,,, Տար
կեանքեր «որոնք կ°ապրէն եւ կ°ապբեր կեանքեր, որոնք մէացան էրա րեցնեն ու տակաւէն կը վկայեն
րու' «զօրութեամբ, «զօրութէւն մը, որ
էրենց շարունակականութեամբ:
կեանքեր պահեց, բայց նաեւ կերտեց:
Սա թենէկէն,
քա ռա հայ աղ-Զելէպէէն «խոստումը» կեան
ջէկներուն ու տակաւէն շատերու
քերը կերտելու
է:
կեանքերը խօսուն օրէնակ են:
Ա րժէ կա ռչէլ ու հաւատալ անոր:
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ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ԻՐԵՐՈՒ ԳԱՂՏՆԻ

ԱՍՏՂԵՐԸ Ի՞ՆՉ Կ՚ԸՍԵՆ
ԽՈՅ Մարտ 21-Ապրիլ 19
Երբեմն դժուարութիւն կ՚ունենաս կարգ մը բաներ միտքդ պահելու եւ
շուարումի կը մատնուիս: Հարցերը շատ վերլուծելով կը կարծես թէ
աւելի լաւ արդիւնքի պիտի հասնիս, սակայն երբեմն շտապ որոշումներ
առնելու ես:
Բախտաւոր թիւերդ են:
2,11,19,21,31
ՑՈՒԼ Ապրիլ 20-Մայիս 20
Կարեկցութիւն եւ հոգածութիւն փնտռող անձ մըն ես եւ սակայն նոյն
ձեւով չես վարուիր կողակիցիդ հետ: Մտքիդ մէջ թաքնուած նիւթերը
շուտով պարզէ գործընկերոջդ:
Լաւ ճամբորդութիւն մը ունիս
կատարելիք հեռու վայր մը:
Բախտաւոր թիւերդ են:
14,21,28,31,33
Ե Ր Կ Ո Ւ Ո Ր Ե Ա Կ Մայիս 21-Յունիս 20
Յաճախ կ՚աճապարես պատասխանատուութիւններդ կատարելու եւ
կը մոռնաս շուրջիններուդ պէտքերը: Փափաքդ է շուտով հանգստեան
կոչուիլ եւ վայելել աշխարհի գեղեցկութիւները: Ներկայ եռանդդ մի
պաղեցներ:
Բախտաւոր թիւերդ են:
4,15,20,26,28
Խ Ե Ց Գ Ե Տ ԻՆ Յունիս 21-Յ ուլիս 22
Տարիներով կեանքիդ մէջ ամբողջ սրտով կապուած եւ սիրած
զբաղմունքդ, հիմա ալ սրտիդ բնաւ պիտի չխօսի: Զաւակներուդ
հանդէպ ց ո ւ ց ա բ ե ր ա ծ վ ե ր ա բ ե ր մ ո ւ ն ք դ լաւ օ ր ի ն ա կ պիտի
հանդիսանայ իրենց նկարագրի կերտումին մէջ:
Բախտաւոր թիւերդ են:
9,18,22,26,34
Ա Ռ Ի Ւ օ Յուլիս 2 3 - Օ գ ո ս տ ո ս 22
Գործ մը որ բարոյական կորով կը հայթայթէր, յանկարծ ծանր բեռի
պիտի վերածուի:
Փորձառութիւններդ բաժնեկցիր զաւակներուդ
հետ եւ սիրտդ բաց իրենց որ աւելի մօտենան քեզի: Քեզի տրուած
պարտականութիւնները լիուլի կատարէ:
Բախտաւոր թիւերդ են:
4,12,25,32,35
ԿՈՅՍ Օ գ ո ս տ ո ս 2 3 -Ս ե պ տ ե մ բ ե ր 22
Մարդիկ իրար ձգելը քեզի ուրախութիւն կը պատճառէ, բայց սխալ
հասկացողութիւնները երբեմն պարզ վէճէ մը աւելի վնասակար կրնայ
ըլլալ: Գործի մէջ յաջողութիւն մը բաւական շահեր պիտի ապահովէ
գալիք օրերուն համար:
Բախտաւոր թիւերդ են:
8,16,24,27,33
Կ Շ Ի Ռ Ք Ս եպ տ եմ բ եր 2 3 - Հ ո կ տ ե մ բ ե ր 22
Շատ լաւ յատկութիւն մը ունիս որ քեզ շատ կը մօտեցնէ մարդոց, այդ
ալ մ ա րդա մօտ եւ շուտ մ տ եր մ ա ց ո ղ ըլլա լդ է:
Զ գ ուշա ց ի ր
գաղտնիքներդ օտարներու տալէ: Սխալներդ ընդունէ եւ անկեղծ
կեանք մը ապրէ: Դրամիդ յարգը լաւ գիտցիր:
Բախտաւոր թիւերդ են:
2,13,24,29,32
ԿԱ ՐԻՃ Հ ո կ տ ե մ բ ե ր 2 3 -Ն ո յեմ բ եր 21
Իմաստութեամբ ապրիլը լաւ նկարագիր մըն է որ կը պակսի քու քովդ:
Համերաշխ եղիր ընտանիքիդ անդամներուն հետ եւ հաշտութիւն
կնքող: Յաճախ հակամէտ ես ինքնագով ըլլալու, որու պատճառով կը
նեղես սեղանակիցներդ:
Բախտաւոր թիւերդ են:
6,17,23,28,35
Ա Ղ ԵՂՆ Ա ՒՈ Ր Ն ոյեմ բեր 2 2 - Դ ե կ տ ե մ բ ե ր 21
Տարօրինակ շնորհքներով օժտուած անձ մըն ես եւ գործակիցիդ հետ
միասնաբար աշխատելով լաւ արդիւնքներ կը յառաջացնես:
Այս
շաբաթ շատ այցելուներ պիտի ունենաս եւ պիտի ստիպուիս հոգալ
անոնց: Եղբօրդ հետ հաղորդակցութիւնդ մի կտրեր:
Բախտաւոր թիւերդ են:
1,16,24,27,28
Ա Յ օ Ե Ղ Ջ Ի Ւ Ր Դ ե կ տ ե մ բ ե ր 22-Յունուար 19
Իրաւունքներուդ վրայ հաստատ մնացող եւ իրաւունքդ պաշտպանող
անհատ մըն ես, եւ երբեմն կը նկարագրուիս որպէս վէճ սիրող անձ:
Խ օ ս ա կ ց ո ւ թ ե ա ն դ ոճը փ ո խ ելո վ ' շատ բան կրնաս փ ոխ ել:
Կառավարական տուգանքներէդ մի խուսափիր:
Բախտաւոր թիւերդ են:
7,17,20,26,32
Օ Ո Վ Ա Ն Ո Յ Շ Յունուար 2 0 - Փ ե տ ր ո ւ ա ր 18
Հոգեկան մեծ կապ մը ստեղծուած է քու եւ բարեկամի մը միջեւ որուն
նեղութիւններդ յայտնելով' հոգիդ կը հանդարտեցնես:
Պտոյտի
առաջարկ մը մտածել պիտի տայ քեզի: Կարողութիւններդ օգտագործէ
լաւ բաներու համար:
Բախտաւոր թիւերդ են:
5,12,22,34,35
ՁՈՒԿ Փետրուար 19-Մարտ 20
Յառաջիկայ շաբաթներուն արձակուրդի առիթ մը պիտի ներկայանայ
քեզի: Լաւագոյն առիթն է որ հանգչիս եւ ընտանիքիդ հետ ժամանակ
անցնես: Եթէ ոեւէ անձնական մտահոգութիւններ ունիս առողջութ
եանդ նկատմամբ' բժիշկ մը տես:
Բախտաւոր թիւերդ են:
9,18,23,27,30
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է եւ օգտակար. ընդամէնը
1. Աղ:
Այնփաստը, որ համեղ
աղը
հրաշալիօրէն 1լօգևէ
մէկ ճաշի դգալ մեղրը կրնայ
հեռացնելուն,
յայտէ շատ
ազատել խումհարի հետեւանքնե
տոնց;
Ւէի ղէտէէ^^ արդեօք, րէն,
որ նոյնիսկ եթ է դուք զայն ուղ
աղփ
ւգնութեամր կարելի է պատղակի բանաք թ էյի մէջ կամ քսէք
րաստել մոմ, որուն մոմանէւթը չէ
չոր հացին. մեղրը
մարմինէն դուրս հանելու թունա հա լիր' փչացնելով ձեր սեղանը
ն իւթ երը;
Ըայցանիկա ունի կար
կամ ղորգը: Ատոր համար անհրա
ւոր յատկութիւն մը
Անոր
ժեշտ է նոր մոմը քանի մը ժամով
շնորհիւ չեն կրնար զարգանալ
թ ր £ ե լ աղա£ուրէ մէ£, իսկ յետոյ
ուղղակի ձգել, որ
;
մարմնի մէջ եղած
փոքր
2. 0ացախ աթթու; քա ցի այն,
մարմինները; 0եղրը հրաշալի քսուք
է փոքր վէրքերու բուժման համար'
որ կուրին մէ£ լաւ բացուած քացա
ա յրուա ծքներու, կտրուածքներու,
խաթթուն կարելի է կիրարկել խո
հարարութեան մէջ, անիկա նաեւ
քերծուածքներու;
ունի բազմաթիւ այլ յատկանիշներ;
Մ եղրը նման եղանակով կիՕրինակ, եթ է ձեր բանջարեղէնը
րարկելու ընթացքին պէտք է յիշել,
թօշնած է, կարելի է անոր կրկին
որ կա րեւոր է վ էրքը կապել;
ծաղկուն տեսք տալ' 10 վայրկեան
5. Խնձորի քացախ; Խնձորի
դնելով ամանի մը մէջ, ուր երկու
քացախը, ինչպէս նաեւ քացա
գաւաթ ջուրին խառնուած ըլլա յ
խ ա թթուն, շատ գործա ծութ իւնմէկ ճաշի դգալ քացախաթթու;
ներ կրնան ունենալ; Օրինա կ'
Ա յդ հեղուկի կիրա րկումի
անոնք, որոնք կը տառապին փշտիկներէ, ջուրին քիչ մը խ նձորի
տարբերակ մըն է նաեւ լուա ցքի
քացախ աւելցնելով կրնան մաքրել
մեքենային մէջ մէկ բաժակ քացա
զանոնք; 0ա ցա խ ը օգտակար է
խ ա թ թ ու լեցնելը. ատիկա
նաեւ մազերու
հ
ա
մ
£ Անիկա կ
ամրապնդելու սրբիչներու եւ այլ
հեռացնէ լուա լէն յետոյ օճառի
գունաւոր գործուածքներու գոյնը;
Վերջապէս, քացախաթթուն լայնօփ ոքրիկ մնացորդները; Աակայն
այդ միջոցը կը համապատասխանէ
րէն կը կիրարկուի հոտերը վերաց
միայն անոնց, որոնք իրենց մազե
նելու գործին մէջ^ Ապակեայ աման
ր ը չեն ներկեր;
ները հոտէ ազատելու համար անհ
րաժեշտ է զանոնք դնել ջո ւր ի եւ
6. Զիթապտուղի ի լ ղէ
թապտուղի իւղը, խոհարարութեան
քա ցա խ ա թթուի խ ա ռնուրդի մէջ
մէջ անվիճելի ա ռա ւելութիւննե( հաւասար չափով ջ ո ւր եւ քացա
րէն բա ցի, ունի նաեւ քանի մը
խ ա թ թ ու); Ւսկ որպէսզի տհաճ
գաղտնի կարողութիւն; նախ, անի
հոտէն ազատէք լուացարանը կամ
կա հրաշալիօրէն կը հեռացնէ ներ
աղբարկղը' անհրաժեշտ է մէկ գա
ւա թ չլուծուա ծ թ թ ո ւ լեցնել եւ
կը; 0 ի չ մը իւղ քսել մորթին, իսկ
յետոյ վրան աղ կամ շաքար լեցնել
ձգել մէկ ժամ, յետոյ ջուրով լուա լ
ու տ րորել, եւ ներկը ինքն իրեն
մաքրուած մա կերեւոյթը;
3. Վազելին; Գրականութեան
կ՛անցնի, առանց որեւէ քիմիական
մէջ վազելինը քա րիւղի արտադ
ն իւթ ի; °ր կ ր ո ր դ ՝ կա թիլ մը ձ ի 
րութեա ն կողմնակի ա րդիւնք է,
թապտուղի իւղը հրաշալիօրէն յար
մար է կաշիէ ճտքակօշիկներու
այդ պատճառով խ որհուրդ չի
տրուիր զայն մորթին քսել; Փոխափայլեցման համար;
րէնը կան քանի մը կենցաղային
իւղը կ'օգնէ նաեւ շատ տհաճ իրա 
բաղադրատոմսեր, որոնց մէջ այդ
վիճակի մը. եթ է մազերուն ծամօն
քսուքը շատ օգտակար է; նման
փակած է; 'Ծամօնը հեռացնելու
բաղադրատոմսերէն մէկը զայն քսելն
համար մազերը առատօրէն ցօղել
է ներկուած եղունգներուն' անոնց
ձիթապտուղի ի լ ղով եւ ձգել, որ
յատուկ փայլք տալու համար;
ներծծուի; Այնուհետեւ անհրաժեշտ
4. 0 ե ղ ր ; կա րելի չէ նախ եւ
է խնամքով սանտրել ծամօնը եւ
ա ռա ջ չյիշատակել, որ մեղրը շատ
լուա լ ղլուխ ը;
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քոլորին յայտնի է, որ
արագ տարածուող հիւանդութիւնը,
որ տարեկան միլիոնաւոր մարդոց
կեանք կը խ լէ, քաղցկեղն է; Խաղո
ղի կուտը կը պարունակէ մեծ
քանակութեամբ հակաօքսիտանթ,
որ կը պաշտպանէ բջիջն երը շա րք
մը հիւանդութիւններէ;
հետազօտութիւններ կը կատարուին'
պարզելու համար, թ է խաղողի
կուտին մէջ առկայ հակաօքսիտանթները կրնան որեւէ կերպով
օգնել մարդոց;
Այնուամենայնիւ, եթ է կը սիր էք խաղող ուտ ել, ուստի պէտք չէ
կուտը հեռացնել, իսկ աւելի ա ր
դիւնաւէտ է խաղողի կուտի իւղին
օգտագործումը;
-Ընկերները կարողութիւն ու
նին փոխարինելու
րը;
-Ընկերներու ա ռկա յութիւնը
իւրայատուկ ազդեցութիւն ունի'
անիկա կը բա րելա ւէ ինքնազգացումը ;

Գիտնականները պարզած են,
որ որքան շատ ընկեր ունի մէկը,
այնքան լաւ ան կրնայ յաղթահա
ր ե լ ցա ւերը;
Ըստ գիտնականներու կատա
րա ծ հետազօտութեան' շատ ընկեր
ներ ունեցող մարդոց մօտ բա րձր է
էնտորֆիններու ա շխ ուժութիւնը;
էնտ որֆինները մոլեքիւլներ են,
որոնք
1լարտադրուին ուղեղէն;
Անոնք կը կարգաւորեն ցաւը եւ
կուտան հաճելի զգացումներ; էն տորֆինները պատասխանատու են
հասարակական կապեր ստեղծելու
համար; Հետեւաբար մարդիկ, որոնք
ունին ընկերային լայն կապեր,
աւելի դիւրին կը տանին ցա ւը;
էնտ որֆինները բնական ցա ւազերծիչներ են; Անոնք նոյնիսկ
ա ւելի ուժեղ են քան թմրա նիւթ ը;
Գիտնականները պարզած են, որ
մեծ թ իւով ընկերներ ունեցող մար
դիկ ցաւը աւելի դիւրին կը տանին
էնտորֆիններու բա րձր աշխուժու
թեան շնորհիւ;
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. ՊԱՊԵԱՆ-ի վախճանման Ա . տար»լիցին
ա ռիթ ով , հոգ»հանգստ»ան յատուկ արարողութիւն պիտի կատարուի
Կիրակի, Մա յիս 22, 2016ին, էնսինոյի Ս րբոց Նահատակաց
»կ»դ»ցւոյ մ էջ, 5300 'White O ak A ve., յաւարտ
Պատարագի;
Սգակիըն»ր՝
Գալուստ »ւ Յասմիկ Աապ»ան »ւ ղաւակնէրը
Գ րիգոր »ւ Մարօ Աէլէշ»ան »ւ ղաւակնէրը
Տոթթ. Մհ»ր »ւ Նինա Աապ»ան »ւ զաւակն»րը
Եւ համայն Աապ»ան, Աարսում»ան, Աէլէշ»ան, Մոմճ»ան, Աւա գ»ան, Ս»րոբ»ան, Նիկոս»ան »ւ Սթանիշ
հարազատն»րն
ու բար»կամն»րը
Հոգէհանգստէան պաշտօնէն »տթ հոգ»ճաշ պիտի մատուցուի նոյն
էկէղէցւոյ «Տիգրան»ան§ սրահին մէջ;

թեան» հողով:
Հաստատապէս հնարաւոր է
ասել մի բա ն' միջազգալին հան
որիր ճէւղաւորւում է արդէն
րութ իւն ը չի հասկանալ եւ չի
թ ա րբը; Աէն ազգերն ու ժողո
ընդունի ալդ «բոսոտ ութիւնը»,
վուրդները,
ոբոնբ ճիւ
ա ռա ւել եւս տեսնելով
ղաւորել են հենր ալն ելակէտով,
ծի տղաների հերոսութիւնը, գործ
թ է ինչ է պէտբ անել սեփական
անելու, խ նդիր դնելու եւ ալն
որոշումը մի£ազգալին հարթա
լուծելու թ է պատրաստակամու
կում ւսնցկացնել ու համար , հասել
թ իւն ը, թ է կա րողութիւնը;
են պետականութեան զարդարման
Ե թ է շատ մարդկանր թ ւում
եւ անվտանգութեան առաւել բարձր
է, թ է մինչ ալժմ Հալաստանն
մակարդակի; Նրա նը,
մի
աղէտիր խուսափել է միջազգալին
ջազգային հանրութիւն
հանրութեան առաջ «անընդունե
դիտարկել են ոչ թ է աշխատանըի
լի » բա լլերիր «խորիմաստօրէն»
հարթակ, ալլ մի մեծ դատարան
եւ «ակադեմիական» հանդարտու
կամ ըաւարան եւ սեփական բա լլե
թեամբ զերծ մնալու շնորհիւ, ապա
ր ը հաշուարկել են հենր դրանով,
սխալւում են չարաչար: Մ իջա զմնարել են գոլապալբարի ռ ե ժ ի 
գալին հանրութեան մօտ Հալասմում, չկարողանալով դուրս գալ
տանը պահել ու պահում են զի
անընդհատ գոյութեան համար կռիւ
նուորն ու սպան, որոնբ գիտեն, թ է
տալու շր£ա նիր' անգամ սեփական
ինչ են ուզում եւ ինչ են անում:
լաղթանակներիր լետոլ:
Նրանբ գծում են միջազգալին
Ասան տարի առա£ Ա րրա ա ն վ տ ա ն գ ութ եա ն
սա հմ ա ն ը,
խում կռուերին կարեւոր լաղթադժբախտաբար լաճախ նաեւ սե
նակներ բսան տարի անր տեղի
փական արիւնով: Որովհետեւ նրանր
ուներաւ նոլնը եւ էլ աւելի սպառա
արիւնը թիկունբում վերածւում է
զինուած հակառակորդի դէմ հե
ամէն ի ն չի ' պաթետիկ բաժակարոսական կռիւ տուեր արդէն ան
ճա ռիր մինչեւ բաղաբական երես
կախութեան սերունդը;
ի՛նչ է
պաշտութիւն, բա լր երբեբ չի
պէտբ ունենալ սահմանին, թիկունրունակվում ինբնիշխան մտբով,
բում արժանապատւութիւն
եւ
որպէսզի զինուորն ու սպան պար
համարձակութիւն, պետականու
բերա բա ր չմնան մենակ:
թեան փիլիսոփայութիւն ունենա
Եսկ նրանբ մնում են մենակ,
լու համար:
Է« Լի՛նչ պէտբ է անեն
ընդ որում մնում են սարսափելի
առաջնագծում կանգնած տղաները,
մանիպուլլարիալի հետեւանբով:
որ թիկունբում գտնուողները դուրս
Թիկունբում բաղաբական կոչուած
գան «բոսոտութեան» կենսափիէիդասը կամ ալսպէս կոչուած « է լի սոփալութիւնիր,
ընդ որում ոչ
տան» նրանր մենակ է թողնում'
միալն բաղաբականութեան եւ դիւա
լղում անելով իբրեւ թ է նրանր իսկ
նագիտութեան, ալլ բոլոր ոլորտնե
անվտանգութեանը, իբրեւ թ է չու
րում, որպէսզի յաղթահարեն փ ոբզենալով նրանր դնել հարուածի
րութեան բա րդոլթները, որպէսզի
տակ, իբրեւ թ է դրա համար չեն
դնեն մեծ ու լաւակնոտ նպատակ
գնում միջազգալին հանրութեան
ներ, արժեւորեն երազանբները:
դէմ: Մ ինչդեռ, ալդ մանիպուլլարԱռա£նագծում կանգնողները
իա լի
հետեւանբը ալն է, որ
ապահովել են ամենակարեւորը' թ ի զինուորն ու սպան անընդհատ
կունբի արժանապատւութեան եւ
շարունակում են կանգնած մնալ
ստեղծարար լաւակնոտութեան հիմմահուան դէմ, ամէն րոպ է, ամէն
բ ը , իսկ թիկունբում ալդ հիմբը
ժամ, որի սպառնալիբը չի թ ուլա 
լրնում են հերոսական պաթետիկ
նում ոչ մի վալրկեան:
չա ռերով, բա լր գործի «բոսոտ ուԾաբռւԶակռւած էջ
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Հա լրիկի գրական աշխատութեանր
րանկը' թուականներով, անոր կեն
Վանի առաջնորդ: Հոն կը գործակսա գրութեա ն ժամանակագրու
թ իւն ը, անոր պատրիարբութենէն
րի 0 կ ր տիչ Փորթուգալեանի հետ,
որուն պատճառով լեղափոխութեան
հրաժարականի պատմական ե լո լհամակիր նկատուելով կառավա
թ ը , ծանօթագրութիւններ եւ հա
րութեան կողմէ կը հրահանգուի
տորին լատուկ անուններուն ա լբբենական րանկը: Արա Ակինեանի
վերադառնալ Պոլիս (1885). որմէ
ետ բ ' կ ա բ ս որ ո ւի Երուսա ղէմ'
ալս գործը կը միանալ Հալրիկին
գտնուելով խիստ հսկողութեան
նուիրուած հատորներու շա րբին.Հալկ Աճէմեան «Հա լոր Հա լրիկ»
տակ: «Հա լրիկ շուտով պիտի մեկ
նէր Երուսաղէմ: Լրտեսներու րան(Թ ա ւրիզ, 1927), Թ որգոմ °պ ս.
րը կը հետեւէր անոր մեկնումի
Գ ուշակեան «Խրիմեան Հա լրիկ»
պատրաստութեան»: Պոլիս եւ ետ(Փարիզ, 1925 եւ Անթիլիա ս, 1990),
բ ը Երուսաղէմի մէջ հնչակեաններ
Գ*Գիւզալեան «Խրիմեան Հա լրիկ.
կը համոզեն փրկել զինբ ու փախրԳաղափարների Աշխարհը» (Պ էլր ո ւթ ,կը
1954) եւ էմմա Կոստանդեան
նել °ւրոպ ա ,
սակաՀա լրիկ
մերժէ: Թաբուն կապ պահողն ու
«Մկրտ իչ Խրիմեան Հասարակագործը կազմակերպողը
քէուկան-Աաղաբական Գ ործուն էուբէն յանազա տ: 1892 Մա լիս 5-ին
թ իւն ը» (Երեւան, 2000):
Խրիմեան կ՚ընտ րուի կաթողիկոս
Իսկ ո±վ է սոլն աշխատութեան
գրեթէ անծանօթ հեղինակը' Արա
ամենալն հալոր' համընդհանուր
խանդավառութիւն պատճառելով
Ակինեան: Ան ծնած է 1908-ին
ամէնուրեբ: 1893-ին կ/ուղղուի էջմ 
Աամսոն. 1915-ին կորսնցնելով հալիա ծին' անրնելով Եգիպտոսէն, եւ
ր ը կ ապաստանի Հա լէպ : Նախնա
րոպական ոստաններէ, Օտեսալէն,
կան կրթ ութ ենէ ետբ Հալէպի մ էջ'
1920-ին կը փոխադրուի Պոլիս,
Պաթումէն Թ իֆ լիս եւ ապա
Ա թ ո ռ : Կաթողիկոսական օծումը
միջնակարգի ուսումնառութենէն
1893 Սեպտեմբեր 26-ին:
ետբ կ՚անրնի Րոպ երթ գոլէճ որմէ
Հատորին երրորդ մասը գա
շրջանաւարտ
ն9Ը.1932-ի
հակալութեան տարիներն են (էջ
առեւտրական բաժինէն: Կ'աւարտէ
Պոլսոլ համալսարանին իրաւաբա
245-291), որուն
ամենաուշագրաւը անոր խիզախ ընդ
նական բաժինը 1937-ին: Կը պաշ
դիմութիւնն էր րարական իշխ ա տօնավարէ «ճում հուրիլէթ » օրա
նութիւններուն' հալ եկեղերւոլ կալ
թ երթ ին մէջ եւ միաժամանակ
ուածներուն բռնագրաւման որո
կ'աշխատակրի
« -»
ա օրա թ ե ր թ ի ն ' մա սնա կրելով նաեւ
շումին կապակրութեամբ (1903 թ .):
խմբագրական կազմին: Կը մահա
Հա լրիկ կը վախճանի 29 Հոկ
տեմբեր 1907-ին:
նալ 1976-ին' թողնելով գրական
Հատորը ունի «Յա ւելուա ծ»
վաստակ մը
««էամաէջե 
բա ժինը, ուր կը գտնէբ Խրիմեան
րուն մէջ րրուա ծ:

ԴՈԿՏ. ՀՐԱՆԴ ԱՃԷՄԵԱՆ
ԾաբռւԱակռւած էջ 13-էԱ

մար, եւ լալտագրի
կան բաժնի հոլակապ
գէտներուն:
լով եւ երաժշտութեան մէջ հմուտ
Փակման խ օսբը կատարեր
ըլլա լով , սրտի խօսբով
Ա ռա ջնորդ Սրբազան Հա լր ը ' Ա ր 
րեր «էոկտ. Աճէմեանը «ալս մեծղի
գործին համար»:
հի. Մ իբա լէլ Եպս.
որ
ներշնչեալ խ օսբերով հալ
Եկեղերւոլ
փաերգիչնե
ւոլ շարականները նկատեր հալ
րէն Մ իբա լէլ Արապեան շատ գեղեժողովուրդը միարնող, շաղկապող
րիկ ձեւով երգեր Աահակ ԼԼորափոեւ օղակող ուժ եւ ջերմօրէն շնորրերի Կաթողիկոսի «Ուրա խ Լեր»
հաւորեր հեղինակը ալս գործին
շարականը, որ եկեղերւոլ ուրախ
համար:
ա ռիթներուն եւ հարսանիքներուն
Եկեղերւոլ Տիկնանր Յանձնա
միշտ կեր գ ո ւի ալս շարականը,
խ ումբի անդամուհիները շատ ճոխ
խ ռովելով ներկաներուն հոգիները:
Ա ոլոր երդերուն երգեհոնով հիւրա սիրութիւն մը կազմակեր
պած էին:
կ ընկերանար' երիտասարդ Արէն
Մենբ ալ մեր հերթին կը
Եահճահանեան:
շնորհաւորենբ «էոկտ. Հրանդ ԱճէմՎ եր ջա ւո ր ո ւթ ե ա ն , Գ ոկտ .
եանը ալս հատորին համար, մաղ
Աճէմեան շատ ջերմ եւ երախտա
թ ելով եւ խ նդրելու պէս
պարտ խ օսբերով շնորհակալու
կելով որ աւելի
թիւն լալտներ Կազմակերպիչ Յանձ
թեա մբ ի ր լօդուա ծները տեսնենբ
նախումբին, ներկալ բա րձրա ստի
եւ կարդանբ Լոս Անճելոսի հալ
ճան կղերականներուն եւ ա ռա բինազարդ բոլր Լուսիա լի, իրենր
ներկալութեան եւ խօսբերուն հա

մամուէի մէջ, վալելելու. համար
անոր մեղրահամ հալերէնը:

JO B O P P O R T U N I T Y
N O U B A R S
P a r t t im e

E L

A D O B E

P H A R M A C Y

d e liv e r y d r iv e r n e e d e d

fro m

3 -8 p m

M -F

M u s t h a v e a g o o d d r iv in g r e c o r d a n d o w n a ca r.
A r m e n ia n

and

C a ll V ic

E n g lis h

r e q u ir e d

so

1 (3 2 3 ) 4 6 1 -1 5 0 2

ftbp Ծանուցումները Վսաահհցէք
«Մասիս» Շաբաթաթերթին
T : (626) 797-7680 massis2@earthlink.net

ԷՋ 20 - ՇԱԲԱԹ,

ՄԱՍԻՍ

ՄԱՅԻՍ 14, 2016

-,'1

ա

S?

ԱՄԵԱԿ

Կսւզմակերււ|ութհամբ' Հ Մասիս}-ի Օժանդակ Մարմինի

Մ ա ս ի ս Շ ա բ ա թ ա թ ե ր թ ի 3 5 րդ Ա մ եա կի

s § r
՜^՜1

Ճ Ա Շ Կ Ե Ր Ո Յ Թ -Պ Ա Ր Ա Հ Ա Ն Դ Է Ս
e3S&sd&»KSf

Շաբաթ, 4 Ցանիս, 2016
Երեկոյեան ժամը 8:00-էն սկսեալ

Տ® *5ճճ

* tS £ !3 g S t

f ft‘“ >
u*iimjL|,(t
i ^S J- ^ - r n-

ԻՐԱՆՍևՀՍւՑ ՄԻՈԻԹԵԱՆ

կտւպրև^ո,^,

ԼԻ ՒԴ Ո Վ Ի Կ Ա ԵԻ ՅԱԿՈՊ Ա ՅՆ Թ Ա Պ ԼԵԱ Ն ՍՐԼԼՀ

I I 7 Տ. Louise S t, Glendale, C A 9 1205

Երեկոն կը Խանդավաււէ

3J
■ ւI

Վ Ա Չ Է Յ Ս .Կ Ո Բ Ե Ս .Ն
եւ իր Նուագախումբը

Տոմսերու fiujJujp հԵւաւճւպլնել 626*755*4773

Մուտքի Նւսէր՝ $75,00
1
r v - ՛ .:
l->-

■_

