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Օգտագործել Առիթը

Սերժ Սարգսեան Բաւարարուած Է Ալիեւի Հետ 
Հանդիպումի Արդիւնքներով

Մայիս 16-ին Վիեննայի մէջ 
աեղի ունեցած Սարգսեան-Ալիեւ 
հանդիպման ընթացքին կողմերը 
որոշած են վերադաոնալ 1994 -1995 
թուականներուն կնքուած զինադա
դարի համաձայնութիւններուն։ Այս 
որոշումը գեանի վրայ գործադրու
թեան դրուելու պարագային, պա– 
աերազմական լայնածաւալ գոր– 
ծողութիւններու վերսկսման 
վաանգը աոայժմ որոշ չափով կը 
նուազի։ Յաոաջիկայ օրերուն յայա– 
նի կը դաոնայ, եթէ Ալիեւի աուած 
խոսաումը իրականութեան կը հա– 
մապաաասխանէ թէ ոչ։

Պաաերազմական գործողու– 
թիւններու ընթացքին հայ զի– 
նուորներու արձանագրած սխրա– 
գործութիւնները վնոական դեր 
ունեցան կասեցնելու թշնամի բա
նակի յաոաջխաղացքը։ Միւս կո^  
մէ սակայն պարզուեցաւ, որ մեծ 
թիւով զոհեր ունեցած ենք զինամ
թերքի եւ այլ աարրական աոար֊ 
կաներու բացակայութեան պաա֊ 
նաոաւ։

Զինադադարի վերահասաա- 
աումը հայկական կողմին աոիթ 
պիաի աայ, ապրիլեան քաոօրեայ 
պաաերազմի ընթացքին ի յայա 
եկած թերութիւններէն դասեր քա
ղելու, հայկական բանակէն ներս 
բարեփոխումներ կաաարելու եւ 
գոյութիւն ունեցող բազմաթիւ 
խնդիրներուն լուծումներ գանելու 
ուղղութեամբ։

Արդիական զէնքեր ապահո
վելու հարցին հեա մեկաեղ, հայ 
հասարակութիւնը կը պահանջէ 
հիմնական լուծումներ գանել կ ^  
ոուպցիայի արաաաւոր երեւոյ
թին, որ պատած է իշխող համա
կարգը բոլոր մակարդակներու 
վրայ։ Իշխանութիւնները իրենք եւս 
կը խօսին այս մասին, սակայն 
գործնական քայլեր այդպէս ալ, չեն 
աոնուիր ու օլիկարխները կը շա- 
րունակեն կողոպաել պեաական 
գանձը, որ այլապէս կրնար աւելի 
նպաաակայարմար ձեւով օգաա- 
գործուիլ արդիական զէնքեր ապա
հովելու համար։

Այժմ հայասաանի իշխանու- 
թիւնները իրենց աոջեւ ունին եր
կու նանապարհ. ապահովագր
ուած զգալով նոր պաաերազմի 
վաանգէն, վերադաոնալ իրենց 
նախկին գործելաոնին եւ կամ 
զգալով պահի լրջութիւնը, դիմել 
գործնական քայլերու՝ երկրի դ ^  
մագրուած անաեսական աագնապ- 
ները յաղթահարելու, բանակաշ^ 
նութեան գործին լծուելու եւ իշ
խանութիւն -հասարակութիւն բե- 
ւեոացումը մեղմացնելու ուղղու
թեամբ։

Մեր մաղթանքն է որ, օգաա- 
գործելով աոիթը, իշխանութիւն
ները կփնարեն նիշդ նանապարհը, 
այլապէս երկին կը սպասեն դժուա
րին օրեր։

«ՄԱՍԻՍ»

Վիեննալէ ո ւնեցած
Հալաստանէ եւ Ա -
խագահներու հանդէ ետք,
Երեւան վերադառնալու 
էնքնա թէռէն հալաստանեան
հեռատեսէլէ ընկերութէւններու 
լրագրողներուն հետ ունեցած 
ցազրոլցէ ընթաց քէն,
Սերժ Աարգսեան որ էնք
առաջարկած է
Տունէս էն նախ աանսուա
պումը հաստատել զէնադադարէ 
պահպանման ԵԱՀե մնալուն 
դէտարկումըէ

«Մենք Հ̂ ենք
ցութէւններէ մասէն, էհարկէ

եղել է, որ ւաւ կը որ
տեսանելէ ապագալում 
լէնէ, բալց որեւէ
մասէն Հ̂ ենք խօսելէ Մենք խօսել 
ենք հրադադարէ ռեժէմէ 
պան ման մասէն, եւ ես ցանկութէւն 
եմ լալտնել, որ եթէ լէնելու է 
հանդէպում, ապա լէնէ -
րէնկէ հաստատում է  ց լետոլ», -
ըսած է նախագահըէ

Մալէս 16-է Սերժ 
եան- Ելհամ Ալէեւ հանդէպումէն 
լետոլ, Մէացեալ նահանգներու պե
տական քարտուղար ՚ձոն 0երրէն , 
Մուսաստանէ արտաքէն գործող 
նախարար Սերկէլ Լաւրովը եւ 
Ֆրանսալէ եւրոպական հարցերով 
պետական քարտուղար Արլեմ 
զէր լալտարարեցէն, թ է հետագալ 
բռնութէւններու վտանգը նուա—

Գերմանիոյ 
Խորհրդարանէն Ներս 

Քուէարկութեան 
Պիտի Դրուի Հայոց 
Ցեղասպանութեան 

ճանաչման 
Բանաձեւը

Տունէս 2-էն
խորհրդարանէ երկու պալատնե
րէն մէկը՝ մքունտեսթակը, մտադէր 
է քուէարկութեան դնել Հալոց Ցե
ղասպանութեան ճանաչման 
ձեւը.:

«Ֆալնանշըլ թ երթ է
փոխանցմամբ, ալդ հանգամանքը 
ամենալն հաւանականութեամբ կը 
լառաջացնէ ք ո ւր ք էո լ նախագահ 
Ռեջեփ էրտողանէ զալրոլթըէ 

ք ե ր թ ը  կը գրէ որ, 
տեսթակը բաւական ժամանակէ է  
վեր կը քննարկէ Հալոց 
նութէւնը ճանչնալու բանաձեւը. 
Անցեալ տարուալ Ապ րէլէն, երբ 
աշխարհը նշեց Ցեղասպանութեան 
100-րդ տարելէցը,
նէն ներս տեղէ ունեցաւ սուր 
քննարկում, սակալն Վարչապետ 
Անժելա Մերկելէ
թէւնը համոզեց կ
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Սաբգսեան– Ափեւ հանդիպումը Վիեննայի , Լաւբովի եւ ՝Բեբիի
մասնակցութեամբ

զեցնելու համար նախագահները 
համաձալնա ծ են կ արելէութեան 
չափ կարճ ժամկէտներու մէջ 
նականացնել ԵԱ Հե-է 
կան մեքանէզմը.
ձալնած են պահպանել հրադադա— 
րէ ռեժէմը, որ հաստատուած էր
1994-1995 թուականներու
ձալնագրերով.

«Պալմանաւորուածութէւն  
ձեռք ձգուած է զինադադարէ պահ— 
պանման եւ կրակէ դադրեցման 
մասէն ալն տեսքով, էնչ տեսքով 
ալն ամրագրուած է նախորդ

95 թուականներու
րերովէ մքալմանաւորուած ենք նա— 
եւ ալն մասէն, որ կը
ձեւակերպէ լստակ քա լլեր, որոնք 
թ ոլլ կու տան հետաքննել 
պերը շփման գէծէ վրալ, ալն 
մասէն, որ ԵԱՀե-ն նաեւ կ  օգնէ 
լուծել անլալտ կորսուածներու հար— 
ցերը եւ ալն մասէն, որ Տունէսէն 
Հալաստանէ եւ Ատրպէլճանէ նա
խագահները կը համաձայնեցնեն 
էրենց լաջորդ հանդէպման օրը եւ
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Արցախի Ի Նպաստ Թելեթոնի Ընթացքին 
Հանգանակուցաւ Մէկ Միլիոն Տոլար

Թեշեթոնի աւաբտին կըյայտաբաբուիհանգանակութեան աբդիւնէը

Շաբաթ, Մալէս 14-էն Լոս 
Անճելըսէ մէջ տեղէ ունեցաւ «Հա - 
լաստան» համահալկական հէմնադ- 
րամէ լատուկ թելեթոնը.

Վեց ժամ տեւած հանգանա— 
կութեան ընթացքէն Արցախէ 
օգնութեան համար հաւաքուեցաւ 
1.1 մէլէոն տոլար.

քելեթ ո ն է անձամբ ներկալ 
եղաւ Արցախէ ք ե մ է  առաջնորդ 
Պարգեւ Ա րք. Մարտէրոսեանըէ

Հալկական տեղական վեց 
տ եսէլէ կալաններով սփռուող 
հաղորդումէ ընթա ցքէն  
ներով ու կոչերով հանդէս եկան 
Վարաբաղէ Հանրապետութեան 
նախագահ թակօ Սահակեանը, 
Հէմնադրամէ ղեկավարները, 
գալէն կազմակերպութէւններու 
ներկա լա ցուցէչներ, Ա մերէկա - 
ցէ քաղաքական դէմքեր եւ ու — 
րէշներէ
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Դա Կը Լինի Վերջին Եւ ճակատագրական Բացթողումը

ԱՐԱՄ ԱՄԱՏՈՒՆԻ

«Ռասե ր քաղե լ
նէց»Հ Մ  եղանիդ շատերը
կեանքի ընթադքում պարբերա– 
բար լսում եւ կի ր են այդ
արտայայտութիւնը։ -
տը երեւի թ է չունի յաւելեալ 
բադատրութիւնների կարիք։ 
տութիւնն ունենում է 
ներ, որոնք յանգեդնու են դրան,
թերադումներ, բա եւ
այլն։ Առանդ պարտութեան դրանք
նկատելը շատ դժուար է։

Ընդ սրում՝ խօսքը 
ռազմական պարտութեան մասին 
չէ։ Վերջին հաշուով, 
չպատասխանած դասն էլ ինչ-որ 
իմաստով պարտութիւն է, որիզ 
պէտք է դաս քաղել եւ յաջորդ 
անգամ պատասխանել աւելի լաւ։ 
Րադթոզումները, թերազումները, 
վրիպումները առաւել եւս դժուար 
է նկատել յաղթանակի 
Աա մեզանում շատ քիչ քննարկ– 
ուած թեմա է, իսկ «դասեր քաղել 
յաղթանակիդ» արտայայտութիւնը 
կարծէք թ է ընդհանրապէս «կու
սական» է, եւ շատերի ականջին 
կարող է հնչել նոյնիսկ տարօրի
նակ։ Ըայդ իտէալական վիճակներ 
չկան, եւ յաղթողը ուժեղ լինելով, 
այդուհանդերձ, միշտ հեռու է կա– 
տարելութիւնիդ, առաւել եւս, երբ 
քո յաղթանակում զզաէի է նաեւ 
հակառակորդի, մր սխալնե– 
րի եւ վրիպումների բաժինը։ Յաղ
թանակը նաեւ դրա ամբողջու
թիւնն է, հետեւաբար՝ յաղթանակն 
ու կատարելութիւնը բոլորովին 
հոմանիշներ չեն։

Եւ այդ իմաստով, յաղթանա
կը նոյնքան կարիք դասեր
քաղելու, որքան պարտութիւնը։ 
Աւելին՝ պարտութիւնիդ հարկադր

ուած չեն լինում դաս քաղել այն 
ժողովուրդները, որոնք 
նում են դասեր քաղել սեփական 
յաղթանակիդ։ *Նրան յաջորդում 
են միմիայն նորանոր յաղթանակ
ներ, որոնք դառնում են ոչ միայն 
տարբեր բնագաւառներում տուեալ 
ժողովրդի ուժի, մրդունակութեան, 
մարտունակութեան, կենսունակու- 
թեան դրսեւորում, այլ նաեւ նոր 
ուժի աղբիւր։

Այդ իմաստով Եուշիի Յաղ
թանակը հայ ժողովրդի համար 
եզակի մեկնակէտ էր երկար
մանակաշրջանի՝ հ
րի պարտութիւններիդ յետոյ։ ա 
ոչ միայն յաջողութիւն էր 
ինքնին, պատմութեան բեկում էր 
ինքնին, որը նաեւ պարտութիւնիդ 
դաս քաղելու արդիւնք էր, քանի 
որ հայ ժողովուրդը իր յաջողու
թեան յոյսը դնելով միմիայն իր  
վրայ՝ կատարեդ միջազգային մա— 
կարդակի պատմական նշանակու
թեան քայլ, այլեւ հանդիսանում էր 
յետագայում արդէն միայն սեփա
կան յաղթանակների վրայ դաս 
կառուդելու, հետեւաբար նորանոր 
յաղթանակների հենք։

Րայդ անդնող երկու եւ կէս 
տասնամեակը դոյդ տուեդ, որ մենք 
աւելի շատ թաքնուեդինք յաղթա
նակի հետեւում, քան դասեր քաղե- 
դինք դրանիդ, եզրակադրինք, թէ 
ինչ պէտք է անել շարունակութեան 
համար, յաղթանակը պահպանելու, 
շարունակելու, յաղթանակը ըստ 
էութեան որբ չթողնելու համար։
Ղ՝ա լինելու էր հայկական պետա
կանութեան ամրադումը։ Այդ 
մասին շատ է խօսուել, դեռ կը 
խօսուի շատ։

Ապրիլեան քառօրեայ պատե
րազմը Եուշիի յաղթանակիդ 
չորս տարի անդ մեր աչքերը բադեդ

մեր բադթողումների վրայ, եւ 
միայն Հայաստանի զինուած 
րի, անկախութեան սերնդի հերո
սական ջանքով է, որ մենք նորիդ 
ստիպուած չենք լինելու դասեր 
քաղել պարտութիւնիդ, թէեւ շատ 
մօտ էինք դրան։ Ըստ էութեան, 
քառօրեայ պատերազմը դոյդ 
տուեդ, որ մենք պարտուել ենք՝ 
պարտուել է պետականաշինու- 
թիւնը, պարզապէս հայկական 
նուժի զինուորն ու սպան թ ոյլ 
չտուեդին, որ այդ պարտութիւնը 
հասանելի լինի հակառակորդին, 
տուեդին մեզ երկրորդ հնարաւո
րութիւնը։

Այ ս անգամ մենք իրաւունք 
չունենք թաքնուել յաղթանակի 
թիկունքում, ինչքան էլ մեծ է 
գայթակղութիւնը, ինչքան էլ մեծ 
է պատեհապաշտների, երեսպաշտ- 
ների քանակը, որոնք ներկայումս 
լծուել են յաղթանակը կրկին պե
տական յանդագործութիւնների 
ապաստարան դարձնելու գործին։ 
Երկրորդ հնարաւորութիւնը բադ 
թողնելու, այս անգամ գոնէ յաղ
թանակի հետ այդպէս վարուել 
թ ոյլ չտալու հնարաւորութիւնը 
բադ թողնելու դէպքում մենք կը 
վճարենք շատ թանկ։ Այս մասին էլ 
խօսւում է շատ, արժեզրկուելու 
աստիճան։ Մինչդեռ մենք ունենք

ոչ թ է խօսՔի> այլ գորձէ կարէք,
չափանիշների եւ չափորոշիչների 
մշակման կարիք, մենք ունենք 
յաղթանակի պահանջները ձեւա
կերպելու կա րիք։

Եուշիի յաղթանակիդ յետոյ, 
օրինակ, այդ պահանջները չեն 
ձեւակերպուել։ Այդ խնդրին էլ 
գործնականում չի դարձուել որեւէ 
ուշադրութիւն։ Նոյն վիճակն է 
հասունանում այժմ։ Մենք կանգ— 
նում ենք քառօրեայ պատերազմի

յաղթանակի պահանջը ձեւակեր
պելու խնդրի ա ռջեւ։ Պաթոսն ու 
կենադները մթնոլորտը լդնում են 
հենդ այն դատարկութեան պատ- 
ճառով, որ անխուսափելիօրէն առա- 
ջանում է յաղթանակի պահանջի 
ձեւակերպման բադակայութեան հե
տեւանքով։

Յաղթանակը մեր պահանջն է՝ 
որպէս պետութիւն, որպէս հասա
րակութիւն, որպէս ժողովուրդ։ Այդ~ 
պէս է բոլոր յաղթանակների դէպ- 
քում, բոլոր ժողովուրդների 
քում։ Րայդ յաղթանակն ինքն էլ 
ունի պահանջներ, որ բնագաւա- 
ռում եւ ինչ հարդում էլ, որ այդ 
յաղթանակը չլինի։ Պէտք է արձա
նագրել, որ Եուշիի յաղթանակը 
մնադ առանդ հանրային աջակդու- 
թեան, հանրութիւնը չձեւակեր- 
պեդ այդ յաղթանակի պահանջը, 
տէր չկանգնեդ այդ յաղթանակին, 
թ ոյլ տուեդ, որ իշխանական « էլի- 
տաները» այդ յաղթանակիդ վերդ— 
նեն ամէն ինչ՝ հանրութեանն ու 
պետութեանը թողնելով միայն օրա- 
դոյդի կարմիր օրը։

0 ա ռ օ ր ե ա յ պատ երա զմը, 
փաստադի շարունակուող պատե
րազմական վիճակը չի կարելի 
արժանադնել առաջին յաղթանա
կի ճակատագրին։ Հա նրութիւնը 
պէտք է ստանձնի պատասխա— 
նատւութիւն այդ յաղթանակի հա
մար, այդ յաղթանակի պահանջը 
իրականադնելու եւ պետական 
կեանքի բոլոր ոլորտներում կեն
սական փոփոխութիւնների առար
կայական մեկնարկի հասնելու հա
մար՝ այդպիսով վերադարձնելով 
նաեւ Եուշիի յաղթանակի 
սուրսային ամբողջութիւնը։ Ներ
կայիս իրավիճակը չպէտք է թող- 
նել «էլիաաներին»։ ա կը լինի 
վերջին եւ ճակատագրական բադ— 
թողումը, որ թ ո յլ կը տայ հասա
րակութիւնը։

«ԱՌԱՋԻՆ ԼՐԱՏՈՒԱԿԱՆ»

Համակարգը Փլւում է.
Օլիգարխները Փորձում Են Փրկել Ինչ Հնարաւոր է

ՆԱՅԻՐԱ ՀԱՅՐՈՒՄԵԱՆ

Հայաստանում կոռուպդիայի 
դէմ պայքարի տեսանելի 
ների բադակայութեան դէպքում 
րամիութիւնը չի տրամադրի նա- 
խատեսուած 15 միլիոն եւրոն։ Այս 
մասին յայտարարել է Հայաստա- 
նում Եւրամիութեան 
կութեան ղեկավար Պիոտր 
տալսկին «Կառավարութիւն - քա- 
ղաքադիական հասարակութիւն» հա- 
կակոռուպդիոն համաժողովի 
մանակ։

Հայաստանի կառավարու — 
թիւնը, յիշեդրել է նա, մի քանի 
շատ կարեւոր փաստաթուղթ է 
րագրել, ստեղծե լ է
ոն խորհուրդ։ Եւրամիութիւնը, նրա 
խօսքով, 15 միլիոն եւրօ է յաակադ- 
րել այդ պայքարի շրջանակում։ 
«Աակայն այդ գումարը դեռ չի 
բաշխուել ու ծախսուել»։

Նա անհրաժեշտ է համարել 
անկախ, ուժեղ կառոյդի ստեղծող 
մը, որը կը պայքարի կոռուպդիայի
դէմ։

Մ այէ սէ  12-ին կառավարու
թեան նիստի ժամանակ 
պետ Յովիկ Աբրահամեանը, որը 
նաեւ գլխաւորում է մէկ տարի 
առաջ ստեղծուած
ոն յանձնաժողովը, յայտարարել է 
նոր տնտեսական կուրսի մասին՝ 
կոռուպդիայի դէմ պայքարն ան- 
բաւարար համարելով։ Նա կոչ է 
արել սոդիոլոգիական հարդումներ

անել՝ պարզելու, թ է հասարակու- 
թիւնում պաշաօնեաներիդ ում են 
կոռումպադուած համարում։ 
վիկ Աբրահամեանը, սակայն, յա
տուկ մարմին ստեղծելու մասին 
չի յայտարարել։

Եւրամիութիւնը փաստադի 
յայտարարում է, որ եթէ տեսանելի 
արդիւնքներ չլինեն, Հայաստանը 
15 միլիոն եւրոն չի ստանայ։ 
Պէտք է ենթադրել, որ նոյնը, 
սակայն առայժմ ո չ բադ ասում են 
նաեւ միջազգային կառոյդների 
ներկայադուդիչները, որոնդ 
յաստանն իր պիւտճէիդ աւելի մեծ 
գումար է պարտք։ Արտաքին պարա- 
քը կոշտ պարտաւորութիւն է, եւ 
երեւի եկել է հատուդման ժա մը։

Յովիկ Աբրահամեանի վար— 
չապետութեան ժամանակ Հայաս- 
տանի կառավարութիւնը պարտքն 
աննախադէպ ծաւալների է 
րել։ Միայն վերջթն 6 ամիսներին 
մօտ 1 միլիարդ տոլարի պարտք է 
կուտակուել։ Ընդ որում, երկար 
տարիներ պարտքը չէր 
դում 3 միլիարդ դոլարը։ Վերջին 
երեք տարիներին Հայաստանի կա
ռավարութիւնը, փ սոդի— 
ալական պարտաւորութիւնները 
կատարել է արտաքին պարտքի 
հաշուին, իսկ երկրում ստեղծուած

բարիքները բաշխուել են 
ռուպդիոն ճանապարհներով կամ 
էլ դուրս բերուել երկրիդէ

կառավարութեան վրայ ճնշումն 
աճում է երկրաչափական պրոգրես—

եայով> ընդ որում, թէ ներքեւէց, թէ
վերեւիդ։ Յովիկ Աբրահամեանը կա- 
րողադել է 3 շաբաթ շահել, սակայն 
այդ ժամկէտը թերեւս օգաագործ— 
ուելու է ոչ թէ կոռուպդիայի դէմ 
պայքարի, այլ փրկելու համար այն, 
ինչ հնարաւոր է ։

Հտյաստանի օլիգարխիկ հա
մակարգը երկար տարիներ կա- 
ռուդուել է սոդիալական պարտաւո- 
րութիւններն աշխատանքային 
տագաղթի խթանման եւ 
ֆերտների ստադման, ինչպէս նաեւ 
արտաքին պարտքի աւելադման հաշ
ուին կատարելու վրայ։ 
իան էլ հարստութիւն է կուտակել՝ 
միջոդներ Ըներ դնելով երկրում եւ
կապիտալը դուրս տանելով։ 
կայն տրանսֆերտները կրճատուել 
են, նոր պարտք չեն տալիս։

Օլիգարխները ստիպուած են 
լինելու միայնակ փրկուել, որով
հետեւ համակարգը փլւում է։ Հիմա 
ամէն մէկը մտածում է>թ է է նչպէս 
փրկի ունեդածը եւ քա
ւութեան նոխազ։

«ԼՐԱԳԻՐ»

Հրատարակելով հայաստանեան մամուլին մէջ լոյս 
տեսնող տարբեր յօդուածներ «ՄԱՍԻՍ» անպայմանօրէն 

չի բաժներ հոն արտայայտուող բոլոր միտքերը

ՄԱՍԻՍ ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ
ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹ՝

ՍՈՑԻԱԼ ԴԵՄՈԿՐԱՏ ՀՆՉԱԿԵԱՆ 
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ

Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանի

ՎԱՐԻՉ ՏՆՕՐԷՆ 

ՎԱՀԷ ԱՋԱՊԱՀԵԱՆ

^ Տ Տ 1 Տ  ^ 6 6 ^
ՕրցՅՈ օք էհտ ր̂տտտտո ՏօՃյ1 

Օտտօ^ՁէԽ հսոշհՅԽՅՈ Բտր  ̂
օք տ̂տէտրո ՍՏ^
1060 Ս. ծ116Ո Խ 6 .  

ԲյՏՅՃտՈՅ, ^  91104 
Բհօոտ։ (626) 797-7680 

Բ^x: (626) 797-6863 
Ը։1 Ձ̂հ։ տՁտտ1տ2@6ՁրէհհոՒո6է 
հէէթ://աաա.աՅՏՏ̂ տա^̂ էԷ̂ .̂ օա

(ՍՏԲՏ 667-310) (1ՏՏՍ 0744-334X) 
ԲսԵհտհտճ ^ 6 6 ^

Բx 6̂բէ 1»օ ^66^տ տ ս̂ցստէ

ծԱԱՍ^Լ ՏՍ0Տ^1Բ11ՕԱ Բծ1ԲՏ։ 
ՍՏծ $50.00, $100.00 (Որտէ ^̂ տտ) 

^̂ Ո̂ Ճ̂  $125.00 (^ր ւ̂ Յհ) 
ՕV6րտ6̂ տ $250.00 (^ր 1̂ 3հ).
1̂1 թ3^6ՈէՏ տստէ Ե6 Ո3ճ6 տ 

ՍՏ քսոճտ & 0րՅ»ո օո ՍՏ Եյո տ̂.

Բ6ոօՃ^յ1տ ԲօտէՅց6 Բյ^
Յէ ԲՅՏՅՃ6ՈՅ ^ .

Բ163Տ6 Տ6Ոճ ճ̂ճր6ՏՏ ^ՅՈց6 1օ 
^ծՏՏ1Տ ^ԲԲ^ԼՆ



ՄԱՍԻՍ ՇԱԲԱԹ, ՄԱՅԻՍ 21 , 2016 - ԷՋ 3

ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԼՈՒՐԵՐ

«Հայաստանը Կոռուպցիայի Պատճառով 
Կարող է Կորցնել Պետականութիւնը»

Հտյաստանում կոռուպցիան 
այնպիսի մակարդակի վրայ է, որ 
ռեսուրսներ չունենալու 
ներում իրականում 
տահրաւէր է դարձել, որը կարող 
է հանգեցնել պետականութեան 
րուստի: Այս մասին ասել է
՞երՌՈտբՌրշոշյ 1ռէշրռ^էւօռօ1 հակա– 
կոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավար 
Վարուժան Օկտանեանը 
վարութիւնն– քաղաքացիական հա
սարակութիւն» հա
համաժողովի շրջանակում լրագ– 
րողների հետ զըոյցո

Անդրադաոնալով վարչա– 
պետ Տովիկ Աբրահամեանի յայ– 
տարարութեանը կոռուպցիայի դէմ 
պայքարի մասին, նա որ
վարչապետի ելոյթը երկակի 
տպաւորութիւն է « Մի
կողմից, ըստ երեւոյթին կայ այն 
գիտակցումը, որ եթէ այսպէս շա– 
րունակուի, մենք կարող ենք կորց– 
նել մեր պետականութիւնը, ու 
ապրիլեան պատերազմը ցոյց տուեց 
դա ի Միաժամանակ ես չհասկացայ, 
թ է որն էր այդ մասին յայտարա– 
րելու անհրաժեշտութիւնը։ Այդ 
ամենը մի տեսակ ցուցադրական 
տպաւորութիւն թողեց»,– նշեց Օկ

տանեանը։ Նա մտահոպութիւն յայտ– 
նեց, որ այս յայտարարութիւնները 
նորից թղթի վրայ կը մնան : «Աա 
շատ դժուար քայլ է այն տեսակէ– 
տից, որ այս հարցում լրջագոյն 
քաղաքական կամք է յա–
ելեց Հկ–ի ղեկավարը :

Անդրադառնալով միւս երկր– 
ների փորձին։ նա նկատեց, որ որոշ
երկրներում որոշակի պահի սկսել 
են գիտակցել, որ այդպէս շարու– 
նակել չի կարելի ու կոռուպցիայի 
այդ նոյն կնքահայրերը սկսել են 
իրականացնել համապատասխան 
փոփոխութիւններ «°ս  
ւում եմ որոշակի քայլերով ու չեմ 
տեսնում այդ քա յլերը։ Ես միշտ 
նշել եմ, որ Հայաստա
կոռուպցիայի հիմքում, արմատ– 
ներում մենաշնորհներն են, որոն– 
ցից էլ բխում է նաեւ քաղաքական 
դաշտի մոնոպոլիզիցիին: Աա քա
ղաքական ու բիզնես վերնախաւե– 
րի միաձուլում է ու իշխանութեան 
տարբեր ճիւղերի միջեւ հաւասա– 
րակշռութեան բացակայութիւն»,– 
նկատեց Վարուժան Օկտանեանը 
յաւելելով, որ մեծ յոյսեր չի կա– 
պում վարչապետի յայտարարու
թեան հետ։

Իշխանութիւնն Ու Ընդդիմութիւնը Չեն 
Բացառում Բանակցութիւնների Վերսկսումը

Ազգային ժողովի 
ւական հարցերի մշտական յանձ– 
նաժողովի նախագահ 
Աահակեանն «Ազատութեան» հետ 
զրոյցում չբացառեց ընդդիմու– 
թեան հետ ընտրական օրէնքի շուրջ 
փոխհամաձայնութեան գալու հնա
րաւորութիւնն անգ օրէնքի ըն–
դունումից յետոյ.– «Զեմ 
ռում, հաշուի առնելով նաեւ, որ 
Ընտրական օրէնսգիրքը բարդ է եւ 
լայնածաւալ է, նաեւ եղել են
առաջարկութիւններ, որոնք հիմ– 
նական զեկուցողը կամ հեղինակը 
չի հասցրել դեռեւս ուսումնասիրի, 
որպէսզի նաեւ իրացուի, ես չեմ 
բացառում, որ արտահերթ ընթա– 
ցակարգով երրորդ ընթերցումը 
մենք քննարկենք»։

քժ էեւ ընդդիմութիւնն ու 
քաղաքացիական հասարակութեան 
ներկայացուցիչները յայտարարում 
են, որ իշխանութեան հետ 4+4+4 
ձեւաչափով քննարկումներն ար– 
դիւնք չտուեցին, իշխող քաղաքա– 
կան ուժի ներկայացուցիչը պնդում 
է, թ է փ ոխհամաձայնութիւն եղել 
է, եւ նրանց առաջարկներից շա– 
տերն են տեղ գտել օրէնքի 
խագծում. -  «Եմ կարծիքով, այո։ 
Որովհետեւ այն քննարկումները, 
այն մօտեցումները, որոնք մենք 
կարողացել ենք իրացնել, ես կար– 
ծում եմ, մեծ մասամբ ստացուեց։ 

Հաշուի առնելով նաեւ, որ քննար– 
կումները շարունակւում են, նաեւ 
այն, որ մենք պատրաստ ենք հետա– 
գայում նոյնպէս քննարկել դա։ եթէ 
անհրաժեշտութիւն Ըինի, եւ գանք 
կոնսենսուսի, գանք աւելի լայն 
ընդհանրութիւնների, մենք հնա– 
րաւորութիւն ունենք դա իրաց– 
նելու Ընտրական օրէնսգրքի մէջ՝՝ 
լրացումներ կամ փոփոխութիւն– 
ներ առաջարկելով»։

Ընդդիմադիր Հայ ազգային 
կոնգրէս խմբակցութեան ղեկա
վար Լեւոն նէուրաբեանը մինչդեռ,
հակառակ տեսակէտն է պնդում։ 
իրենց միասնական 5 առաջարկնե– 
րը չեն ընդունուել. -  «Ոչ ոք չի 
կարող այդ ձայները, այդ

մասնութեան» քուէարկութիւնը 
հռչակել որպէս լայն կոնսենսուս։ 
Երականում բոլորն էլ շատ լաւ 
հասկանում են, թ է այդ ձայները 
ինչպէս են ձեռք բերուել, բոլորը  
շատ լաւ հասկանում են, որ Հայաս– 
տանում, բացի իշխող կոալիցիա– 
յից, ոչ մի քաղաքական ուժ իր  
համաձայնութիւնը այս Ընտրա– 
կան օրէնսգրքին չի տուել»։

Ջուրաբեանը, նոյն–
պէսչի բացառում 4+4+4 ձեւաչափով 
բանակցութիւնների վերսկսումըգ - 
«Ո՛չ երաշխիք եմ տարիս, ո°չ ինչ– 
որ մէկին ուզում եմ յուսադրել։ Ես 
ընդամէնը ասում եմ, որ իշխանու– 
թիւններն էլ են հրապարակային 
հաւաստիացումներ տալիս, որ իրենք 
պատրաստ են շարունակել կոնսեն– 
սուսի բանակցութիւնները, մենք 
էլ։ Եսկ դա նշանակում է, որ շատ 
հնարաւոր է, որ ինչ–որ պահից մենք 
վերսկսենք 4+4+4 ֆորմատով բա
նակցութիւները եւ ի  վերջոյ փոր– 
ձենք գալ կոնսենսուսի»։

Ընդդիմադիր -
թ ի ւն» խմբակցութեան պատգա
մաւոր չէարուհի Փոստանջեանը 
կան չի համարում իշխանութեան 
եւ ընդդիմութեան միջեւ այս հար– 
ցով բանակցութիւնների վերսկ
սումը։ համոզուած էինելով, որ այս 
անգամ եւս իշխող
կանը իրեն յարմար փաստաթուղթ 
կունենայ։

Նախագծին առաջին եւ երկ– 
րորդ ընթերցումների ժամանակ 
դէմ քուէարկած Փոստանջեանը սպա– 
սելի էր համարում իշխանութեան 
ձեռագիրը. - «*Եե իրենք փորձում
են դա մատուցել։ Իհար կէ, դա
այդպէս է, բայց դա դեռ չի նշանա– 
կում, որ կայ կոնսենսուս եւ այդ 
փաստաթուղթը ընդունելի է բոլո– 
րի համար։ Ընդհակառակը փաս
տաթուղթը մերժուած է գրեթէ 
բոլորի կողմից։ Երենք են այդ 
փաստաթղթի հեղինակները, եւ 
այդ փաստաթուղթ միայն իրենց 
համար է։ Իրենցէց տր ամադրուա–
ծութիւն եւ դրական առաջարկ, 
իհարկէ, մենք չենք սպասում»։

«Հայաստանում Արդար Իշխանութիւն 
Ջնարաւոր է Հաստատել Միայն Փողոցում»

Հայաստանի իշխանութիւննե– 
րը ոչ մի կերպ չեն ուզում հրաժար– 
ուել ընտրութիւններում ֆանտոմա– 
յին ձայներից։ Այս մասին յայտնել 
է «ժառանգութիւն» կուսակցու
թեան կառավարման 
Արմէն Մարտիրոսեանը Ընտրական 
օրէնսգրքի վերաբերեալ ներ
կայացուցչութեան կազմակերպած 
քննարկումների ժամանակ։

Ընդդիմադրի խօսքով։ ինքը 
զարմացած էր ԸՕ նախագծի
վերաբերեալ Վենետիկի յանձնա– 
ժողովի եզրակացութիւնից, որում 
եւրոպացի փորձագէտները նորմալ 
են համարել քուէարկածների պաշ– 
տօնական ցուցակների հրապարակ– 
ման ա րգելքը։ «0ուէարկածների 
անունները գաղտնի պահելու կա
ռավարութեան ցանկութիւնը ող
ջամիտ արդարացում չունի։ 
իսլամական պետութիւն չենք։ Հա– 
յաստանում բոլորը դէմքերը բաց 
են գնում քուէարկութեան։ Ընտ– 
րատեղամաս տանող թունելներ 
չկան, որպէսզի մարդիկ չտեսնեն, 
թէ ով է գնում քուէարկութեան։ 
Այդ դէպքում ի± թաքցնել 
քուէարկածների ցուցակները։ *Նա

«ժաոանգո ւթի ւն» 
կուսակցութեան փոխնախագաե 
Արմէն Մարտիրոսեան

պէտք է, որպէսզի իշխանութիւն– 
ները նկարէն դատարկուած շրջան–
ների 600-700 հազար ձայները»,–
ընդգծել է Աարտիրոսեանը։

Նըա խօսքով։ այդ 
յետոյ անկախ կամ ոչ անկախ դա– 
տարաններում բողոքարկելուց բա– 
ցի, ոչ մի ելք չի մնում ընտրութիւն– 
ները։ Այդ ամէնը եւս մէկ անգամ 
ապացուցում է, որ Հայաստանում 
արդար իշխանութիւն հնարաւոր է 
հաստատել միայն փողոցի շնորհիւ։

« Ընդ դիմութ իւնը Իր Ա պ ա գա յ Պ ա րտ ութ իւնները  

Ուրիշի Վրայ Բա րդ ելու Ուղիներ է Փ ն տ ռ ո ւ մ »

Ընդդիմութիւնը կարծես թ է  
իր ապագայ պիրտութիւնները ու
րիշի վրայ բարդելու ուղիներ է 
փնտռում։ Այս մասին Աժ-ում Ընտ
րական օրէնսգրքի 2-րդ ընթերց– 
ման քննարկումների ժամանակ, 
յայտնել է Ա ժ փոխ խ Հերմի– 
նէ Նաղդալեանը։

Նա ՚նշել է, որ անգամ խորհր– 
դարանի հնաբնակները նման ին– 
տենսիւ քննարկումներ չեն յիշում, 
երբ 1-ին եւ 2-րդ լխթերցումների

միջեւ մօտ 260 առաջարկ 
ուեր։ ^Երանք բոլորը քննարկել են, 
իսկ մեծ մասը։ ընդունել։

Այդուհանդերձ ընդդիմու– 
թիւնը նորից քննարկումներին ան– 
տեղի ագրեսիայով է մօտենում։

«Մեր ընդդիմադիր գործընկեր– 
ները ասես թէ հիմք են ստեղծում,
որպէսզի ստուեր նետեն արուած աշխա– 
տանքի վրայ եւ իրենց 
պատճառներն ուրիշների մէջ փնտռեն»,– 
եզրափակել է Նաղդալեանը։

Հայաստանի Պետական Պարտքը Ապրիլի 30-ի 
Դրութեամբ Կազմում է 5 Մլրդ 252 մլն Տոլար.

Հայաստանի պետական պարտ–
քը Ապրիլի 30-ի դրութեամբ կազ– 
մում է 5 մլրդ 252 մլն տոլար։ Այս 
մասին յայտնել է տնտեսագէտ, ՀԱկ 
անդամ Վահագն ե

Նըօսխօսքով։ դրանից մօտ
350-3650 մլն դոլարը ծախ սւում է
պետական պարտքի սպասարկման 
համար։ ՀՀ Ֆիննախի պաշտօնա– 
կան կայքում մակրոտնտեսական 
ցուցանիշների համաձայն։ երկրի
ՀՆԱ–ն կ ազմում է 10.5 մլրդ տո– 
լա ր։ «ՀՆԱ մօտ 20-20 տոկոսը
մենք ստանում ենք
րի տեսքով»,– նշեց տնտեսագէտ։ 
Հայաստանի ներքին պարտքը, 
Վահագն խաչատրեանի խօսքով, 
կազմում է 793 մլն տոլար։

Վահագն ել աչատանդ–
րադառնալով Հայաստանում ԵՄ  
պատուիրակութեան ղեկավար 
Ավիտալսկու յայտարարութեանն այն 
մասին, որ կոռուպցիայի դէմ պայ– 
քարում տեսանելի արդիւնքների 
բացակայութեան դէպքում Ըրիւսե– 
լը  Երեւանին չի յա
տեսուած 15 մլն եւրոն։

«Երկար տարիներ Հայաս– 
տանին լուրջ գումարներ են յատ– 
կացուել կոռուպցիայի դէմ պայ– 
քարի համար։ Ոայց եթէ 
կոռուպցիան մեր երկրում տեղա– 
յին կամ լոկալ բնոյթի էր, 
հիմա այն հ ^ ա ^ ր ^ յի ն  է դար– 
ձել»,– յաւելել է Վահագն Խա– 
չատրեանը։

Սերժ Սարգսեանն Ասել Է, Որ Ուզում է 
Փոխել Կառավարութիւնը

«ժողովուրդը» գըում է. «Առա– 
ջին հայացքից կարող է թուալ, որ 
ՀՀ գործող վարչապետը նախորդնե– 
րից հետ չմնալու համար է «ռեֆոր– 
մատոր» ձեւանում,
նութիւնն այլ է։ Եշխանական կու– 
լիսներում շրջանառուող լուրերի 
համաձայն։ Աերժ Աարգսեանը իշ
խանութեան վերնախաւին տեղե– 
կացրել է, որ պատրաստւում է 
փոխել կառավարութիւնը, քանի որ 
հին դէմքերից ազատուելու հանրա– 
յին պահանջը գնալով 
է։ Տովիկ Աբրահամեանն էլ որոշել 
է յարձակման անցնել եւ «ռեֆոր–

մատորի» կերպարով հանդէս գալ։ 
ցոյց տալով, որ իրեն փոխելն 
այնքան էլ ճիշդ չէ։

Ե վեըջոյ, սէ ր ուն չի լինի
պաշտօնանկ անել մի պաշտօն– 
եայի, որը յայտարարում է կո– 
ռուպցիայի դէմ պայքար սկսելու
մասին։ Բ այց միւս կողմից՝ Տո–
վիկ Աբրահամեանը բոլոր  
խադրեալները ստեղծել է, որ– 
պէսզի Աերժ Աարգսեանը կառա
վարութեան անդամներին, իրե– 
նիցբացի, պաշտօնանկ անի։ Ենչ– 
պէս ասում են։ հետաքրքիր ժա– 
մանակներ ենք ապրում»։
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ԼՈՒՐԵՐ

«Հռոմի Պապի Այցը օիծեռնակաբերդ Կ՚ազդի 
Անգարայի Հետ Յարաբերութիւնների Վրայ»

Հոոմի Ֆրանցիսկոս

Հռոմէ Պապէ 
այցը Ծէծեոնակա–
բերդէ չուշահամա– 
լէ ր կարող է լար– 
ուած դարձնել Վա– 
տէկանէ եւ քհուրք–
էա յէ մէջեւ դէւա– 
նագէտական յարա–
բերութ էւն ն երը  
Այ ս մասէն գրում է 
«րշււթ օոոշոտՏէՇօա»– 
է  թղթակէց Ռոզէ 
ՍդեմելՀ

Հ եղէնակը յէ -  
շեցնում է, որ Վատէկանը հրապա
րակել է Հոոմէ Պապ
գ րաֆէկը Հաչաստան կատարելէ 
այցէ ընթացբում։
Հայաստան այցելութէւնը շատ կա– 
րեւոր է, յատկապէս այն
յետոյ, երբ պոնտէֆէկը 1915 թուա
կանէ էրադարձութէւնները կոչեց 
20-րդ դարէ առա-է ցեղասպա– 
նութ է ւ ն *

Հոոմէ Պապէ այցը 
նակաբերդէ յուշահամալէր կարող 
է էլ աւելէ լարել
կան յարաբերութէւններն Անգա– 
րայէ եւ Վատէկանէ եւ
սպասւում է, որ կը լէնէ նրա՝ 
Հայաստան այցէ գլխաւոր էրա– 
դ ա ր ձ ո ւ թ է ւ ն ը *

էռոմէ Սրբազան քահանայա
պետ Ֆրանցիսկոս Պապէ 
տանէ այցը կը մեկն Տունէսէ 
24-էն* Այցէ շր^անակներում Երե
ւանէ « թուար թնոց » մէջազգայէն
օդանա ւակայանում տեղէ
նայ պաշտօնական դէ մաւորման
արարողութէւն, որէց յետոյ Սրբա
զան քահանայապետը կը մեկնէ 
Մայր Ա թոո Ս . է Մայր 
Տաճարում տեղէ կունենայ 
գալստեան՝ «Հրաշափաոէ» 
րողութէւնը*

Նոյն օրը երեկոյան Սրբազան 
0ահանայապետը Հայաստանէ Հան
րապետութեան նախագահէ 
վայրում հանդէպում կունենայ 
խագահ Սերժ Աար, 
ՀՀ էշխանութէւններէ, հասարա
կութեան եւ դէւանագէտական 
պուսէ ներկայացուցէչներէ 
Այցէ աոաջէն օրը կ1ամփոփուէ 
Մայր Աթոո Ս. էջմէաենում կայա
նալէդ Ֆրանցէսկոս Պապէ եւ
Ն .Ս.Օ .Տ .Տ . Գարեգէն Բ  Ամենայն

Հայոց կաթողէկոսէ
Տունէսէ 25-իաոաւօտեան 

Սրբազան 0ահանայապետը 
ցելէ Մէ^եոնակաբերդ՝ Հայոց ցե
ղասպանութեան զոհերէ յուշահա- 
մալէր եւ թանգարան* Հոոմէ Պապ 
Ֆրանցէսկոսն այնուհետեւ 
նայն Հայոց կաթոկէկ հետ կը
մեկնէ ^էւմրէ, որտեղ Սուրբ եւ 
Անմահ Պատարագ կը մատուցուէ 
Վարդանանց հրապարակու.մ* Գէւմ- 
րէում Հոոմէ Պապը նաեւ կ այցելէ 
Անարատ Տղութեան Հայ քոյրերէ 
մէաբանութեան «Տէրամայր Հա
յաստանէ» կուսաստան, 
տանեայց Աոադելական Ս. 
ցու Եէրա կէ թեմէ
նէստ Տոթ Վէրդ Ս. 
եկեղեցէ եւ Սրբոց Նահատակաց 
հայ կաթողէկէ Մայր Տաճար* Նոյն 
օրը երեկոյեան Եր Հան
րապետութեան հրապարակում, տե
ղէ կունենայ էկումենէկ 
ղութէւն եւ խաղաղութեան

Տու նէսէ 26-էն, Մայր Ա թ ոո 
Ս* էջմէաենում Հոոմէ Սրբազան 
0ահանայապետը հանդէպում կ՚ու
նենայ Հայ Եաթողէկէ եպէսկոպոս- 
ներէ հետ, կը մասնակցէ Ս. Պատա
րագէ արարողութեանը եւ 
մենէկ ճաշկերոյթէ՝ Ամենայն Հա
յոց Եաթողէկոսէ, Հայաստանեայց 
Աոադելական Ս. Եկեղեցու 
պէսկոպոսներէ եւ եպէսկոպոսներէ, 
Հայ կաթողէկէ արդեպէսկոպոսներէ 
եւ եպէսկոպոսներէ ու պապական 
պատուէրակութեան հետ* Ապա 
Ֆրանցէսկոս Պապը հանդէպում 
նենայ Հայ Եկեղեցու պատուէրակնե- 
րէ եւ բարերարներէ հետ*

Նոյն օրը Հոոմէ Սրբազան 
0ահանայապետ Ֆրանցէսկոս պա
պը Երեւանէց կը մեկնէ Հոոմ*

Հրամանատարութիւնը Զգուշացում է Ստացել 
Արմենչիկի «Օգնութեան» Առթիւ

Զ՝օրամասերէց
մէկում երգէչ Ար
մենչէկէ՝ յ-յնծառայ–
ներէն «օգնութէւն» 
բաժանելու դէպքով
կատարուել են ու- 
սումնասէրութէւն- 
ներ* Այս մասէն Ա ժ
ում լրագրողներէ 
հետ զրոյցում ասել 
է ՊՆ մամուլէ խօս
նակ Արծրուն Յով–
հաննէսեանը՝ նշե-

լոև  որ դէպդը տեղՒ
է ունեցել էղՀ -ում*

«Որեւէ քրէա–
կան, յանցաւոր բան չկայ, տեղէ է 
ունեցել անփութութէւն, որէ հա
մար հրամանատարութէւնը համա
պատասխան զգուշացում է ստա- 
ցեւ», -ասել է նա*

Նշենդ, որ համացանցում տե- 
սանէւթ է յայտնուել, որտեղ Արմեն- 
չէկը զօրամասերէց մէկում շարդ 
կանգնած զէնուորներէն

Զօրամասերէն մէկուն մէջ Երգիչ ԱրմեՏչիկ 
«օգնութիւն» կը րաժանէգինուորներու

լենայէն տոպրակներով էնչ-որ բան 
է բաժանում, էսկ զէնուորները հեր
թով գալէս ու վերցնում են* Տեսա— 
նէւթում երեւում է՝ էնչպէս է Ար - 
մենչէկը ժամանակ աո ժամանակ 
նայում տեսախցէկէն* Տեսանէւթը 
խէստ քննադատութեան է 
ցել հասարակութեան շրջանում՝ զէ— 
նուորէն նսեմացնելուն համար*

Նալբանդեան. «Կարգաւորումը Պէտք է Լինի 
Փաթեթային՝ Փուլային Իրականացմամբ»

Լաւրովէ փաստաթուղթ, 
ջարկութէւններ գոյութէւն չու
նեն, «Ենաերֆաքսե—Է  հետ
ցում յայտարարել է Հայաստանէ 
արտգորենախարար
բանդեանը՝ մեկնաբանելով Ռ  ու— 
սաստանէ արտգործնախարարէ 
յայտարարութէւնները ղարաբաղ- 
եան հակամարտութեան փուլայէն 
կարգաւորման առ
ներէ վերաբերեալ*

Մայիսէ 16-էն Վէեննայում 
կայացած Հայաստանէ եւ 
ճանէ նախագահներէ 
նը յաջորդած ճեպազրոյցում 
կէ յ Լաւրովը, մասնաւորապէս, ասել 

էր. - «Թերեւս, հաշուէ առնելով 
կողմերէ մէջեւ էրավէճակէ 
ուածութէւնը, հարկ կը լէ^է դա 
անել փուլ աո փուլ* °ւ  
ման աոաջէն փուլէ 
ման հնարաւորութէւնները կան, 
դրանդ ձեւակերպուել են 
տանէ մէջնորդութեամբ, որը 
ծել է համանախագահներէ 

նուր մօտեցումներէ շրջանակնե- 
րում եւ ստացել է մեր ֆրանսէացէ 
եւ ամերէկացէ
աջակցութէւնը* Մենդ հէմդեր ու
նենք կարծելու, որ հայկական եւ 
ատրպէյճանական կողմերը տրա- 
մադրուած կը լէնեն ձեւակերպելու 
փոխզէջումը, էսկ մենդ ամէն կերպ 
կ՚աջակցենդ դրան»*

«Եմ ոուս գործընկերը բազ- 
մէցս անձամբ պարզաբանել է, որ 
Լաւրովէ փաստաթուղթ, 
կութէւններ գոյութէւն չունեն* Նա 
բազմէցս ընդգծել է, որ կարծէդնե— 
րէ փոխանակում է էրականացւում, 
մտդեր են արտայայտւում՝ գաղա
փարներէ ձեւաւորման, լուծումնե
ր է որոնման նպատակով», -ՀՀ  
տադէն գործերէ նախարարութեան 
մամուլէ, տեղեկատուութեան եւ հա- 
սարակայնութեան հետ կապէ վար
չութեան տարածած
թեան համաձայն, պատասխանելով 
«ինտերֆաքս^-է հարցէն, նշել է 

Նալբանդեանը՝ շ . -
«Որեւէ կասկած չկայ, որ վերջէն 
տարէներէն բանակցայէն գործըն-

թացէ բոլոր փուլերում, ներաոեալ 
մտդերէ փոխանակման փուլում, մօ
տեցումը եղել եւ շարունակում է 
մնալ նոյնը, եւ դրա մասէն բազմէցս 
ասել ենդ, դրա մասէն նշել են նաեւ 
համանախագահները, այդ թւում՝ 
նաեւ Լաւրովը. կարգաւորումը պետդ 
է լյէնէ փաթեթայէն՝ փուլայէն էրա— 
կանացմամբ»*

«քֆաերֆաքսն—է  խնդրանդով 
գևահատելո վ, թէ որդանո±վ է 
տեսական, որ Վէեննայէ նշուած 
պ շյմ շն շւո ր ո ւա ծ ո ւթ Մ ւն ն ե ր ը  
կեանդէ կը կոչուեն, Հայաստանէ 
արտգործնախարարը, մասնաւորա
պէս, ասել է. -  «Այն, որ համանա— 
խագահ երկրներէ նախարարներն 
աոաջէն անգամ ներկայ էէն Հա - 
յաստանէ եւ Ատրպէյճանէ նախա- 
գահներէ գագաթաժողովէն, ցոյց է 
տալէս, թ է համանախագահ երկր— 
ներն է՚նչպէսէ յատուկ կարեւորու— 
թէւն են տալէս նոր լարուածու- 
թեան կանխարգելմանը, ձեոդ բեր
ուած պայմանաւորուածութէւննե— 
ր է էրակա՚նացմանը՝ բանակցայէն 
գործընթացը վերսկսելու պայման
ներ ստեղծելու համար* Տուսով 
ենդ, որ այս անգամ Ատրպէյճանը 
չէխորտակէ համանախագահ երկր— 
ներէ յոյսերը, մէջազգայէն հան— 
րութեան սպասելէդները»*

«Մի Կարծէք, Թէ 200 Միլիոն Դոլարի 
Զինամթերքը Մէկ ճամպրուկի Մէջ է 

Տեղաւորուելու Ու Հասնելու Հայաստան. 
Արծրուն Յովհաննիսեան

կարթէդ, թ է 200 մէւէոն
դոլարէ զէնամթերդը մէկ ճամպ- 
րուկէ մէջ է տեղաւորուելու ու 
հասնելու է Հայաստան* Այս մասէն 
լրագրողներէ հետ զրոյցում ասել է 
ՊՆ մամուլէ խօսնակ Արծրուն 
Տովհաննէսեանը՝ անդրադաոնա- 
լով այն հարցէն, թ է ե՚±րբ կը հասնէ
Հայաստան 200 մէլէոն Հարկէ

զէնդը*
«Զէնդէ ձեոդբերման գոր- 

ծ ընթացըմշտական է, գրեթէ տա
րէ չէ եղել, որ մէ դանէ տարբեր 
ձեւէ, բնոյթէ զէնդ-զէնամթերդ, 
ոազմական նշանակութեան կաոա- 
վարման եւ այլ համակարգեր լներկ— 
րենդ, դա մշտական գործընթաց է* 
°ս  չեմ կարող ասել աոանձէն՝ 200

մՄւՄոնՄց է ±նչ է բեր ուեև է ՞նչ է
բերուելու. մէ կարծէդ, որ այդ 200 
մէլէոնէ զէնամթերդը մէկ ճամպ—

ՊՆ մամռււիխօսնակ 
Արծրուն Յովհաննիսեան

րուկէ մէջ տեղաւորուելու ու մէ 
օրում հասնելու է Հա^ստան»^ 
նշել է Տովհաննէսեանը*

ՄԱՍԻՍ
ԱՄ ԵՆԱ ՎՍՏԱ ՀԵԼԻ ԱՂԲԻՒՐԸ ՀԱ ՅՐԵՆԻ ԼՈՒՐԵՐՈՒ
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«Միշտ Ստացել Եմ Սպառնալիք 
Ու Հայհոյանք»

Հարցազրոյց Կարօ Փայլանի Հետ

Աոցցանցերէց ստացել
եմ սպառնալիՔ կամ հայհոյանք, 
որի թիրախ է եղել իմ հայ
ի ն ք ն ո ւ թ ի ւ ն ը ։ ԱւԳ մա սին  
ա ա ^ ա -ի ն  տուած բացառիկ - 
ցազրոյցում ասել է 
քրդական «նողովուբ
մոկրատական» կուսակցութեան 
պատգամաւոր կարօ

- Թուրքիայի խորհրդարանում 
տեղի ունեցածից յետոյ Դուք ան– 
հանգստանո՞ւմ էք Ձեր անվտանգու– 
թեան ու կեանքի համար։

- Ոչ միայն ինձ, այլ
իայում ընդդիմութեանը փորձում 
են լռեցնել եւ մարսել։ էլ
շարունակում ենք պայրարել։ 
Եհարկէ, հայ ընդդիմադիր լինելու 
դէպքում վտանգը աւելի մեծ է։ 
Մե^լիսում տեղի ունեցող դէպ^ը 
ծրագրաւորուած էր ու ատելու
թեան հողի վրայ
տանի փորձ էր։

- Խորհրդարանում տեղի ունե
ցած միջադէպից յետոյ Ձեր նկատ– 
մամբ ճնշումներ եղե՞լ են Թուրքիայի 
ազգայնականների կամ իշխանու– 
թիւնների կողմից։

- Աոցցանցերից միշտ ստացել 
եմ սպառնալիք կամ հայհոյեանք, 
որի թիրախում է եղել իմ հայ
ինքնութիւնը։ Խորհրդարանում տւ-

ղՒ ունեցող դէպքէց յետոյ աւելի
շատ տեսանելի են դարձել ինձ 
ա^ակցողների ուղերձները։

«^ողովուրդների 
տական» կուսակցութեան 
գամաւորների թիրախ
ու նրանց հասցէին
րը շարունակում են։ Դա էլ 
ղեկավարւում է նախագահական 
պալատի կողմից։

- Թուրքիայի վարչապետ Ահ– 
մէտ Դաւութօղլուն հեռանում է։ Այդ 
փաստը ինչպէ՞ս կանդրադառնայ 
Թուրքիայի ներքին ու արտաքին քա
ղաքականութեան վրայ։

- Ահմէտ Ո*աւութ
տօնից հեռացումը նշանակում է 
նաեւ Թաւրքիայում փոփո
խութեան քայլերից մէկը։ 
նութիւնում գտնուող
թիւն եւ զարգացում» կուսակցու
թեան անդամների ասածի պէս 
«ամէն ինչից յետոյ քհուրրիայում 
այլեւս հնարաւոր չէ խօսել 
պետութեան պաշտօնի մասին»։ 
դողանը Դաւութօղլուի յետոյ
փնտռում է այնպիսի ով
լսելու է իր խօսրը։ դա

անուանում ենր 
յեղաշրջում։

Մինչ Դաւութօղլուն ԵՄ-ի հետ 
յա րա բերութիւները  
լու քայլեր էր ձեռնարկում, 
ղանը քաղաքացիական յեղաշրջում 
կատարեց եւ անմիջապէս յետոյ իր  
ելոյթում նշեց հետեւեալը. «Դուք՝ 
ձեր, մենք էլ՝ մեր ճանապարհով»։ 
Փաստօրէն, էրդողանը 
ամենափոքր քա յլերը։ Թուրքիան 
ամէն օր աւելի է հեռանում 
ղովրդավարութիւնից։

- Պատգամաւոր եղած ժամա- 
նակ ինչ-որ աշխատանքներ արե±լ էք 
Ստամբուլի հայ համայնքը համախ^ 
բելու համար։

- Երկար տարիներ ղւկավա— 
րել եմ համայնքի տարբեր հաս- 
տատութիւնները։ Հայ համայնքի 
խնդիրները լաւ գիտեմ։ Պատգա— 
մաւոր ընտրուելուց առաջ խնդիր- 
ների լուծման համար պայքարում 
էի, հիմա էլ նոյն պայքարը տալիս եմ 
խորհրդարանում։ Թուրքիայի
րը մի քանի տարի առաջ ապրում
էին աւելի հանգիստ
ջանում, իսկ հիմա զգում են Հրանդ
Դինքի ասած «աղաւնու
քը», այսինքն անհանգիստ են։

Հայերը կարող են գոյատեւել 
ժողովրդավար Թուրքիայում։ °ս  
պայքարում եմ այս մտքի իրակա- 
նացման համար։

- Պատգամաւոր դառնալուց յե
տոյ կարողացե՞լ էք հայ համայնքի 
որոշ խնդիրները լուծել։

- Թուրքիայի հայերը ունեն
ներկայացման Հայերը
ներկայ պահին չեն կարողանում 
ընտրել պատրիարքին եւ հիմնադ- 
րամների ղեկավարներին։ Ընտրա
կան համակարգը գտնուում է կող~ 
պէքի տակ, շարունակում ենք 
խատել այդ խնդիրները լուծելու
համար ։ Բ ացի այ«, զբաղւր,ւմ Ա  
հայկական դպրոցների հարցերի եւ 
չվերադաձուող անշարժ զոյքերի 
հետ։ կարճ ժամանակ առաջ հարց 
եմ ներկայացրել, Տիյարպեքիրի 
Սուրի շրջանում
տարածքների վեը որը
ընդգրկում է Սուրբ կիրակոս Հայ
կական Եկեղեցին եւ այլ ազգերին 
պատկանող սրբավայրերը։ 
նակում ենք հետեւել թեմայի 
րաբերեալ զարգացումներին։ Այս 
ամէնը չեն կարող լուծուել արագ, 
բայց բոլորի համար շարունակում 
ենք աշխատանքներ կատարել։

Ջհր Ծանուցումները Վստահեցէք
«Մասիս» Շաբաթաթերթին
Դ։ (626) 797-7680 ա̂ տտ̂ տ2@̂ ր̂էհ1տե.ո̂ է

Սերժ Սարգսեան Բաւարարուած Է

ՇարուՕակուած էջ

վայրը», - յայտարարած է Լաւրով։
Սերժ Սարգսեանի համաձայն, 

Ալիեւ չէ առարկած, միայն թ է  
Հայաստանի նախագահին այս պա
րագան տակաւին շատ հաւատք չի 
ներշնչեր։

«Ատրպէյճանի նախագահը, 
նայելով համանախագահներին եւ 
ինձ, ասում է, որ մենք ենք 
նախաձեռնել ապրիլեան այդ 
ծընթացը։Վստահ եմ՝ պատկւրաց- 
նում էք իմ պատասխանը, բայց սա 
է։ Ատրպէյճանի նախագահն այսօր 
տասնեակ անգամ կրկներ, որ 
պէյճանը միայն ու միայն 
ղութեամբ է ուզում լուծել այս
հարցը; Լաւ վիճակ չի, բ այց 
իրական վիճակը դա է», - ըսած է
Հայաստանի նախագահը։

ապրիլեան իրադարձութիւններուն 
վերաբերեա^ բայց ամենաճիշդ 
ձեւակերպումն այ է, որ զինուած 
ուժերը կատարած են իրենց առջեւ 
դրուած խ՚նդիրը՝ ձախողցնելով 
հակառակորդի ծրագիրը՝ ճեղքել 
ու քայքայել հայկական ճակատը։

Միաժամանակ, Սերժ 
եանը հաստատած է տարածքային 
կորուստները յիշելով յստակ թիւեր։ 
«Հայկական ուժերը, որոնք որպէս 
անվտանգութւան գօտի ունէին 800 
հազար հեկտար, կորցրել են 800 
հեկտարի չափ, դա մէկ հազարե
րորդն էլ չկայ, ռազմավարական 
կամ մարտավարական առումով այդ 
տարածքները որեւէ նշանակութիւն 
չունեն, զուտ հոգեբանական առու
մով, այո°, ատրպէյճանցիները կա
րող են իրենց ժողովր համոզել, 
որ ինչ-որ մի արդիւնքի հասել

Նախագաե Սհրժ Սարգսեան օդանաւին հարցազրոյց կ/ունենայհայ
էրագրողներու հետ

Ընդհանուր առմամբ Սերժ 
Սարգսեան բաւարարուած է 
դիպման արդիւնքներով, նոյն ատեն 
սակայն, ըսած է, եթէ Ատրպէյճան 
դրժէ խոստումը՝ խախտելո վ զյի- 
նադադարը, Հայաստան համարժէք 
պատասխան պիտի տայ։ «Ես չեմ 
կարծում, որ վաղուանից ըն«հան- 
րապէս բացառուելու են խախ
տումները, բայց յուսով եմ, որ 
շատ աւելի հանդարտ կը լինի, քան 
եղել է մինչ այսօր», -  լրագրողնե— 
րու հետ զրոյցի ընթացքին յայ
տարարած է նախագահը։

Սարգսեան ըսած է, որ կրնայ 
օգտագործել «յաղթանակ» բա ռը՝

են», - ըսած է Սարգսեան։
Հայաստանի նախագահը լրագ

րողներուն վստահեցուցած է, որ 
զինուած ուժերը ի վիճակի էին 
վերականգնել այդ ստատուս քոն, 
բայց ընտրութեան խհդիր էր։ 
«Արդեօ^ք արժէր այդ 800 հեկտա-
րի համար զոհել եւս 35, 40 կամ
80 հայրենասէր տղաներին, որոնց 
կարիքը մենք դեռեւս շատ ենք 
ունենալու», - ըսած է Սերժ 
եան՝ աւելցնելով - «Երեւանում՝ 
սրճարանում նստած, քարտէզներ 
են գծում, ուղիներ են ցոյց տալիս։ 
°ս  էդպիսի մարդկանց 
կում եմ՝ իրենք գնան վերցնեն»։

Գերմանիոյ Խորհրդարանէն Ներս

Ծարունակուած էջ 1-էն

սակցութիւնը՝ քուէարկութեան 
չդնել բանաձեւը։

«Մերկել չուզեր սրել գւրմա— 
նա-թրքական կապերը՝ առնուազն 
այն պատճառով, որ Դերմանիոյ 
մէջ թրքական ծագում ունի մօտ 
4 միլիոն մարդ։ Սակայն, իշխող 
համախոհական կառավարութեան 
անդամները կը գիտակցին, որ 
այսպէս կարելի չէ շարունակել, 
երբ տարբեր երկիրներէ, որոնց 
շարքին Վատիկանէն կը հասնին

Հայոց ցեղասպանութիւնը 
նալու մասին յայտարարութիւննե- 
րու հզօր ա լիքը»,– կը գրէ թ երթ ի
մեկնաբանը։

0րիստոնւա-«ւմոկրոտնւրու
եւ քրիստոնեա-սոցիալիստներու 
միութիւնը, կանաչներն ու Սոցիալ 
Դեմոկրատները համաձայնութեան 
եկած են Հայոց ցեղասպանութիւնը 
ճանչնալու հարցով։

«ֆայնանշըլ Թայմզ» 
կացնէ որ, գրեթէ վստահ կարելի է 
ըսել, որ Պունտեսթակը կընդունի 
բանաձեւը։

ՎԱՐՁՈՒ ՍՐԱՀ
ՓԱՍԱՏԻՆԱՅԻ ՄԷՋ (200 ՀՈԳԻԻ ՀԱՄԱՐ) 

ԱՄԷՆ ՏԵՍԱԿ ԱՌԻԹՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ

1060 ո. ձԼԼԸՈ ձ ^ . ԲձՏձՕԸՈձ ^  91104

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐ՝ 
ՀԵՌԱՁԱՅՆԵԼ (626) 797-7680
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ՍՈՒՐԵԱՆ ՆՈՐ «ՍԱՅՔՍ֊ՓԻՔՈ»Ի 
ԳԼԽԱՒՈՐ ՏԱՐՐԱԼՈՒօԱՐԱՆՆ է

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Մայիսէ 16-էն լրումէն
պէտէ հասաւ Մէ Արեւելքէ 
համար մշակուած
համաձայնագրէն Ալս
համաձայնութեամբ է, որ Օսման
եան կայսրութեա ն փլուզման 
նախօրէէն 0եծն եւ
Ֆրանսան սեղանէ դրէն
Մ էէէն Արեւելքը մէջեւ

բաժնելու ծրագէրըՀ Այդ -
րական րարտէզէն շնորհէւ եղած 
բաժանումները կը տեւեն ցայսօր։ 
ճէշդ  է նաեւ, որ
համաձայնագրէ երկու հէմնական 
հովանաւորները այսօր առա^ուան 
ազդեցութէւնը շունէն 
արեւելեան տարածրաշրջանէն 
վրայ, բայց եւ այնպէս 100 տարուան 
ժամանակ մը բաւարար է, որ 
Ա ուր է  ան , Ւրա րը, Յորդանանը, 

Լէբանանը եւ այլ երկէրները 
տ ա րբեր ա ռ ո ւմ ն ե ր ո վ  ա յս 
երկէրներու գլխաւոր արբան– 
եակները համարուէն։

Տարբեր առիթնե խօսուած 
է այս համաձայնագրէ ն ժամանա- 
կավրէպութեան մասին։ Համա
ձայնագրէն հ էնցա ըլլա լը կը 
պայմանաւորուէ մէ կարեւոր
ազդակներով , որոնց թուարկումը 
անհրաժեշտ է փորձել հասկնալու 
համար, թ է յառաջէկայ հանգրուա
նէն կազմուելէդ նոր 
Արեւելդը էնշ հաւանական պատկեր 

կրնայ ունենալ։
Այդ հանգամանքները հետեւ

եալներն են
ա,ա Շրջանէն մէջ

էւն ունեցող երկէրները փոխուած 
են։ Մէնշ մօտէկ անցեալէն 0եծն  
Յրէտանէան եւ ֆրանսան էէն, 
որոնդ կը հովանաւորէէն այս 
տարածքները, այսօր այդ դերը

տրուած է այլ երկէրներու։
ր ջ  Շրջանէն մէջ մեծագոյն 

դեր ունեցող երկէրը
նահանգներն է։

գ. Միացեալ նահանգներ այսօր
կը գէտ ա կցէ, որ առանձէնն 
անկարող է վարել այս 
շրջանը։

դ. ԱՄՆ-Էհետ ընդհանուր
խաղէն մասնակէց են ,
Ւրանը, Սէուտական Արաբէան եւ 
թուրդէան։

Այ ս ընդհանուր վ
մէջ բացայայտ է նաեւ, որ նոր 
դարտէզէ կազմութէւնը, կամ 
վ երը  նշուա ծ տ էրութ եա ն ց  
հէմնական դերերու բաշխումը կը 
կատարուէ Սուր էոյ մէջ։

Վերը թուարկուած կէտերէն 
բա ցէ կայ նաեւ տնտեսական 
գործօնը։ *եեր տէրութե մէջեւ
առկայ շահերու խաչաձեւումէն 
հետեւանդով է, որ այսօր Մէջէն  
Արեւելդը դարձած է պատերազմէ 
արէւնալէ դաշտ։ Այս առումով 
պէտդ է *նշել, որ 2010-էն  

ամասկոս է  մէջ կայաց ուած 
մէջազգայէն համաժողովէ 
ներուն մէջ դննարկումէ դրուած է 
Աուրէոյ ունենալէդ դերը շրջանէն 
մէջ, ե~ւ քէրանսայէ ե~ւ քհուրդէոյ 
նախագահներուն կողմէ Պ 
Ասատէն առաջարկ ներկայացուած 
է հեշտացնել 0աթա րէն դէպէ 
քժուրդէա հասնող նաւթատար 

խ ող ով ա կն երու կա ռուցմ ա ն  
առընթեր անոր աջակցութէւնը։ 
Ասատ կտրականապէս մերժած 
առաջարկը, առաջարկող կողմերուն 
բացատրելով, որ նման դայլ 
պէտէ վնասէ Սուրէա— քծուսաստան 
ռազմավարական յա րա բերութ— 
էւնները։ Այդ յարաբերութէւնները 
բնականաբար Ասատ ժառանգած է 
էր  հօրմէն Հաֆէզ Ասատէն, որ

քԱորհրդայէն Մէնւ ամէնէն 
վստահելէ դաշնակէցն էր շրջանէն 
մէջ։ Այստեղ դաւադրութեան 
տեսութէւնը չէ, որ կարեւոր առանցդ 
կը հանդէսանայ, այլ շահերու վրայ 
հէմնուա ծ եւ այդ շա հերու 
բախումներէն բխող հակասութ- 
էւնները։ Աուրէոյ պատերազմը 
հետեւաբար արդէւնդ է տնտեսական 
անյետաձգելէ շահաբաշխումէ մը, 
որ սակայն վերջէն պահուն կը 
վերածուէ զէնուորական 
ներու յետաձգելով ոչ 
նաւաթատար խ ողովա կներու 
կառուցումը, այլ խլելով հազարա
ւոր մարդոց կեանդը եւ աւերակուած 
վէճակէ մատնելով դէպդերէն
առաջ 24 մէլէոն բնակչութէւն
ունեցող Աուրէան։

Այս տուեալներուն լոյսէն տակ 
եւ արդէն 5 տարէէ է  վեր ընթացող 
պատերազմը, բա ցէ անկէ, որ 
կործանած է Աուրէոյ մեծագոյն 
դաղադները, գետնէ վրայ չէ 
յաջողած հակամարտող կողմերէն 
որեւէ մէկուն դրական առաջընթաց 
ապահովել։ Պատերազմէ գնով 
գետ նէ Վրա յ փոփ ոխ ու թ էւն  
էրականցնելու անհար ըլլալը այսօր 
լաւապէս հասկցած են 
նահանգներն ու քորոնց 
բ ար ձր ագայն մակարդակՈ շփո<–մ– 
ներուն էբրեւ հետեւանդ կարելէ 
եղած է ա յսօր «ա նկա յուն  
հրադադար» մը հաստատել Աուրէոյ 
մ էջ։ Երկու գերտ էրութեա նց 
արտադէն գործոց նախարարները 
տարբեր առէթներո վ կը խ օսէն 
հրադադարէ պահպանման 
ժեշտ ութեա ն մա սէն։ Մ Ա Ե -է  
Ա ո ւր է ո յ հա րցերով յա տ ուկ 
բանագնաց Աթէֆան Տէ 
րա յէ կազմակերպած 
բանակցութէւներուն մասէն բոլոր 
կողմերը ունէն նոյն տեսակէտը եւ 
անոնց կողմէ այս բանակցութ- 
էւնները արդէն կը համարուէն 
«մեռեալ» բանակցութէւններ։ Այս 
առումով երեւելէ է, որ 
եան գլխաւոր մղէչ ուժ հանդէսացող 
Ոէատը եւս կը հասկնայ, որ Աուրէոյ 
տագնապէն հանգուցալուծման 
հա ն գ րուա ն ը տ ա կա ւէն չէ  
հասունցած։ Մէնչ 
կողմերը էրենց ունեցած 
դարտերը կը փորձեն տարբեր 
հնարդներով դնել բանակցութեանց 
սեղ ա նէն, ա նդէն Ա ո ւ ր է ո յ  
էշխանութէւնները կը թուէն աւելէ 
հանգէստ ըլլա լ։

Աուսական մէջամտութեամբ 
եւ ն եցուկո վ  ա մ րա գ րուա ծ  
սուրէական բանակը կը շարունակէ 
կռուէլ տարբեր ճակատներու վրայ։

Եշխանութէւնները նոյնպէս կը 
փորձեն բանակցութեանց սեղանէն 
ն երկա յա ն ա լ էրա պ ա շտ  եւ 
գործադրելէ առաջարկներով։

Աակայն նոյն բանակը այսօր 
է  զօրու չէ արեան գնով նոր 
մադառումներու երթալ, գրաւելու 
այն հատուածները, որոնդ կը 
գտնուէն էր  էշխանութէւնէն դուրս,

բ այց յստակ է, որ այդ բ անակը չէ
գտնուէր վերջնական հատնումէ 
կամ պարտութեան դռներուն
ա ռջեւ։

Եթէ զէնուորական որեւէ մեծ 
շարժ պէտէ կատարուէ, ապա այդ 
մէկը պայմանաւորուած պէտէ 
ըլլա յ բացառապէս մէջազգայէն 
դաշնակէց ուժերու մասնակցութ- 
եամբ ըլլա լէդ գործողութեամբ, 
կամ «կանաչ լոյս»ով։ Այս առումով 
պէտդ է լաւապէս հասկնալ, որ 
գետնէ Վրայ ը լլա լէդ  որեւէ 
յառաջխաղացում պէտդ է ըլլա յ 
«բոլորէն համար եւ յանուն»։ 
Այսէնդն բացառուած է, որ Աէատէ

հովանին վայելող «՜ձայշ Ա 
Եսլամ»ը կամ 0ա թա րէ եւ այլ 
երկէրներու օրհնութէւնը կրող 
« Ալ-Ն ուսրա» ճակատը յաւելեալ 
դէրդեր կորսնցնեն ու պարտուէն։ 
Այսօրուան գլխաւոր թէրախը եւ 
տեղաշարժ կատարելու առանցդը 
ՒՇՒՊ -ն է, որուն ա
իւնը նոյնպէս հովանաւորուած է 

մէնչեւ ցնոր տնօրէնութէւն։
Ա յ ս խճճուած պատկերէն 

առջեւ յստակ է նաեւ, որ վաղուան 
Մ էջէն  Արեւելդէ հէմնական 
սահմանները կը գծուէն Աուրէոյ 
մէջ։ Ու այս բոլորէն անդէն, 
այսօրուան խաղացողներուն կամդը 
այդդան ալ կարեւոր չէ, էնչդան 
Մէացեալ Նահանգներու կամդը, 
որ սակայն յառաջէկայ ամէսներուն 
զբաղուած պէտէ ըլլա յ նախագա
հական ընտրութեան օրակարգով։

Ապ ա հովա կա ն ա ռ ո ւմ ո վ  
Մոսկուա եւ ԱՄՆ վճռած են ամէն 
գնով պահպանել ներկայէս գործող 
հրադադարէ պայմանաւորուա- 
ծութէւնը։ Ւսկ ընդդէմութեան 
կողմէ գետնէ վրայ կատարուած 
բ ո լո ր  փ ո ր ձեր ը  կը մէտ էն  
ամրապնդել էրենց դ էրդ երը, 
սակայն առանց շօշափելէ արդէւնդ— 
ներու հասնելու։

Ա ո ւր է ո յ մ էջ ընթ ա ցող  
զարգացումները կրնան աւարտէլ 
մէա յն այն ժամանակ, երբ  
պատրաստ ըլլա յ շրջանէն համար 
արդէն էսկ գծուած նոր դարտէզը, 
որ հէմդը պէտէ նոր
«Աայդս—Փէդո»յատէպ համաձայ— 
նութեան մը։
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ՄԵԹՐ ՊԱՐԳԵՒ ԴԱՒԻԹԵԱՆ

Հայրենի «կԵՆՏՐՈՆ»
տեսիլի կայանէն տրուած 
Ըո1ՑՒ ^ըընթարրէն, ամերիկահայ 
ծանօթ հասարակական գործիչ եւ 
խմբագիր Տարութ որ
կը վարէր միլիառատէր հայ բարե
րար 0 ր ր ր  0ըրբորեա նի հիմնած 
« ԼԻՆՍԻ » բարեսիրական հաստա
տութեան հայկական բաժնի տնօ
րէնի պաշտօնը, պատմեց թ է ինչ– 
պէ ՛ս նշմարած էր արցունք 0ըր–  
քորեանի աչքերուն մէջ, երբ ան 
առաջին անգամ ոտք կը կոխէր 
հայրենի հողին վրայ։ Այդ 
յին համեստ բարերարը, որ 
ֆանֆարի տուած էր հարիւր միլի
ոն ամերիկեան տոլար Հայաստանի 
ճամրաներու նորոգութեան եւ շի- 

նարարութեան համար եւ արդարօ- 
րէն արժանի դարձած էր ազգային 
հերոս կոչումին ու պատուին, ըստ 
Սասունեանի, որ ճ էր 
քորեանը երկա՜ր տարիներ, իր  
ներկայութեան երբեք այդքան 
ուած չէր եղած* որ
պողպատեայ վճռակամութեամբ եւ 
զօրաւոր նկարագրով յաղթահա
րած էր ամէն տեսակի դժուարու
թիւն Ամերիկայի պէս կռփամարտ 
պահանջող բեմի եւ հարթակի վրայ, 
հայրենի հողին վրայ վար դրած իր  
զրահները՝ դարձած էր կարծէք 
մանուկ իր մօր դրկթն մէջ* °ւ  
պատասխան տալով հարցումի մը, 
թ է 0ըրքորեա ն իր կտակին մէջ 
բան մը թողա՚±ծ էր Հայաստանին 
ու հայութեան, Սասունեան ըսաւ, 
որ դատական եւ օրինական 
ԵՁ-էշ) հարցերու լուծումէն ետք, 
կտակակատարը, որ լաւ գիտէ 
քորեանի ազգային շունչն ու ոգին, 
անկասկած որ ժառանգը բաժնած 
ատեն նկատի պիտի առնէր անկէ 
մեծ բաժին հանելու յօգուտ 
թեան եւ Հայաստանի*

0 ը ր ք  0ըրքորեա նի արցուն
քը հայրենի հողին վրայ 
խորհրդանշական իմաստ*

«Որեւէ անձ իր երկրէն ու 
հայրենիքէն աւելի մեծ եւ կարեւոր 
չի կր՛նար ըլլա լ», ըսած էր 
նակին Լիբանանի նահատակ վար
չապետ Ռա ֆիք Հարիրին, հակա— 
ռակ անոր որ ոմանք զինք կը 
նկատէին Լիբանանի տնտեսութեան 
ու դրամանիշի ապա իր
ունեցած հսկայ հարստութեան եւ 
ամուր միջազգային կապերուն շնոր
հիւ* Նոյնպէս ալ, 0 ը ր ք  0 ը ր ք ո ր - 
եանը, Աեեն Ամերիկան «գրաւող» 
միլիառատէր այդ մեծ հայը, հայ
րենի հողին վրայ իր արցունքոտ
աչքերով ցոյց կու տար, թ է հայը
որքան ալ իրեն պէս մեծ ըլլա յ ու 
կարեւոր, չի կրնար ըլլա լ աւելի 
մեծ ու կարեւոր իր երկրէն կամ 
հայրենիքէն*

0ըրքորեա նի արցունքը եւ 
իրեն պէս միլիոնաւոր սփիւռբա- 
հայերու արցունքները որ կը հոսին 
հայրենի հողին վրայ ոտք կոխելով, 
պէտք է հասկնալ որպէս աղբիւր ու 
գետ զոհաբերութեան եւ 
ցումի, որ պատրաստ է յագեցնելու 
հայրենի ժողովուրդի յառաջ ըն
թանալու ծարաւը եւ ոռոգելու ու 
ծաղկեցնելու մեր հայրենի համեստ

ու խեղճ գիւղերը* Հայաստանի մեր
ժողովուրդն ալ լեց է կենսուժով 
եւ յաջողելու կարելիութիւններով*
Պ ատճառ չկայ որ երկու կողմերու 

կարելիութիւնները չօգտագործուին 
եւ միասնաբար գործի չլծուին՝ 
որպէսզի ունենանք իսկապէս
ՂՈՎՐԴԱՎԱՐ այն

նարար պետութիւնը, որուն հա
մար, որուն շուրջ եւ որուն առջեւ 
պիտի գան խոնարհելու մեր բարե— 
կամներն ու թշնամիները*

Վստահաբար մեզմէ շատեր, 
որոնք ապրած են °րրորդ Աշխարհ 
կոչուող թերաճ երկիրներու մէջ, 
ցաւով տեսած են ու ականատես 
դարձած հանքային ու 
յին աղբիւրներու եւ ակերու 
նումը եւ դէպի անօգուտ սպառում 
հոսող անոնց ընթացքը* Հայաստան 
թէեւ կը պատկանի °րրորդ  
խարհի տնտեսական ընտանիքին, 
ունի տարբեր ընթացքի մը 
ւելու կարելիութիւնը, որովհետեւ 
ունի լեռ ճեղքելու փորձառութիւն 
(Արփ ա-Սեւան փապուղի -սովետա- 
կան շրջանէն եւ ունի նաեւ ուրիշին 
նախանձը շարժող սփիւռքեան ուժ 
ու կորով* 0ըրքորեա նի նմանները 
շատ են Հայ Սփիւռքի մէջ եւ 
կարելիութիւններով լեցուն, որոնք 
խառնուելով հայրենի ժողովուրդի 
բնազդային կարողութեան ու նկա- 
րագրային տոկունութեան հետ, 
հրաշքներ կրնան գործել եւ 
յաստանը դարձնել թեթեւ 
րարուեստի ու արդիական 
թիւններու կեդրոն*

կարելի չէ շարունակել նախ
կին վիճակով ( տԽԽտզսօ) Արցախի 
վերջին ճակատումէն ետք, որուն 
պատճառաւ բազմաթիւ զոհեր 
տրուեցան եւ մեր ինքնավստահու
թեան հիմերը խանգարուեցան* 
0 ը ր ք  0ըրքորեանի արցունքը 
եալին՝ թող ըլլա յ դաս եւ օրինակ 
մեր պատասխանատուներուն, որ 
իրեն նմաններուն հետ 
լու լաւագոյն ուղին ճիշդ ու ճշմա- 
րիա հայրենասիրութիւնն է, որ 
հայ մարդուն կու տայ հայրենի 
հողին վրայ գործելու եւ ստեղծելու 
անկաշկանդ ու անսակարկ կարե
լիութիւն* Այն ատեն, հայ բանակ 
ու զփնուոր, օժտուած գիտական 
բա րձր մակարդակով ձեռք բեր
ուած զփնուժով, պիտի 
նեն մեր «աջ զարկենք, ձախ 
կենք» ազգային երգին իմաստը եւ 
վերջ տան թշնամիի ռազմական 
ախորժակին, փոխանակ մաշելու 
պաշտպանողական մարտերով ու 
պատերազմներով*

ՈՍԿԱՆ Մ&ԻԹԱՐԵԱՆ

°րկար տարիներու ազնիւ բա
րեկամս, երբեմնի դասընկերս, որ
առաւել քան 45 տարիներէ ի վեր 
կը բնակի Ժընեւի մէջ, 
նային խօսակցութեան մը ընթաց- 
քին կը հաղորդէր, թ է հայոց 
ցեղասպանութեան 101- րդ
լիցին ա ռիթով, 24 Ապրիլ 2016 -
ին, յուշահանդէս մը տեղի ունեցած
է Ցիւրիխի մէջ,
թեամբ Հայ Դպրոցական եւ Ըն
տանեկան 0իութեա ն, հայ ժողո
վուրդի միլիոնաւոր նահատակնե
րու անմեռ յիշատակին 
ուած; Ըարեկամիս տուած տեղե
կութեան համաձայն, այս բացառիկ 
ձեռնարկին եւ դասախօսութեան 
ներկայ եղած են աւելի քան 200 հայ 
եւ զուիցերիացի ունկնդիրներՀ

Ապա շարունակեց բարեկամս, 
ըսելով «&ուրջ 50 վայրկեան, 
ցոլապատկերներու 
թեամբ, գերմաներէն լեզուով՝ 
միտաս Վարդապետի կեանքին, 
ստեղծագործական հանճարի ն եւ 
երաժշտական ժառանգութեան մա— 
սին խօսեցաւ արժանապատիւ 
*ծոկտ, Տ. Ա բէլ քահանայ 
եանը; խանդավառութիւնը 
նախադէպ է ր .....։  Պահ մը սիրտս 
հպարտութեամբ լեցուեցաւ, որով— 
հետեւ արժանաւոր եկեղեցական 
մը, իր ամէնօրեայ աշխատանքնե- 
րուն, համալսարանական դասա- 
ւանդութեանց կողքին յաջողած 
էր հայ հանճարը ծանօթացնել 
օտար հասարակութեան. ա՛յն ժո
ղովուրդի զաւակներուն, որոնց 
նախահայրերը մարդկային ար
ժանիքներու խոր 
թեամբ ու կարեկցութեամբ օգ
նութեան ձեռ ք  երկարած էին 
ցեղասպանութենէն ճողոպրած հայ 
որբերուն եւ տարագրեալներուն։

կարճ լռութ ենէ մը ետք, 
բարեկամս յանդիմանական 
տով մը հարցուց. կրնայ
ըլլա լ որ այսպիսի տաղանդաւոր 
պատրաստուած եկեղեցական մը 
բանբասանքի եւ հալածանքի 
թակայ է Ժընեւի նորանշանակ եւ 
ո չ ընտրեալ «առաջնորդին» կող~
մէ։

Պատասխանելէ առաջ, 
ձեցի բարեկամս հանդարտեցնել, 
յիշեցնելով հայկական .
«պտղատու ծառին քար նետող
ներ շա՛տ կ՚ըլլա ն»։ Ինծի
թուեցաւ որ տուած պատասխանս 
գոհացուցիչ չէր, եւ բարեկամս 
աւելի հանգամանաւոը ու
համոզիչ, տրամաբանական պա
տասխան մը կ*ակնկալէր ինձմէ։ 
Հետեւաբար մեր տարիներու բա 
րեկա մութիւնը զիս կը պարտա
ւորէ որ այս մասին նաեւ գըու- 
թեամբ արտայայտուիմ եւ մտո- 
րումներուս հաղորդակից դա րձ
նեմ հայ հասարակութիւնը։

աուսան Վրդ. Ալճալեանը 
յանդգնութիւնը ունեցած է կար
գակից օծեալի մը հասցէին աննե
րելի բամբասանքներ տարածելու 
գաղութէն ներս։ «կարգազուրկ է, 
իրա ւունք չունի քահանայ 
ուելու։ Ա ռ ի թ  պէտք չէ տալ որ 
պաշտօնական վայրերու մէջ աղօթք 
կատարէ։ Պէտք չէ զինք հրաւի
րել գաղութային ձեռնարկներու 
եւ մանաւանդ յուշահանդէսներու 
ա ռիթներով դասախօսելու», եւ 
տակաւին նմանօրինակ ձափռ — 
տուքներ։ Այս ի±նչ ողոըմելիու- 
թ ի ւն է. ո±ր դարուն մէջ 
րինք արդեօք։ Ի պէտս 
լոց, վարդապետին կը

րենք կարդալ ^^^.V^Ո^ց^Ո.^օա 
կա յքէջի վրայ զետեղուած « Ող
ջամտութեան բացակայութիւնը» 
յօդուա ծը։ Լրջօրէն պէտք է
մօտենալ այս հարցին, որովհետեւ 
նմանօրինակ երեւոյթ  մը հա- 
մազգային գայթակղութիւն է, եւ 
բոլոր անոնք որոնք «ղեկավար» 
դիրքերու վրայ կը գտնուին՝ 
պատասխանատուութեան իրենց 
բաժինը ունին այս անփառունակ 
կացութեան մ էջ։ Նոյնպէս նաեւ 
անհանդուրժելի է կրաւորական 
դ իրքը մեր ժողովուրդին, որ չի՛ 
փորձեր վերականգնել իր  իրա — 
ւունքները համայնքային մեր 
կեանքէն ներս եւ կը հանդուրժէ 
մենատիրութիւնն ու բռնակալու
թիւնը։

Թէեւ ծանօթ ենք կուսան 
Վրդ.ի անցեալին՝ որպէս նախկին 
միաբան °րուսաղէմի Ս . 
եանց վանքին, բայց եւ այնպէս 
մեր նպատակէն շեղած կ քը լլա*նք 
եթէ մանրամասն կերպով խօսինք 
այդ մասին։ Մ եր դժգոհութիւնը 
սկզբունքային է եւ հետեւաբար 
մեր ախտաճանաչումներն ու առա
ջա ր կ ն եր ը  համազգային են, 
որովհետեւ նման երեւոյթներու 
ա ռջեւ գտնուած ենք եւ կը 
գտնուինք զանազան 
րու մէջ։ Հայաստանեայց 
ցին միշտ ալ բա րդութիւններ 
ունեցած է իր  դաժան 
րին բերումով, բայց ժամանակն է 
որ անցեալի մեր տարակարծու —

թիւններէն ու յուսախաբութիւ
ներէն դաս մը քաղենք եւ 
կանգնենք եկեղեցականութեան, 
եկեղեցւոյ եւ ազգին 
տուութիւնը։

Այսօր, հողմացրիւ հայ ժո
ղովուրդը իր պատմութեան ամե- 
նակարեւոր անկիւնադարձային 
ժամանակաշրջանը կ*ապրի։ Անհ
րաժեշտ է որ վերականգնենք 
ազգային արժէքներու իմացողու
թեան ապառաժեայ մեր պատ
ուանդանը։ Այսուհետեւ անյա
պաղ պարտինք կատարել հրապա- 
րակային քննարկումներ մեր քա
ղաքական, եկեղեցական եւ 
կութային վատառողջ կեանքի մա
սին, եւ ժողովուրդի ամբողջա
կան մասնակցութիւնը ապահո
վել այս նոր զարթօնքին, որովհե
տեւ ժողովուրդը անտեսուած է 
մինչեւ այսօր եւ խաղը կը 
նայ քանի մը տասնեակ «մենաշ- 
նորհեալ» անձերու միջեւ, թ է՛

հայրենիքէն ներս եւ թ է՛ սփիւռքի 
տարածքին։

Հայոց պատմութեան մէջ՝ եկե
ղեցի, կրօնք, հայրենասիրութիւն, 
ազգային ինքնուրոյնութիւն եւ 
մշակոյթ ընդելուզած են այնպիսի 
շաղախով մը, որ կարելէ չէ 
իրարմէ բաժնել այս ներդաշնա
կութիւնը։ Հեաեւաբար

է որ վերարժեւորենք Ազգին եւ 
Եկեղեցիին րոխ  յարաբ
ները, եւ, ո՛չ թ է ճա
ներով եւ մակերեսային մօտեցում
ներով, այլ ընդհակառակը՝ ամբող
ջական մասնակցութեամբ եւ 
ծօն դերակատարութեամբ լուծում— 
ներ առաջարկենք ի խնդիր մեր 
համայնական շահերուն։
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Անցեալ կիրակի, 15
2016, աւելէ բան երկու
հարէւր երաժշտասէրներ -
նեցէն Փասատէնայէ 
տոր» թատերասրահէն մէ^ 
կազմակերպած մեծ համերգը։

Արդարեւ, հալ եւ 
յէն դասական երաժշտութեան սոլն 
համերգէն էր  մասնակցութէւնը 
բերած էր Լարբէ 60 երաժէշտներէ 
բաղկացած սիմֆոնի նուագա
խումբն ու 58 հոգէնոց երգչա– 
խումբը, ղեկավարութեամբ 
տակաշատ խմբավար Վաչէ Պ - 
սումեանէ։

Երեկոյթէ գլխաւոր աստղն էր 
անուանէ բամբ եւ
մէ^ազգալէն համբաւէ արժանա
ցած, բազմաթէւ մրցանակներու 
դափնեկէր՝ վարսեղ 
Ան մենահամերգներով հանդէս եկած 
է եւ դերերգեր ստանձնած 
հէ շատ մը օփերաներու մէջ 
(Մոսկուա, Ըւաշէնկթըն, Լոնտոն, 

Փարէզ, ^ոն, Մելսլո
կէրակէ օրուան համերգէն համար 
թ, քմումեան ընտրած էր ու
այլազան յայտագիր մը Վերտէէ, 
Ոախմանէնովէ, Պէլլէնէէ եւ 
ձա րթէ գործերէն։ Առանձնապէս 
ուշագրաւ էէն Պէզէէ «Զարմէն» 
օփերայէ «քհօրէատորնե 0ա
լարշաւը», «Ջեր կենացը» երգը 
Հընկերակցութեամբ երգչախում— 
բ էն), էնչպէ ս նաեւ էոսին Տօն
Պասէլէոյէ դերերգը « Սէվ էլէայէ 
Աափրէչը» օփերայէն։

Տայտագրէն մէջ մասնաւոր 
տեղ յատկացուած էր նաեւ հայ 
կոմպոզէտորներու 
ծութ էւնն երու «կուսա նէ 
րերգ ը»  (Ա րմէն Տէգրանեան) 
նոյն հեղէնակէն «Ըհ Ւմ  
(«Ղ ֊ա ւէթ  թեկ» օփերայէն՝) եւ 

Տէգրա ն Զուխ ա ճեա նէ 
կէ ^ երերգը» (Ա րշա կ օփե-

ր այէն)։
ք© քժումանեանէ բոլոր կատա-

րումները տեղէ ունեցան էւրայա- 
տուկ մեկնաբանութեամբ, 
ուեստական բա րձր որակով եւ 
ապրումով։ Արդարեւ էր  բեմական 
տէրական կեցուածքը, նէւթէն 
րապետելով ու ապրումով 
յայտուէլը՝ ընդելուզում մը 
ջացուց էր  եւ ունկնդէր հասարա
կութեան մէջեւ։ °րեւոյթ  մը որ 
յատուկ է տաղանդաշատ արուես
տագէտներու մէայն։

Նոյնը կրնանբ ըսել նաեւ 
օրուան երկրորդ փայլող 
ղէն, երէտասարդ ու տաղանդա
ւոր սոփրանօ Շուշան Պարսում— 
եանէն։ Արդա րեւ, տարուէ տարէ 
եւ ելոյթ է ելոյթ  էնբզէնբ գերա — 
դասող այս խոստմնալէ հայու- 
հէն։ արդէն ծանօթ անուն է ոչ 

մէայն մեր յլգզաբին այլ եւրո
պական շատ մը ոստաններու մէջ։
Մ եծ Եղեռնէ 100 առ —
թ էւ պատեհութէւնն ունեցած 
նաեւ զէնբ լսելու 
յօրէնա ծ ճրասա&ո
մէջ ղեկավարութեամբ մաեսթրօ 
Վաչէ Պարսումեանէ։

Շուշան Պարսումեան կէրակէ 
օր երգեցՎ© Պ ելլէնէէ, Մոձա րթէ
էնչպէսնաեւ Ա© Տէգրանեանէ «Արէ 
Հարալօ « (Ո՝աւի ք  ք̂ եկ օփերայէն)
երգեր։ գերազանց կատարում մըն 
էր նաեւ Արտեմէ Այվազեան-Աշոտ 
հ՝արթալեանէ «Հայաստան» երգը, 
որ ուրոյն ձայնայէն յատկութէւն 
պահանջող դժուարէն ելեւէջներով 
յօրէնում մըն է զոր մեկնաբանեց 
մեծ վարպետութեամբ։

Մասնաւոր ուշադրութեան ար
ժանէ էր Լարբէ երգչախումբը, որ 
օրուան գեղեցէկ
թեամբ մաս կը կազմէր առաւել եւս 
արժեւորելով համերգէ բնոյթը, 
ղեկավարութեամբ Վաչէ Պարսում— 
եանէ։

կը շնորհա ւորենբ Լա րը
Երաժշտական Ընկրակցութէւնը էր  
այս բացառէկ յաջող ու պատուա-

ՎԱՐՁՈՒ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿՆԵՐ
1060 ւտւօրէհ ծ116Ո/^6 
Բջ տ ջԱթ ո ջ , 0^ 91104  

ԳրւսսԵնԵսսկնԵրը վերանորոգուած 
Եւ յարմսւր վարսքերով 

ՀետաքրքրուողներԷն հեռաճայնել 
(626) 398-0506

Լոս Ա նճելոսէ իրանահայ 
Մ էութ եա ն խնամակալ Մա րմնէ 
2016-2018 նստ ա շրջա նէ Ընտ 
րական Ընդհանուր գզողովը 
մա րուեց Շա բա թ , Ա պ րէլ 2, 
2016-էն մէութեա ն  
տ ե ղ ո ւ մ ;

կողովը նախորդ նստաշրջա
նէ խնամակալ Մարմնէ 
ութէւնը հանգամանօրէն 
լուց յետոյ գնահատեց այն որպէս 
"գերազանց”;

կողովն էր  օրակարգն 
տելուց յետոյ, 2016-2018 
ջանէ համար ընտրեց Մէութեան 
խնամակալ Մարմնէ երեր նոր 
դամները, որոնր փոխարէնում են 
էրենց շրջանը բոլորած երկու

անդամներէն; Մարմէնն էր  
ջէն  նէստէ ընթացրում կատարեց 
պաշտօններէ բաժանումը հետեւ
եալ կար գով՝

*Նորտ. Վահան ՝ Ատե—
նապետ

*Նորտ. Աակոբ Այնթապլեան ՝ 
Փոխ-Ատենապետ

Պրն©էրէկ Օվանէսեան՝
ձապահ

*Նորտ. Ոոբերթ քամբան՝ Ատե— 
նադպէր

Փաստաբ. Ա լբերթ  Աբկար- 
եանր խորհրդատու

մարտգտ. կարօ Մէնաս՝  
խորհրդատու

Պրն. քժոմիկ Ալերսանեան՝ 
Գլխաւոր Գործավար

բեր մէջոցառումէն համար, որուն տարածել հայ եւ օտար 
նպատակներէն մէն է մեր ազգայէն կութեան մէջ։
եւ մէջազգայէն երաժշտութէւնը ՄՈԼՈՅԵԱՆ

Շ Լ Տ Ա Օ ձ Լ Ը
(Ց18) 6 9 6 - 2 3 0 8

քշօհ $ 2 4 % * ֊

24 .Հօրո

(818) 565-9231

6 2 5  է .  Օօ1օրՋժօ Տւրօէէ. Ճ1րո()յ1է, 9 1 2 0 5

ր̂ոէ̂ յր՛ - ՏՅէսւ՜Օ̂  1 0 ՅքՈ - 10 բոո
Տււոց^ 11 տրո - & որո

. հ յ որ ւ  ՚՜ՅՅէՍ շ  տ րո

1^6^ Լօօօէւօոտ Ն օ ր ո ւո ճ  Տ օ օ ո

Ա/6 Րմօ™/ Ո շ ւ ո օ ր ։
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ա Յ Տ Տ ք Տ ^ 6 6 ^ 1 ^

V օ I ս տ 6  3 6 ,  Ա օ .  1 9 Տ 3 է ս ր ^ 3 7 ,  ^ 3 7  2 1 ,  2 0 1 6

ճ ր ա շո ա , ճ.2€րհ^խո ՐԽ Ճցշ 7 օ  ^ օ ո օ ր  ^ծտշքւրշ 

Րրշտ^շոէ Տծրեւտաո ^ս^տէաոտ Ճ.Ա\՜^5տ ^ ա ա հ ա շ ո է

(^ րտ /^ ւ) -  ւ հ 6

բրշտւճշոէտ օք ճրտ շուո  ոոճ ճ շշրեո ցոո  
ո§րշշճ էօ ^օրև օսէ տոքւտ§սորճտ ո§աոտէ 
օշտտշքւրշ V̂ օ1 է̂ օ̂ոտ որօսոճ ա §օրոօ–  
^ոա եոևհ ոոճ րշտստշ էհշւր տշորօհ քօր 

օ օօտբրօտւտշ բշոօշ Ճշո1 ճս ո ո §  էո1ևտ 

ւո V^^ոո^ տշճւոէշճ էհշ Սա էշճ Տէոէշտ, 
^ստտւո ոոճ Բրոոօշ 1ոէշ օո ^օոճո^ .

Տշրշհ ՏտրևւտւՋՈ ոոճ 11հոտ 

–ա11 տ շշէ ո§աո ոտ շոր1^ ոտ ոշճէ տօոէհ 
ւո ոո ոէէշտբէ էօ ր ^ ^ շ  էհշ ^ոա եոևհ 

բշոօշ բրօօշտտ, Ս .Տ . Տշօրշէոր^ օք Տէոէշ 
յօ հ ո  ^շրր^, ^ստտւոո Բօրշւջո ^ւուտէշր 

Տշր§շ^ Լ^VրօV ոոճ Բրոոօ^տ Տէոէշ Տշօ– 

րշէոր^ քօր Բսրօբշ ճքքուրտ ԲորԽտ Բշտւր 
տուճ ոքէշր օօ–հօտէտ§ էհշ էո1ևտ.

“ Բ հշ Բրշտւճշոէտ րշւէշաէշճ էհշւր 
օօտտւէտշոէ էօ էհշ օշոտշքւրշ ոոՃ էհշ 

բշՋ0շքս1 տշէէԽտշոէ օք էհշ օօոքԱօէ,”  
րշոճ օ յօւոէ տէոէշտշոէ ւտտսշճ էհշտ. 

“ 1 օ  րշճսօշ էհշ ոտև օք քսրէհշր V^օ- 
1շո օ շ , էհշ^ ո§րշշճ էօ քտօԱշտ ւո էհշ 

տհօրէշտէ բօտտւեԽ էւտշ ոո Օ Տ Շ Բ  ^ շտ– 
էւ§ոէ^շ տշօհոատտ.”

“ Բ հշ Բրշտւճշոէտ ո1տօ ո§րշշճ էօ 
էհշ Շճբոոտւօո օք էհշ Շճւտէւո§ Օքքւօշ օք 

էհշ Բշրտօոո1 ^շբրշտշոէոէ^շ օք էհշ 
Օ Տ Շ Բ  Շհարբշրտօո ւո Օքքւօշ,”  ւէ տաճ, 
րշքշրոո§ էօ & տտո11 տս1էտոէւօոօ1 էշոտ 

տօաէօրտ§ էհշ օշոտշքւրշ րշ§ւտշ ւո էհշ 
օօոքԱօէ շօոշ.

Բ հ շ Ս .Տ ., ^ստտւոո ոոճ Բրշոօհ 

տշճւոէօրտ հ ^ շ  քօր ^շատ բրշտտշճ էհշ 
օօոքԱօէւո§ տւճշտ էօ ոօօշբէ էհշտշ օօո– 
քւճշոօ0–եսւ1ճւո§ տշոտսրշտ, հօբւո§ էօ 

ր^շրտշ օ տէշոճ^ աօրշոտշ ւո էհշ ւոէշո– 

տւէ̂  ոոճ քրշզսշոօ^ օք ա տ շճ  տօւճշոէտ 
օո էհշ ճրտ շա ՋՈ-ճշշրեա յօա  քրօոէԱոշտ. 

Բհշ^ հ ^ շ  ե շշո  ետօևշճ էհշ ճրտ շ–

Ո1ՋՈ տւճշ եսէ ք̂ք̂ է̂̂ V̂ 1̂  րշյշօէշճ 
ճշշրեծցՋՈ  սոէւ1 րշօշոէ1^. Բ հ շ 1&էէշր 

հծտ օ1&ւտշճ էհ&է էհշ բրօբօտշճ տշ&–

տսրշտ ^օս1ճ օո1^ օշտշոէ էհշ տէտէստ 
զսօ ք^Vօր^ե1  ̂էօ էհշ ճրտշու&ոտ.

^ շտ ո^ հԱ շ, Բրշտւճշոէ ՏտրևւտւՋՈ 

զսշտէւօոշճ ճ շ 0րետր)ՋՈ,տ օօտտւէտշոէ 

էօ էհշ օշՋտշքւրշ ւո էհշ ^&§օրոօ– 
^ՋրՋետևհ օօոքԱօէ շօո շ օո Բսշտճտ^ 

&քէշր հ շ  ջոՃ հւտ ճշշրեՋւյՋու օօսոէշր– 
բտրէ 11հ&տ Ճ1^^^V Ջ§րշշճ օո օօոքւ– 

Ճշոօ0–եսւ1ճւո§ տշՋտսրշտ ճշտւ§ոշճ էօ

Շօոէտստճ օո բո§օ 3

Տսոժշտէ^ց ^ Օ էա ո  

^̂ 11տ օ ո  Սո^V0 ^ ^ 1  

ճ^եոօ^1^ժց^ա^ոէ օք 

էհշ ճրա^ո^^ո ^^ոօ^^ժ^

6 Տ ^ Լ 1 ^  (Բոոօրոտո.ոտ) —  ճ  

1̂ §̂ տ1̂ է̂ V̂  տօէւօո ւտ ւոօ1սճշճ օո յս ո շ  2 

6սոճշտէո§ ո§շոճո շոէւէ1շճ “ Բ հ շ 100էհ 
ոոո^շրտոր^ օք էհշ ճրտ շուոո  Օ շոօօւճշ 

հոբբշոշճ  ւո 1915/1916։ Օ 0րտոո^5տ 
օե1ւ§ոէւօո էօ շոօօսրո§0  րշոտտշտտտշոէ 
ոոճ րշօօոօաոէւօո” , ^հւօհ ւտ ւոէրօ֊ 

ճսօ շճ  Խքէւտէտ ոոճ ոստ եշր օք օէհշր

^Բտ.
Բ հշ եւ11 Ո̂V̂ տ̂ §̂ տ էօ սո^օօծ11^ 

ոօևոօ^ 1շ ճ §0  էհշ քոօէտ օք տ^տէշտոէւօ 
տոտտոօրշտ օք 1,5 տւ11ւօո օք ճրտշուոոտ 

ոոճ էհշւր քօրօշճ ճշբօրէոէւօո օօտտւէ֊ 
էշճ էհշ ^ օսո§ Բսրևտ, ոոտ ւո§ էհշ 

տօV^ ոտ “ բ1ոոոշճ ոոճ տ^տէշտոէւօ տոտտ 
Շճէշրտւոոէւօո օք էհշ ճրտ շուո  բօբս1ո֊ 

էւօո ւո էհշ Ծէէօտոո Տտբւրշ ոտ Օ շոօ ֊ 

օ ւճշ” .

Բ հ շ եւ11 ո1տօ տէոէշտ էհոէ ոօևոօ^1֊ 
շճ§տ շոէ օօտշտ ւո 1ւոշ ^ւէհ բրօV^տ օ̂ոտ 
օք էհշ ^օոV^ոէ^օո օո էհշ Բր^շոէւօո 

ոոճ Բսուտհտշոէ օք էհշ Շրւտշ օք Օ շոօ ֊ 

օւճշ ոճօբէշճ էհշ Օշոշրո1 Ճտտշտե1^ 
օք էհշ Ս ուէշճ ^ոէւօոտ ւո 1948.

Բ հ շ րշտօ1սէւօո էօ ե շ  ճշեոէշճ բոր֊ 
էւօս1որ1  ̂ հւ§հ1ւ§հէտ էհշ ոօևոօ^1շճ§–

Շօոէտսօճ օո բո§օ 4

ճրա^ո^^ ք՚սոճ ^̂ տ̂̂ տ $1.1 ^^ս^օո 

Օսր^ոց Տ ա շրցշո^ ՜ ճրէտ^եհ ^շ1շէհօո

Րօթ€ ր̂̂ ո̂ ^տ էօ ճ.րր^€ ո̂ V^ր^V^ո օո  յս ո €  24, 

V̂ տ̂ է ճրա^ո^^ո ^^ոօ^^ճ^ ^€ա օրա 1

 ̂° Թ Փ ®“ Չ  0 ® ° ®
-ս - ա ւ1. . .. . - . . ր . .1 .ա. ր .1

^ 1 ,1 0 2 , 3 5 7

հ,րւ (ո և Ջ ր+Յ̂ է՛ ^ՅւՈճտււՅՈ 1Լ00 Կ՚,ււ եոո– ն՚տւմյրսր ՚̂Յ-էւ Ճ1ՍՕ *ո^հււ1 յտոփ̂ ւ

Լ Օ Տ  Ճ ^ Օ Տ Լ Տ Տ — ճրտ շուո Բսոճ 
Ս .Տ . ^շտէշրո & շ§ւօո  հոտ ոոոօսոօշճ 

էհոէ ո էօէո1 օք $1 ,102 ,357  ^ոտ րուտշճ 
ճսրւո§ էհշ 6 հօսրտ օք ւէտ Բշ1բ Ճրէտոևհ1 

շտ շրջշոօ^ էշ1շէհօո ուրշճ օո 14, 

2016 ւո Լօտ Ճ ո § շ 1շտ .
“ ճրտ շուո  Բսոճ ւտ ոո օր§ոո1շոէւօո 

էհոէ ^ոտ եօրո ոտւճտէ ո հստոո1էոր1ոո 
օոէոտէրօբհշ ւո ճրէտոևհ ւո 1992, ^ հ շո  

հսոճրշճտ օք էհօստոոճտ օք ճրտշուոոտ 
քրօտ ճրէտոևհ ոոճ ճշշրեույոո  եշօոտ շ 

րշքս§շշտ ^ւէհ ոօ տհշ1էշր, քօօճ, հշոէ օր 

տշոոտ էօ տսրV^V^” , տէոէշճ ^ որւո  
^շհրոուոո, Շհուր օք ճրտ շուո  Բ ս ո ճ5տ 

Տօորճ օք Բւրշօէօրտ. “ ճրտ շուո  Բսոճ 
տէօօճ ճրէտոևհ էհրօս§հ ^որ ոոճ 

բշոօշ ոոճ ՝ա11 օօոէւոսշ էօ ճօ  տօ. I 
^օս1ճ հև շ  էօ էհոոև էհշ ^օր1ճ ^ ւճշ  

ոքքաոէշտ օք ճրտ շուո  Բսոճ, տբշօւքւ–

օո11̂  ճրտ շո ւո  Բսոճ  ւո ^օրև,
Բօրօոէօ, Բորւտ, ոոճ Տոօ Բոօ1օ, քօր 
էհշւր բորէ1օ1բոէ1օո ւո օսր Բշ1շէհօո ՜աէհ 
քսոճտ րուտշճ էհշւր շտ շրջշոօ^  

քսոճրուտւո§ ձ. օ է ր ր 11 ջ տ էհոէ ո ճ ճ շ ճ  
$490,000 էօ էհշ էօէո1 րուտշճ,”  ո ճճշճ  
^շհրոուոո.

ճ ա ո §  օո ո11 տոյօր ճրտ շուոո  
ճտ շրւօոո է̂ 1̂ V̂ տ̂ օո տէոէւօոտ, էհշ շտշր– 

§ շոօ^ էշ1շէհօո հւցհ1ւցհէ©ճ տէօրւշտ օք 
եր^շր^, օօսրո§շ, ոոճ հօբշ էհրօս§հ 
էհշ ճշտէրսօէւօո օք ̂ որ. Բ հշ V^ճ^օ տշ§– 

տշոէտ բրօճսօշճ ւո ճրէտոևհ տհօ^շճ 

էհշ տ̂ տտ̂ V̂  ճոտ ո§շ օոստշճ ւոճւտ– 
օրւտւոոէշ տհշ11ւո§ օք V̂ 11̂ §̂ տ ոտ ̂ շ11 ոտ 

էհշ V^1օր ոոճ եր^V^ր  ̂օք ̂ օսո§ ճրտ շ– 
ուոո օօոտօրւբէտ ^ հ օ  օօսրո§շօստ1^

Շօոէւոսօճ օո բո§օ 3

—  Բօբշ Բրոոօւտ օք 
էհշ ^օտ ոո ՇոէհօԱօ Շհսրօհ որր^շ

ւո ճրտ շուո  օո յս ո շ  24 քօր & էհրշշ 

^̂ ւտւէ էհոէ ւոօ1սճշտ ո V̂ տ̂ է էօ Օ շոօօւճշ 

^շտօրւո1 ոէ Բտւէտշրոոևոեշրճ, ոէէշոճ 
ոո շօստ շուօու տ̂ րV̂ ^̂  ւո ^շր^ո^ տ  

օշոէրո1 տզսորշ ոոճ հօ1ճ ոո օբշո–ուր 
տոտտ ւո Օ^ստրւ, ոօօօրճւո§ էօ ճրտ շ– 

ուոո բրշտւճշոէւու բրշտտ տ̂ րV̂ ^̂ .
ճքէշր էհշ օքքւօւո1 ^շ1օօտ շ օշր– 

շտօո^ ոէ 2V^րէոօէտ ճւրբօրէ էհշ Բօոէւքք 
^Ա1 1^ V̂  ̂քօր էհշ ^ օէհշր Տշշ  օք Բօ1^ 
Բէօհտւոճշւո.

Բ հ շ տոտշ Բօբշ Բրոոօւտ 
տ շշէ ^ւէհ Բրշտւճշոէ Տշրշհ Տորև1տ1ոո ոէ 

էհշ Բրշտւճշոէւու Բ ո1ոօշ. Բւտ ԲօԱոշտտ ւտ 

ո1տօ Շճբշօէշճ էօ տ շշէ ^ւէհ րշբրշտշոէո– 
է̂ V̂ տ օք էհշ ճրտ շուոո  ոսէհօոէւշտ, ^̂ V̂ 1 

տօօւշէ^ ոոճ ճւբ1օտոէւօ օօրբտ.

Բ հշ քւրտէ օք էհշ V̂ տ̂ է ^ւ11 եշ 
օօոօ1սճշճ ՝աէհ ո տ շշէւո§ ^ւէհ Բւտ

ԲօԱոշտտ ^որշևւո II, Տսբրշտշ Բոէրւ– 

որօհ ոոճ ՇոէհօԱօօտ օք Ճ11 ճրտշուոոտ.
1ո  էհշ տօրուո§ օք յս ո շ  25 Բօբշ 

Բրոոօւտ ^Ա1 ^̂ րտրէ էհշ Բտւէտշրոոևոեշրճ 

^շտօրւո1 ոոճ էհշ ճրտ շուոո  Օ շոօօւճշ 
^ստշստ  1ոտէւէսէշ. Բ շ  1ոէշր 1^ V̂̂  
քօր Օ^ ստ ո էօ§շէհշր ̂ ւէհ էհշ ՇոէհօԱօօտ 

օք Ճ11 ճրտշուոոտ էօ տ̂ րV̂  ո Բօ1^ ^ոտտ 

ոէ V^րճ^ո^ոէտ Տզսորշ. 1ո  էհշ ^V^ո^ո§ 
օք յս ո շ  25 ոո շօստ շուօու տ̂ րV̂ ^̂  ոոճ 

ո Բրո^շր քօր Բշոօշ –ա11 էոևշ բ1ոօշ ոէ էհշ 

^ շբսեհօ  Տզսորշ ւո V^ր^V^ո.
Օ ո  յս ո շ  26 էհշ Բ օբշ ^ւ11 տշշէ 

^ւէհ ճրտ շուոո  ՇոէհօԱօ Տւտհօբտ ոոճ 

^Ա1 բորէւօւբոէշ ւո ո Բօ1^ Լւէսր§^ ոոճ ոո 
շօստշուօու ճւոոշր ոէ էհշ ̂ օէհշր Տշշ  օք 

Բօ1^ Բէօհտւոճշւո.

Բօբշ Բրոոօւտ ոոճ էհշ ՇոէհօԱօօտ 

օք ո11 ճրտշուոոտ տւ§ո ո յօւոէ տէոէշ– 
տշոէ ոոճ ^Ա1 հօ1ճ ո բա^շր ոէ ^հօր 

V^ր^բ ^օոոտէշր^.
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Օշրա ^ո 1ոէ€11^էսօ1տ ^11 օո  ճ ո ց շ Խ  ^€րեշ1 

էօ ճ ^ օ ց ա շ շ  ճ ր ա շո ա ո  Օ շ ո օ ^ ճ շ

ճշ^րհ^^յ^ո^ ճ ր ա շ ճ  Բօր^տ ճէրօճճշտ  

Րրշտշոէշճ էօ Տ^րշէծր^ Օշո€ա 1

Տ Տ & Լ ա  —  0©րտտո տէ©11©օէս&1տ, 
տօ1սճա§ ՕշրտՋՈ֊յսրևւտհ քւ1տ ճւր©օէօր 

քտէւհ ճ ե տ  (1հ© Օսէ) ջ ո Ճ օէհ©ր աէւտէտ 

բսե1ւտհ©ճ ջո  օբ©ռ 1©էէտր ճւր©օէ©ճ էօ էհ©

0©րտտո Օհտռօ©11օր ճռ§©1& ^©րև©1 տռճ 
6սռճ©տէ&§ օջ1Աո § քօր էհ© ր©օօ§աէառ օք 

էհ© ճրտ շռւՋՈ 0©ռօօւճ©.

1ռ էհ© օբ©ռ 1©էէ©ր էհ© աէւտէտ օջ11 “ էօ 

էտև© օ տէտոճ օռ 2 յսռ© ջ ո Ճ էօ ր©ք©ր էօ էհ© 
օոտ©տ օօտտւէէ©ճ &§առտէ էհ© ճրտ©աՋՈ 

բ©օբ1© ջտ “ §©ռօօւճ©.”  1հւտ ւտ տօր© էհտռ & 
հւտէօրւօ&1 բ©ոօճ, տօր© էհտռ ջո  &բօ1օ§^ էօ 

էհ© ճ©տօ©ռճտոէտ օք էհ© V̂ է̂̂ տտ. “ 1տտ§տ©
^օս 1^©ճ ւռ 0©րտ&ռ^ տռճ էհ© Բօ1օօտստէ 

^օս1ճ ե© ճ©ռւ©ճ –  ^օս1ճ էհտէ ռօէ ե© & 
օօոէաստէաո օք էհ© Ջ0էս&1 քտօէ7”

ճ տ օ ռ §  էհ© տւ§ՈՋէօո©տ օք էհ© օբ©ռ 1©էէ©ր ա© ^աևստ &տճէ, Բ©տճ օք էհ© 
Բր©տճ©ռ Տ^տբհօռ^ Օրօհ©տէա, 0©րտՋՈ–1սրևւտհ–ճրտ©ռւՋՈ օօտբօտ©ր տռճ §ա– 

էաւտէ ̂ ա օ  Տւո&ո ճւր©օէօր օք ̂ տտբո&§©1 էհ©տէր© ւռ ա տ ե ս ր §  ճտ©1ւ© Բ©սք1հաճտռճ 
էհ© §©ռ©ա1 ճւր©օէօր օք էհ© Տջճօ ո  Տէտէ© Լւերա^, 1հօտտտ 6սր§©ր.

1հ© 6սռճ©տէտ§ ւտ տ©է էօ VՕէ© օռ օ օրօտտ–բաէ  ̂եւ11 օռ ճրա©ու&ռ 0©ռօօւճ© օռ 
յսռ© 2.

Բօ11օ՝առ§ ւտ էհ© ©ռ§1ւտհ էաոտ1&էաո օք էհ© օբ©ռ 1©էէ©ր;

6©ր1ւռ / Բր©տճ©ռ, 10 2016

Բ©ա ^&ճ&տ  Օհտռօ©11օր,
Բ©ա ^©տե©րտ օք էհ© 0©րտտո 

6սռճ©տէծ§,
6օէհ էհ© օսրր©ռէ 0©րտտո քցր1ա– 

տ©ռէ ջ ո Ճ ւէտ բր©ճ©օ©տտօրտ հ^© ր©– 
տառ©ճ տւ1©ռէ քօր էհ© բշտէ հսռճր©ճ 
^©ատ ր©§աճտ§ էհ© ճրտ©ուՋՈ 0©ռօ– 

օւճ©. Բօ^©V©ր, բտրէո©րտհւբտ ճ օ ռ 5է 

եր©տև ճօ ^ ռ  օռ էհ© ետտւտ օք ̂ հտէ ւտ տաճ 
եսէ աէհ©ր ճս© էօ ^հտէ ւտ 1©քէ սռտաճ.

Բօճտ^, ^© օջ11 սբօռ ^օս էօ էօև© & 
քւրտ տէօռճ օռ յսռ© 2, 2016, օռճ օջ11 էհ© 

օոտ© բ©րբ©էաէ©ճ օռ էհ© ճրա©ո^ՁՈ ՈՋէւօռ 

ե^ ւէտ բրօբ©ր ռօտ©։ ջտ §©ռօօւճ©. ճքէ©ր յ11, 
էհ©ր© ւտ տօր© Ջէ տէտև© հ©ր© էհօռ & տ©ր© 

հւտէօրւօՋ1 օ1ՋտտւքւօՋէւօո օր ջո  &բօ1օ§^ էօ 

էհ© ճ©տօ©ռճտոէտ օք էհ© V̂ է̂̂ տտ. 1տ&§տ© 
քօր & տօտ©ռէ էհ&է ^օս 1̂ V©ճ ւռ & 0©ր– 

տ&ո^ ̂ հ©ր© էհ© Բօ1օօտստէ ̂ տտ ճ©ռւ©ճ – 
^օս1ճ էհւտ ռօէ ե© էտոէՋտօսոէ էօ & բ©ր– 
բ©էսծէաո օք էհ© &օէս&1 օրւտ©7

Բհ© ճ©ռւ&1 օք էհ© ճրտ©ուՋՈ 0©ռօ– 

օւճ© 1ձ> տ էհ© քօսռճՋէւօռ քօր էհ© V^օ- 
1©ռօ© օք էհ© բր©տ©ռէ ճտ ։̂ 1ռ 1915, էհ© 

ճրտ©ուՋոտ ^©ր© 1տե©1©ճ տտ է©րրօոտէտ 
տռճ ճւտբօտտ©տտ©ճ օք էհ©ւր ե©1օռ§ւռ§տ. 
1ռ 2015 &1օռ©, սբ^Ջրճտ օք 5,000 ^սրճտ 

^©ր© –  Ջօօօրճւռջ էօ օքքւօւՋ1 քւ§սր©տ – 

ևւ11©ճ ւռ Բսրև©^ ճս© էօ &11©§©ճ է©րրօրւտէ 
օօոո©օէւօռտ. ԲրՋօէւօ&11  ̂էհ© ©ռէւր© օ©ռ– 

է©ր օք էհ© օւէ  ̂օք Բւ^ՋրեՋևւր ^տտ օօտ– 
բս1տօո1^ ©ճբրօբրւտէ©ճ.

յստէ օ ք©  ̂ ճծ^տ տ§օ, Բր©տւճ©ռէ 
Բրճօ§տռ ^&րռ©ճ էհծէ ճրտ©ռւՋ ^ ջտ 

բ1տ^1ռ§ ̂ ւէհ քւր© ւռ ̂ Ջ§օրոօ–^ՋրՋե&ևհ, 

ե©Ջրւռ§ ւռ տ ւռճ էհ&է յստէ ՕV©ր 100,000 

ճրտ©ուՋոտ տէւ11 1̂ V© ւռ Բսրև©^. ^© &ր© 
օք էհ© քւրտ բ©րտստտաո էհ&է &11 էհ©տ©

–– 1հ© օքքւօ©րտ օք 
ճրտ©ռւՋ 6օրճ©ր Բրօէ©օէւօռ Բ©բ&րէտ©ռէ 

օք էհ© Բ©ճ©ա1 Տ©օսրւէ  ̂ Տ©րV̂ ©̂ օք էհ©
&ստտ1ՋՈ Բ©ճ©րՋէ1օՈ հ^V© ճ©էՋ1Ո©ճ օ 

բ©րտօռ ^ հօ  ա©§&11  ̂ օրօտտ©ճ էհ© ճր– 
տ©ռ1ՋՈ–Բսրև1տհ եօրճ©ր, բր©տտ տ©րV̂ ©̂ 

օք էհ© տաճ ճ©բաէտ©ռէ ւռքօրտ©ճ ճր– 
տ©ուՋՈ ^©^տ–^Բ^Տ.տտ.

ճօօօրճւռ§ էօ էհ© ր©տբ©օէ^© ր©– 
բօրէ, էհ© եօրճ©ր §ստրճտ օք էհ© եօրճ©ր 

ճ©էտօհտ©ռէ ւռ Ճրէտտհճէ էօ^ ռ— ւռ 
ճր&ր&է ԲրօV^ո^©— հ&ճ ր©օ©^©ճ ւռքօր– 
տՋէւօռ, ՕV©ր էհ© ^©©և©ռճ քրօտ էհ© 

1օօ&1 ր©տւճ©ռէտ ̂ օրևւռ§ &1օռ§ էհ© ետռևտ 

օք էհ© ճաևտ ^ V̂©ր, էհ&է ջո  սաճ©ռէւքւ©ճ

©V©ռէտ հ^V© ե©©ռ քՋօաէտէ©ճ էհ©
տ^տէ©տ&էւօ ր©քստ&1 օք Բսրև©^ էօ քտօ© 

սբ էօ ւէտ հւտէօր ,̂ տռճ էհ© ք&օէ էհ&է եօէհ 
ւէտ հւտէօրւօՋ1 տռճ բր©տ©ռէ–ճտ  ̂ տօէւօոտ 
&ր© տ©է տւ1©ռօ© օռ էհ© բ&րէ օք էհ© 
տէ©րոՋէաո&1 օօտտսռւէ^.

Բհ© ծսէհօր, ճրտ ւռ  X. ^©§ռ©ր, 

հ&ճ էհւտ էօ տտ̂  տեօսէ 1915։ “ ( ...)  (I) 
^©ռէ էօ էհ© 0©րտ&ո Բօր©ւ§ռ Ծքքւօ©, 
^հ©ր© էհ©  ̂ ևռ©^ &եօսէ ©V©ր է̂հ^ո§, 

եսէ տէտէ©ճ էհծէ ռօէհւռ§ օօս1ճ ե© ճօռ©. 
I ( ...)  հծճ էօ բօ̂ ©ր1©տտ1̂  ^տէօհ էհ© 

հօրրօր սռքօ1ճ, էհ© ճ©օւտՋէաո օք & 
ՈՋէւօռ. ( . )  1հ© էհ©ռ ̂ Ջ^օր օք Ճ1©բբօ, 

^ հօ  ^ ջտ & տ&ռ օք §ր©ծէ հստՋուէ^ տռճ 
ճ©օ©ռօ^, տ©ռէ օ է©1©§ատ էօ 1&1&&է 

Բ&տհ&, էհ© աատէ©ր օք էհ© 1ռէ©րւօր։ 
Բօրճ©տ օք էհօստտռճտ սբօռ էհօստտռճտ 

օք ճրտ©ուՋոտ հ^V© ր̂ր̂ V©ճ. ^հ&է ա© 
^© տսբբօտ©ճ էօ ճօ  ՝աէհ էհ©տ7 ճ ռ ճ  

1&1&Ջէ, էհ© աօհ©ռ©տ^ օք էհ© ճրտ©– 
ռւՋոտ, է©1©§ատտ©ճ ետօև։ 1հ© §օ&1 օք 
էհ© ճ©բօրէՋէւօռտ ւտ ©ճէ©րտւոՋէ1օռ.”

1 օ  ©ռտսր© էհ&է էհ© 0©րտ&ո–1սրև– 

ւտհ բաէռ©րտհւբ օօռէւռս©տ էօ ք1օսրւտհ, 
^© էհ©ր©քօր© օջ11 սբօռ ^օս էօճտ^ էօ 

սբհօ1ճ քսոճՋտ©ոէ&1 Բսրօբ©տռ V̂ 1ս©տ 
տոճ ւտտս© օ օ1©&ր ջոՃ սոՋտեւ§սօստ 

տէտէ©տ©ռէ. ^ օս  ռօէ օռ1^ օ^© ւէ էօ էհ© 
ճ©տօ©ռճտոէտ օք էհ© V̂ է̂̂ տտ օք էհ© §©ռօ– 

օւճ©, եսէ տր© &1տօ օե% © ճ էօ ճօ  տօ ւռ 
1ւ§հէ օք ̂ օսր օ^ ռ  հւտէօր  ̂տռճ տտ & ճսէ^ 

էօ 1սրևւտհ օւ̂ ւ̂1 տօօւ©է  ̂–  ր©§տրճ1©տտ օք 
©էհռւօւէ^. 6©օ&ստ© ս1էւտ&է©1 ,̂ էհւտ ւտ 
տեօսէ օ1օտւռ§ էհ© քւռ&1 օհ&բէ©ր օք էհ© 
տօէս&1 օրւտ© ւռ օրճ©ր էօ ստհ©ր ւռ & 

բ©տօ©քս1 1սրև©^ օք էհ© քսէսր© էհ&է ւտ 
քր©©, ճ̂ V©րտ© տոճ ^ւէհօսէ ք©տր.

յր»ոտ13է6ճ ե յ Բտէրւօէ Տրտտո

բ©րտօռ ^ ջտ ^Ջ1ևւռ§ էօ՜^աճ ճրտ©ռւՋ 

քրօտ էհ© եօրճ©ր ՜աէհ յսրև©^.
Բ© ^ ջտ ճ©էՋւռ©ճ ւռ ճր^ևտ^V^ո 

էօ^ռ ւռ ճր&ր&է ԲրօV^ո^©, &ռճ հ&ռճ©ճ 

ՕV©ր էօ էհ© &ստտւծո եօրճ©ր §ստրճտ.
Բսրւռ§ էհ© բր©1ւտտա^ զս©տէւօռ– 

ւռ§, էհ© ճ©էառ©© տտւճ հ© ւտ & ԲՋևւտէՋու 

օւէւշ©ո եօրռ ւռ 1998, ջոՃ էհ&է հ© ̂ &ռէ©ճ 

էօ ր©տօհ Բսրօբ© VI» ճրտ©ռւՋ.

Օ ռ  էհ© տտտ© ճտ^, էհ© եօրճ©ր 

էր©տբտտտ©ր ^տտ հ&ռճ©ճ ՕV©ր էօ էհ© 

օքքւօ©րտ օք էհ© ^Ջէ1օռ&1 Տ©օսրւէ  ̂ Տ©ր– 
V̂ ©̂ օք ճրտ©ռւՋ, ^ հօ  տր© օհ©օևւռ§ օսէ 

հւտ ւճ©ոէւէ>ր տռճ 1օօևւռ§ ւռէօ էհ© օւր– 
օստտէ&ռօ©տ ե©հւռճ էհւտ օքք©ռտ©.

Տ 1 & Ճ Տ 6 Օ Ս Բ .Օ  —  1հ© Բստտռ 
^ւ§հէտ Բ©ք©ռճ©ր օք էհ© ^©բսեեօ օք 
ճրտ©ռւՋ ճրտ ՋՈ յ&էօ^&ռ տ©է օռ 
12 ^ւէհ Տ©օր©էտր̂  0©ռ©ր&1 օք էհ© Շօսռ– 

օւ1 օք Տսրօբ© 1 հօրեյ0րռ յ&§1&ռճ ւռ 

Տէրտտեօսր§.
1ծէօ^ՋՈ բր©տ©ռէ©ճ էօ էհ© Տ©օր©– 

էա^ 0©ռ©ր&1 էհ© Ջէրօօւէւ©տ օօտտւէէ©ճ 
ե^ ճշ©րետր)Ջո1 ճրտ©ճ Բօրօ©տ տռճ հծտ 

էրՋոտտւէէ©ճ էհ© §րօտտ հստ&ռ ո§հէտ 
V օ̂1̂ է̂ օոտ օօտտւէէ©ճ Ջ§Ջւռտէ էհ© օ^ւ1– 
1ՋՈ բօբս1տէ1օռ օք էհ© ^©բսեհօ օք 

^տ§օրռօ ^ՋրՋետևհ &տ & ր©տս1է օք 
ճշ©րեՋր)ՋՈւ &§§ր©տտւօռ տւէւՋէ©ճ ւռ էհ© 
ե©§1ոուո§ օք էհ© օք Ճբո1.

Բսրւռ§ էհ© տ©©էւռ§ էհ© Բ©ք©ռճ©ր 

բր©տ©ռէ©ճ էօ 1 հօրեյ0րռ յ&§1&ռճ տբ©– 

օւքւօ ©Ճ&տբ1©տ օք Ջէրօօւէւ©տ օօտտւէէ©ճ 
ե^ ճշ©րեՋր)ՋՈւ ատ©ճ քօրօ©տ. Բ© &1տօ 

հ&ռճ©ճ էօ էհ© Տ©օր©էա  ̂ 0©ռ©ր&1 էհ© 
բսեետհ©ճ ̂ ©բօրէ օք^ ^ ^  Բստ օռ  ̂ ր§հէտ 

Բ©ք©ռճ©ր ^հւօհ ջո ջ 1̂ 2©տ էհօտ© օտտ©տ 
օք Ջէրօօւէւ©տ.

1&էօ^ՋՈ սռճ©ր1ւռ©ճ էհ© ճ©V^տէ է̂- 
ւռ§ օօոտ©զս©ռօ©տ օք ճշ©րեՋր)ՋՈւ ջ§– 

§ր©տտ̂ V© բօեօ^ օք ճ1տտ©տ1ոՋէւո§ հա

(ճրտ©ուՋոօ^) –– ճ  

և©  ̂ օօտտւէէ©© ւռ ճրտ©ռւՋ,տ ^Ջէ1օռ&1 
Ճտտ©տե1  ̂օռ ^օռճտ^ ճւճ ռօէ §^© ւէտ 

^բբրօV^1 էօ & եւ11 օօ–տսէհօր©ճ ե^ օբբօ– 
տւէւօռ 1օ^տծև©րտ 2տրսհւ Բօտէօռյ^ՋՈ &ռճ 

Բր&ռէ 6ծ§աէ^ծո էհ&է ^օս1ճ օօտտւէ 
ճրտ©ռւՋ էօ քօրտ&11  ̂ ր©օօ§ո1շւռ§ էհ© 

ւոճ©բ©ոճ©ռօ© օք ա § օ ր ռ օ  ^ՋրՋետևհ.

1հ© ճւտօստտւօռ օք էհ© եւ11 էհ&է 

^տտ ր©ք©րր©ճ էօ էհ© ̂ Ջէ1օռ&1 Ճտտ©տե1  ̂
քրօտ էհ© §ՕV©րոտ©ոէ օռ 5 օօտ©տ 

^©©ևտ &քէ©ր հօտէւ1ւէւ©տ ւռ էհ© ճրտ©– 
ռ1ՋՈ–ճշ©րեՋր)Ջո1 օօռքեօէ շօռ© ճսրտ§ 

^հւօհ Բր©տւճ©ռէ Տ©րշհ ՏաևւտւՋՈ, էհ© 

1©տճ©ր օքէհ© տցյօրւէ^ ̂ ©բսեԱօտո Բ&րէ  ̂

օք ճրտ©ռւՋ (^ Բ ճ ) , –^առ©ճ 6&ևս էհ&է 
V©ր©V^ո ^օս1ճ օօռտւճ©ր ր©օօ§ո1շւռ§ 

^ՋրՋետևհ տհօս1ճ էհ© ատ©ճ օ1տտհ©տ 
©տօտ1տէ© ւռէօ օ քս11–ե1օ^ռ ^&ր.

ճշ©րեՋւյՋՈ ր©տբօռճ©ճ ե^ տէծէտ§ 

էհ&է էհ© բ&տտ&§© օք տսօհ & եւ11 ւռ ճրտ©– 
ռա  ^օս1ճ տ©ՋՈ ջո  ©ռճ էօ էհ© ւռէ©րոՋ– 

է1օռ&11  ̂տ©ճւՋէ©ճ ո©§օէւՋէաոտ օռ էհ© 

տէտէստ օք ^ա ծեծևհ ջոՃ ^օս1ճ էհ©ր©– 
քօր© ©ռէա1 օ ռ©^ ^&ր. ՕքքւօւՋ1տ ւռ 

^օտ օօ^ &1տօ ճւտօօսրտ§©ճ V©ր©V^ո 
քրօտ էծևտ§ էհ© տէ©բ.

ճ  տօյօոէ^ օք ̂ Բ ճ  տ©տե©րտ &ռճ

էր©ճ տռճ V̂ օ1©ո̂ © էօ^տրճտ բ©օբ1© օք 
ճրտ©ուՋՈ ©էհռւօւէ^ ^հւօհ ©ռճ&ռ§©րտ 
էհ© Շ օ ս ո օ ճ  օք Բսրօբ© հստ&ռ ո§հէտ 
բրօէ©օէւօռ տ̂ տէ©տ. ^օր©ՕV©ր, էհ© Բ©– 

ք©ռճ©ր ռօէ©ճ էհ&է տսօհ բօեօ^ ւտ ե©ւռ§ 

©ռօօսրտ§©ճ տէ տէծէ© 1©V©1 տռճ ւտ օք ՋՈ 
տետօ1սէ©1  ̂ւռէօ1©րՋոէ ՈՋէսր©.

1է հծտ ե©©ռ ր©օօրճ©ճ էհ&է հստ&ռ 
ո§հէտ V̂ օ1 է̂ օ̂ոտ տր© սոՋօօ©բէտե1© սռ– 

ճ©ր ջո^ օւրօստտէՋՈօ©տ, հստ&ռ րւ§հէտ 
բրօէ©օէւօռ ՕՋոռօէ ե© 1ւտւէ©ճ ե^ բօԱէւօտ 

օր էօ էհ© եօրճ©րտ.
1հ© բ&րէւ©տ ©տբհ&տւշ©ճ էհ© րօ1© 

օք էհ© Բ ստ ծո  ^ւ§հէտ Բ©ք©ռճ©ր (Օտ– 
եսճտտՋո) ւռ 1տբ1©տ©ոէ1ռ§ էհ© Տսրօ– 

բ©տռ տէՋոճտրճտ ւռ էհ© օօսռէր^. ^օր© 
տբ©օւքւօՋ11 ,̂ էհ© ւտբօրէՋՈօ© օք էհ© 

Օտեսճտտծո ւռտէւէսէ© ւռ ©ճ©օսէւռ§ էհ© 

Բսրօբ©տռ Շօսրէ օք Բստ &ռ ̂ ւ§հէտ յսճ§– 

տ©ռէտ հ&տ ե©©ռ ©տբհ&տւշ©ճ. 1հ© բ&ր– 
էւ©տ հ^© &1տօ ճւտօստտ©ճ էհ© ւտտս©տ 

ր©1ծէ©ճ էօ բր©V©ոէ^օո օք ճօտ©տէւօ V^օ- 
1©ռօ©, բրօէ©օէւօռ օք էհ© ո§հէտ օք բ©օբ1© 

^ւէհ ճւտՋեաէւ©տ, տտ ̂ ©11 տտ օէհ©ր ւտտս©տ 
ւռ էհ© քւ©1ճ օք հստ&ռ ո§հէտ բրօէ©օէւօռ, 

ր©տճտ էհ© տէտէ©տ©ռէ.

ր©բր©տ©ռէծէ̂ ©տ օք օէհ©ր օբբօտւէւօռ ք&օ– 

էւօռտ ւռ էհ© ճրտ©ուՋՈ բՋր1ւՋտ©ռէ էօճծ^ 
օ&11©ճ ւռէօ զս©տէւօռ էհ© բրսճ©ռօ© օք 
բտտտ1ռ§ օ ̂ ՋրՋեօևհ ր©օօ§աէւօո եւ11 ռօ^ , 

եսէ էհ©  ̂օօռտւճ©ր էհ© բօէ©ռէւՋԱէ  ̂օք էհ© 
տօV© էօ ե© ւէտ©1ք օ տօյօր ճ©է©րր©ռօ© 
Ջ§Ջւռտէ օ ռ©^ ճշ©րեայ&ա օքք©ոտ̂ V©.

ԲօտէՋոյ^ՋՈ, 6&§րՋէ^ՋՈ ջոՃ տ©V- 

©ր&1 օէհ©ր 1Ջ^տ&և©րտ, օռ էհ© օօռէրա^, 
ե © 1ր©̂  ̂© էհծէ օռ1^ ^ՋրՋետևհ,տ քօրտ&1 

ր©օօ§աէւօո ^Ճ1 բրօV^ճ© տօր© տ©օսրւէ  ̂
§սատռէ©©տ Ջ§Ջւռտէ 6Ջ և ս 5տ ճ©տւ§ռտ էօ 

ր©տօ^© էհ© օօռքեօէ տաէՋրճ^.
ճքէ©ր ճւտօստտւօռտ տէ էհ© ^Ջէ1օռ&1 

ճտտ©տե1^ Բօր©ւ§ռ ^©1&էւօռտ Շօտտւէ– 
է©©, տօտէ օք էհ© Օօտտւէէ©© տ©տե©րտ, 

եօէհ բրօ-§ՕV©րոտ©ոէ տռճ օբբօտւէւօռ 
ր©բր©տ©ոէ̂ է̂ V©տ, օբէ©ճ օսէ օք էհ© ե&1– 

1օէտ օռ ^հ©էհ©ր էօ ^բբրօV© էհ© եւ11 տռճ 
ւռօ1սճ© ւէ ւռ էհ© բա1ւՋտ©ոէ Ջ§©ռճտ. 1ռ 

էհ© քւրտէ ետ11օէ օռ1^ օռ© տ©տե©ր VՕէ©ճ 
“ քօր”  ©ռճօրտւռ§ էհ© եւ11, տռճ օռ© VՕէ©ճ 

“ Ջ§Ջւռտէ”  ւէ. 1ռ էհ© տ©օօռճ ետ11օէ, ^ւէհ 
օռ1^ “ քօր”  VՕէ©տ քրօտ Բ&տհոՋևէտսէ^սո 

տոճ Բ©րւէտ§© տ©տե©րտ, Օօտտւէէ©© 
ՕհՋւրտՋՈ ճրէծև 2&ևհՋր^ՋՈ ճ©օ1տր©ճ 

էհ&է էհ© եւ11 ^Ո1 ռօէ ե© բսէ օռ էհ© 
բՋր1ւՋտ©ռէ,տ Ջ§©ռճտ.

^ ^ ^ . տ » տ տ ւ տ ^ 6 6 ե 1 ^ . օ օ տ

Ս բ ճ ծ է շ ճ  ^V^ր^ ք ր ւճ » ^

Բ̂ ե;̂ տէ̂ ո̂  ^ է̂^2^ո Օ շէծ ա շժ  քօր ^րօտտ^ոց

Ճրա^ո^^-Xսրե^^ Բօրժշր

ճրա^ո^^ո Ր^ր1^^ա^ոէ ^^էհհօ1ճտ Օշհ^էշ Օ ո

^^^օցո^է^օո 6^ս
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Օ թ շո ա ց  օք էհշ ճշԱ շք “ ՏծտսՈտ Օ ^ է ”

յօոՅէհտո Օր66Ո–Ե1»էէ 
Շ Տ 0  օք էհօ ճոէւ-ԲտքՅտՅէւօո Լ օյ§աօ

Ճ տ էհօ տէւ11 քար1  ̂ոօ՝^ Շ ե Օ  օք էհօ 
Ճոե–Բօք&տ Ջեօո Լօտ§սօ (Ճ Բ Լ ) ,  ^ օ  

եօօո օո էհօ յօ ե  1օտտ էհտո օոօ ^օա. 1’տ 
քրօզսօոե^ տտևօճ տեօսէ օսր օսրրօոէ 

բօտւէւօո օո հւտէօոօ&1 Լօտ§սօ ճօօւտւօոտ. 
Օոօ օք էհօտօ օրսօւ&1 զսօտեօոտ ւտ ^հօրօ 

Ճ Բ Լ  տէտոճտ ^ւէհ րօ§աճտ էօ րօօօ§ու– 
ե օ ո  օք էհօ Ճրտօատո Օօոօօւճօ.

քտտե^ ̂ ջտ ճեօօէ1^ ւտբտօէօճ 
ե^ էհօ Բօ1օօտստէ. Օ ^ օո  էհտէ բրօքօսոճ1^ 
բօրտօո&1 օճբօրւօոօօ, I Ջբբրօօւտէօ էհօ 

բա ո օք էհօտօ ^ հօ  տսքքօրօճ 1օտտօտ ՕVՕո 

§օոօաեօոտ տ§օ տոճ էհօ ոօօճ էօ րօ– 
տօտեօր. I տտ րօտ տ ճօճ ճա1^ էհտէ ^օ 

տստէ օճսօտէօ տոճ էտևօ տօեօո տ§աոտէ 
հտէօ ւո օսր օ^ ո  ետ օ , ջտ ^ օ V0՝  ̂

“ ոօVօր Ջ§աո.”

քհօրօքօրօ, օո1^ & քօ՝^ ^օօևտ &ք– 

էօր էհօ 101 տէ օօտ տ օտ օա եօո  օք էհօ 
էա§օճ^, տոճ օո էհօ օօօտտաո օք ^ օտ  

ա Տ հօտ հ , էհօ րօտ օտ եա ոօօ օք էհօ 
Բօ1օօտստէ, I տտ ստտ§ էհւտ օբբօրէս-ուէ^ 

էօ տտևօ օսր բօտւէւօո օ1օա.

Ճ Բ Լ  ւտ & 103–^օտր–օ1ճ օր§տու– 

շտէւօո տոճ Vօր^ բրօսճ օք եօէհ ւէտ 
հւտէօր^ տոճ ւէտ տւտտւօո էօ ոօէ օո1^ 

1օտճ էհօ օհտր§օ օօտետէէա§ տոե– 
Տօտւետտ, եսէ էօ ջ1տօ քւ§հէ Ջ§աոտէ &11 

քօրտտ օք եւ§օէր^. ^ օ  րօօօ§ոԲ օ  տոճ 
սբհօ1ճ օ օ օ ոոօ օ եօ ո  եօէ^օօո օսր 

1օտճօրտհւբ րօ1օ էօ տէտոճ սբ քօր էհօ 
յօ՜ատհ օօտ տսա է^ տոճ տէտոճ սբ քօր 

օէհօր տւոօոէ^ տոճ տ օր§տ օեշօճ օօտ– 
տսուեօտ տէ էհօ տտտօ ետ օ.

Օսր տւտտւօո րօեօօէտ էհօ ^օրճտ 
օք էհօ յօ՜ատհ Տտ§օ Բւ11օ1 քրօտ 2,000 

^օատ տ§օ; “ 1ք I տտ ոօէ քօր տ^տօ1ք, ^ հօ  
^Ա1 եօ7 Ճ ո ճ , ւք I &տ օո1^ քօր տ^տօ1ք 

՝^հծէ տտ I7”
7հ&է օօոոօօէւօո ւտ եօէհ տօր&1 

տոճ բրՋՕէւօ&1; Iէ ւտ էհօ րւ§հէ էհւո§ էօ ճօ.
^ հ օ ո  էօտօհ ծեօսէ էհօ Բօ1օ– 

օտստէ, տբշծև &եօսէ էհօ 2,000–^օ&ր 

հւտէօր  ̂օք &ոէւ–Տօտւէւտտ էհ&է տ&ճօ էհօ 

Տհօտհ բօտտւե1օ.

հ^V^ օ տւտԱծր րօտբօոտւեւ1ւէ^ 

էօ էտ1և տօրօ երօտճ1^ տոճ րօօ&11 էհ&է ւո 
օսր օ^ ո  Աքօէւտօ էհօ ^օր1ճ ճւճ ոօէ 

տէտոճ սբ Ջ§տւոտէ էհօ հօրրօրտ հ&բբօուո§ 
ւո ՇՋտեօճւտ, Տօտուծ &ոճ ̂ ^ ջոՃջ . 1 օ օ  

օքէօո, էհօ րօտբօոտօ էօ §օոօօւճօ հ&տ 
եօօո §1օետ1 տւ1օոօօ.

Տօ, 1©է տօ եօ օր̂ տէ&1 օ1օտր; էհօ 
քւրտէ §օոօօւճօ օք էհօ 20էհ օօոէսր^ ւտ ոօ 

ճւքքօր–օոէ. ^հ&է հծբբօոօճ ւո էհօ Օէէօ– 
տ&ո Բտբւրօ էօ էհօ Ճրտօու&ոտ եօ§ւո– 

ուո§ ւո 1915 ^ ջտ §օոօօւճօ. 1հօ  §օոօ– 
օւճօ եօ§տո ̂ ւէհ էհօ րսեո§ §ՕVօրոտօոէ 
&րրօտէւո§ &ոճ օճօօսէւո§ տօVօր 1̂ հսո– 

ճրօճ Ճրտօու&ո ւոէօ11օօէս&1տ. Ճքէօր էհ&է, 

Ճրտօու&ո ք&տւԱօտ ՜^օրօ րօտօVօճ քրօտ 
էհօւր հօտօտ տոճ տօոէ օո ճօտէհ տ&րօհօտ. 

1հօ  Ճրտօու&ո բօօբ1օ ^օրօ տսեյօօէօճ 
էօ ճօբօրէծէւօո, օճբրօբրւտէւօո, &եճսօ– 

էւօո, էօրէսրօ, տ&տտտօրօ տոճ տէ ր̂V է̂ օ̂ո.

Շօոէւոսօճ քրօտ բ»§օ 1

^ւէհտէօօճ օ տծտտ^օ տւեէտր^ &§§րօտ– 

տւօո օք էհօ Ճ շօ ո  տրտօճ քօրօօտ &1օո§ էհօ 
օոէւրօ եօրճօր ̂ ւէհ Ճրէտօևհ ւո օ&ր1̂  Ճբրւ1.

“ ^^VՕո էհօ տւէսծէւօո ւո Ճրէտտևհ, 

էհւտ 1օ1օէհօո ^ ջտ օր§տուշօճ էօ տօ1օ1  ̂
բրօV^ճօ տհօրէ էօրտ հստՋուէՋրւՋո րօեօք 

էօ էհօ V̂ է̂̂ տտ օք ̂ տր. Ճրէտ&ևհ5տ ոօօճտ 
&րօ ւտտօոտօ ր&ո§ւո§ քրօտ ւտտօճւծէօ 

տօճւօ&1 օտրօ քօր էհօ ^ օս ոճօճ  էօ րօ–

^հ&է հ&բբօոօճ էօ էհօ Ճրտօուծո 
բօօբ1օ ^ ջտ սոօզս^օօ&11^ §օոօօւճօ.

^ օ  եօ1 0̂VՕ էհ&է րօտ օտեօոո§ &ոճ 

օճսօտէւո§ &եօսէ &ո^ §օոօօւճօ –  Ճրտօ– 
ու&ո, էհօ Բօ1օօտստէ, 6օտու&, ^ ^ ջ ո Ճջ , 

տոճ օէհօրտ ւտ & ոօօօտտտր  ̂էօօ1 էօ բրօ– 
VՕոէ քսէսրօ էրտ§օճւօտ.

Օսր օճբօրւօոօօ րօ§տրճւո§ էհօ 
Բօ1օօտստէ ւտ րօ^տոէ. ^ հ օ ո  էհօ քւրտէ 

բւօէսրօտ օք Ճստօհ՜աԲ տբբօտրօճ տէ էհօ 
օոճ  օք ^ օ ր 1ճ  ^տր II, էհօրօ ^ ջտ 

^ ւճօ–տբրօտճ տհ&տօ ւո էհօ ^օտէօրո 
^օր1ճ տէ էհօ րօծԱշՋէաո էհ&է տոէւ– 

Տօտւէւտտ ̂ ջտ Ճօօբ1^ օտ եօճճօճ տօրօտտ 
օս1էսրօտ տոճ օօսոէրւօտ տոճ օօս1ճ բրօ– 

ճսօօ տսօհ հօրրօր. 1հ&է ^օ11օ^է^VՕ 
տհ&տօ հօ1բօճ էօ ւոհւեւէ տՋուքօտէՋէւօոտ 

օք տոէւ–Տօտւէւտտ քօր ՃօօջՃօտ. ^ օ ^ , ջտ 
էւտօ տօVՕՏ օո, ջտ էհ&է տօոտօ օք տհ&տօ 

ՕV̂ տ̂ օր̂ էօտ, ւէ ւտ ոօ տօօւճօոէ էհ&է տոէւ– 
Տօտւէւտտ հ&տ րօօտօր§օճ ^ւէհ քս11 

քօրօօ. Iո օէհօր ^օրճտ, ^օ տստէ օճս– 
օտէօ օտօհ §օոօր&էւօո ծեօսէ էհօ էրտ§– 

օճւօտ օք էհօ բտտէ.
1հ&է ւտ ^հ^ I &տ տբօ&ևւո§ օսէ 

էօճտ^ տոճ ^հ^ ^ օ ^օս1ճ տսբբօրէ Ս .Տ . 
րօօօ§ուէւօո օք էհօ Ճրտօու&ո Օօոօ– 

օւճօ. ՏԱօոօօ ւտ ոօէ տո օբէւօո.
Iո տ&ո^ ^ ջ^տ, ^ օ հ^VՕ տ&ճօ 

§րօտէ տէրւճօտ ւո էհւտ օօսոէր^ քւ§հէւո§ 
եւ§օէր^. Շօոտւճօր էհօ §րօտէ §տւոտ օք էհօ 

օ^Ա  րւ§հէտ տօVօտօոէ; էհօ ճւտտսէւօո 
օք &ոէւ–Տօտւէւտտ էհ&է Ատւէօճ յօ՜ատհ 

1ւքօ ւո Ճտօրւօտ; էհօ ջտօօոՃջոօօ օք էհօ 
Լճէւոօ օօտտսուէ^; էհօ րօVօ1սէ^օո ւո 

Ջէէւէսճօտ տոճ 1օ^ տ ւտբ&օէւո§ էհօ Լ 0 6 1  
օօտտսուէ^. 1հօրօ հ^VՕ եօօո տօէետօևտ 

տոճ էհօրօ ւտ տէւ11 էրօտօոճօստ ^օրև էօ 
եօ ճօոօ, ջտ օճօտբԱքւօճ ե^ էհօ տէօրօօ– 

է բ̂օտ րօ§օրճւո§ Լծէտօտ տոճ ւտտւ§ր&ոէտ 
ջտ ^օ11 ջտ Ջոէւ–^ստ1ւտ րհօէօրւօ էհ&է 

հ&տ օհծա օէօոշօճ էհւտ սոստս&1 բրօտւ– 
Ճօոէւտ1 օտտբտ§ո.

^օ11օ^է^Vօ1^, էհւտ ետօև§րօսոճ 
տ&ևօտ ւէ ^տբօր^է^VՕ քօր §րօսբտ ^ հօ, 

տջՃ1 ,̂ տհ&րօ & հւտէօր  ̂օք օբբրօտտւօո էօ 
տէտոճ էօ§օէհօր. ^ հ օ ո  տճ^ւճստ1տ օր 

§րօսբտ ճօո^ էհօ Ճրտօուծո §օոօօւճօ, 
ջտ րօօօոէ1^ էօօև բ1տօօ ^ւէհ & եւ11եօտրճ 
ւո Տօտէօո, Ճ Բ Լ  ^Ա1 տբօտև օսէ տոճ 

ճօոօսոօօ էհ&է ճօու&1. Iո էհծէ տբւրւէ, I 

տտ օբէւտւտէւօ ծեօսէ §րօտէօր օօօբօրտ– 
էւօո §օւո§ քօր^տրճ էօ օոճ &11 քօրտտ օք 

հծէօ տոճ եւ§օէր^.

եսւ1ճւո§ ճօտէրօ^օճ հօստւո§ &ոճ ւոքր&– 

տէրսօէսրօ. I ^տոէ էօ էհ&ոև &11 Ճրտօ– 

ու&ոտ քօր էհօւր ^հօ1օհօտրէօճ տսբբօրէ 
օք Ճրէտտևհ,”  տտւճ Տտրևւտ ^օէՋոյւծո, 

Բxօ^սէ^VՕ Բւրօօէօր օք ՃրտօուՋ քսոճ, 
Ս .Տ . ^օտէօրո ^օ§ւօո.

^օբրօտօոէ^է^VՕՏ քրօտ էհօ 
§րօծէօր ՃրտօուՋո–ՃտօրւօՋո օօտտս– 

ուէ^ &ոճ բրօտւոօոէ տօտեօրտ օք Շօո– 
§րօտտ տոճ §ՕVօրոտօոէ տբբօ&1օճ ճսր– 
ւո§ էհօ 1օ1օէհօո, VՕ^^^ոց էհօւր տէրօո§

V Բ ^ Բ V Ճ ^  (Ճրտր&ճւօ) –– 1հօ 
ՇՋքօտյւՋո Շօոէօր քօր էհօ Ճրէտ (Շ Շ Ճ )  

Ջոոօսոօօտ էհօ օբօուո§ օք էհօ րօեօք 
Տտտսոէտւ Բ^V^է ե^ տօս1բէօր Ճրէտտհօտ 
ԲօVՏօբ^^ո, ^հւօհ ւտ տո ւոէօ§ր&1 բտրէ 

օք էհօ տրօհւէօօէսա1 հօրւէտ§օ օք էհօ 

Շ ջտօջՃօ օօտբ1օճ.

Iո էհօ 1980տ, ^ հօո էհօ Շ ջտօջՃօ 

^ ջտ եօւո§ օօոտէրսօէօճ, տրօհւէօօէ յւտ  
7օրօտ^&ո (1926–2014) ^ՈV^էօճ էհօ 

տօս1բէօր Ճրէտտհօտ ԲօVՏօբ^^ո էօ ճօ– 
տւ§ո օոօ օք էհօ §&11օոօտ ւո էհօ քսէսրօ 

օօտբ1օճ &ոճ էհօ տրէւտէ ̂ օրևօճ քօր քօսր 
օ̂տրտ ւո էհօ հ&11 ^հւօհ ւտ ոօ ^  օտ11օճ 

Տտտսոէտւ Բ^V^է Օտ11օր .̂ 1հօ  տս1էւ–քւ§– 
սրօ օօտբօտւէւօո, ճօբւօէւո§ տօրօ էհ&ո 

էհւրէ  ̂օբւտօճօտ քրօտ էհօ Ճրտօու&ո օբօտ, 

ւտ էհօ տօս1բէսր&1 Vօրտ^օո օք էհօ քտտօստ 
§րտբհւօ ^օրև (Տտտսոէտւ Բ^V^է, 1922) 

ե^ րօոօ^ոօճ Ճրտօուծո Ջրէւտէ Բ&ևօե 
^օյօ^Ջո (1883–1959). քօ11օ՜աո§ էհօ 

ճօտէրս է̂^VՕ օտրէհզսՋևօ օք 1988 &ոճ էհօ 
օօԱտբտօ օք էհօ ՏօV^օէ Ս ուօո , էհւտ էսքտ 

րօեօք րօտ&ւոտ սոքւուտհօճ, ^օէ ւէ օօո– 
VՕ^տ ւո տէօոօ օ տօոստօոէ&1 րօտօո&ոօօ 

ւոհօրօոէ ւո ^օյօ^տո,տ օո§ա&1 ^օրև ջտ 
ւոէօրբրօէօճ ե^ էհօ տօս1բէօր ԲօVՏօբ^^ո.

1հօ  ՇՋքօտյւՋո Շօոէօր քօր էհօ Ճրէտ, 
ւո ևօօբւո§ ^ւէհ ւէտ տւտտւօո, ^օրևտ ոօէ 

օո1^ էօ բրօտօոէ էհօ եօտէ օք Ճրտօու&ո

Շօոէւոսօճ քրօտ բ»§օ 1

բրօVՕոէ քրօտհ քւ§հէւո§ էհօրօ.

ՏտրևւտւՋո տտւճ տէ էհօ տտտօ էւտօ 
էհ&է հօ ւտ 1&ր§օ1  ̂ “ տտէւտքւօճ”  ^ւէհ հւտ 

էտ1ևտ ՝աէհ Ճ 1^̂ 0V. “ 1հօ  բրօտւճօոէ օք 
Ճշօրեայտո Ջտտսրօճ էհ&է հւտ օօսոէր^ 

տոճ հօ բօրտօո&11^ ճօօտ ոօէ տտ էօ տօ1VՕ 
տո  ̂ւտտսօ էհրօս§հ հօտէւեէւօտ,”  հօ էօ1ճ 

Ճրտ օուՋ5տ 1օտճւո§ X V  օհ&ոոօ1տ ^ հ ճօ  
ք1^ւո§ ետօև էօ VօրօV^ո. “ 1հ&է ւտ §օօճ  

եսէ ւէ ց^VՕՏ ստ 1ւէէ1օ քտւէհ եօօտստօ էհօրօ 
հ^VՕ եօօո տ&ո^ ^օոVօրտ^է^օոտ եօքօրօ 

եսէ էհօ քտօէ ւտ էհ&է տ§րօօտօոէտ հ ^ օ  ոօէ 
եօօո հօոօրօճ լե^ Ճշօրետր)Ջոյ քօր Տ0V- 

օր&1 օ̂տրտ.”
“ 6սէ  ̂ օ  օտոոօէ եօ §սւճօճ օո1^ ե^ 

օսր բրօտստբէւօոտ տոճ բրօճւօէւօոտ եօ– 
օտստօ ^տր ւտ ոօէ էհօ եօտէ տօ1սէւօո,”  

տտւճ ՏտրևւտւՋո. “ Տօ ^ օ ^Ճ1 տօօ հօ^  
ՕVՕոէտ ճօVօ1օբ.”

“ ^ օ  տհօս1ճ ոօէ բտ  ̂ էօօ տ սօհ

տսբբօրէ քօր Ճրէտտևհ.
քօր էհօ 1տտէ զստրէօր օօոէսր^ Ճր– 

տօու& քսոճ  հծտ եօօո սուէւո§ էհօ §1օետ1 

Ճրտօուծո օօտտսուէ^ քօր էհօ ճօVօ1օբ-

տոճ ւոէօրոՋէւօոՋ1 քւոօ տրէ, եսէ ջ1տօ էօ 
բրօտօրVՕ տոճ օօ1օերտէօ էհօ տրէւտէւօ տոճ 

&րօհւէօօէսր&1 հօրւէտ§օ օք էհօ Շ ջտօջՃօ 
օօտբ1օճ.

“ 6^  բրօտօոէտ§ էհօ Տտտսոէտւ Բ^V^է 
րօեօք էհօ Շօոէօր օօ1օերտէօտ & տցյօր 

^օրև ւո էհօ օճէրՋօրճւո&ր^ օ&րօօր օք 
Ճրէտտհօտ ԲօVՏօբ^^ո ^ հ ճօ  ոօէւո§ էհօ 

85էհ եւրէհճտ^ ո̂ո^Vօրտ^ր  ̂օք էհօ տ&օ– 
տէրօ. քհւտ ւտբօրէտոէ ^օրև, րօ1տէօճ էօ 

ՃրտօուՋ5տ տէօր  ̂ ջտ & ո&էւօո, ^Ճ1 րօ– 
տ ա ո V̂̂ 1̂̂ ե1օ քօր բսեեօ V^օ^^ո§ ՜աէհ– 

օսէ տո Ջճտւտտւօո օհ&ր§օ. քհւտ ^օտր օք 
2016 ւտ տշրևօճ ե^ էհօ 25էհ ^ոո^Vօր- 

տտ  ̂ օք էհօ ւոճօբօոճօոօօ օք էհօ &օ– 
բսեեօ օք ՃրտօուՋ &ոճ էհօ օհ&ր&օէօր օք 

Տտտսոէտւ Բ ^ ւէ  հ&տ ջ1^ջ^տ եօօո &ոճ 
րօտտոտ & տօսրօօ օք ւոտբւրՋէւօո &ոճ 
տէրօո§էհ քօր էհօ Ճրտօու&ո բօօբ1օ. Iո 

էհւտ օօոէօճէ էհօ բրօտօոէծէաո օք էհօ 

Տտտսոէտւ Բ^V^է րօեօք րօտւոճտ ստ օք 
ՃրտօուՋ5տ օոճսա ոօօ ջտ & ̂ V̂̂ 1̂ շ̂ է̂ օո,”  
տէտէօճ V^հ^§ո ^ՋրՋե^տո, էհօ Ճօէւո§ 

քxօ^սէ^VՕ Բւրօօէօր օք էհօ ՇծքօտյւՋո 

Շօոէօր քօր էհօ Ճրէտ.

քհօ բր^V^էօ բրօV^օ^ օք էհօ րօեօք 

Տտտսոէտւ Բ ^ ւէ  ^ե1 էտևօ բ1տօօ օո 
18. քհօ բսեեօ օբօուո§ օք էհօ րօեօք ՜ա11 

էտևօ բ1տօօ օո 21, 2016 ջտ բտրէ օք 
էհօ ^ստօստ ա § հ է  Ջոոս&1 ՕVՕոէ.

Ջէէօոէւօո էօ էհօտօ տ§րօօտօոէտ օօոտւճ– 

օրւո§ օսր բտտէ օxբօր^օո^օ,”  օտսէւօոօճ 
ՏՋրևւտւՋո. “ ^ օ  հ ^ օ  հ&ճ 20 տօօէւո§տ 

լ^ւէհ Ճե^ՕV.] ^ օ  տ§րօօճ օո տ&ո^ 
էհտ§տ ճսրւո§ էհօտօ տօօէւո§տ. 6սէ օո 

հւտ րօէսրո էօ 6&ևս էհօ բրօտւճօոէ օք 
ՃշօրետյՋո տ&ճօ էօէծ% ճւքքօրօոէ տէտէօ– 

տօոէտ. քւտ օ ՝ա11 էօ11 հօ^  ՕVՕոէտ ճօ– 

Vօ1օբ էհւտ էւտօ տրօսոճ.”

“ քհօ ւտբօրէտոէ էհւո§ քօր ստ ւտ էհօ 
քօ11օ՝աո§։ էհօ լՍ .Տ ., ^ստտւտո &ոճ 

քրօոօհյ օօ–օհ&ւրտ տհօս1ճ օոօօ ծ§աո 

տօօ էհ&է օսր տւտ ւտ ոօէ էօ տՋւոէՋւո էհօ 
տէծէստ զսօ տոճ ^տ§օ օ բօրբօէս&1 ^տր,”  

հօ տճճօճ.

XVօո տօ, էհօ Ճրտօուծո 1օտճօր 

^ ջտ հօբօքս1 էհ&է օօտտօքւրօ V̂ օ1̂ է̂ օոտ 
–ա11 ոօ^  ճօօրօտտօ. “ I ճ օ ո 5է էհւոև էհ&է 

էհօ^ ^ե1 օոճ տէտրեո§ քրօտ էօտօր– 
րօ^,”  հօ տաճ. “ 6սէ I հօբօ էհ&է էհւո§տ 

^ե1 եօ տ սօհ օ&1տօր էհծո էհօ^ հ^VՕ 
եօօո սոէե ո օ ^ .”

տօոէ օք ՃրտօուՋ &ոճ Ճրէտտևհ րօտս1էւո§ 
ւո տօրօ էհ&ո $350 տ ե ե օ ո  ւո 1&ր§օ տօջ1օ 

հստծաէաւծո րօեօք տոճ ւոքր&տէրսօէսրօ 

ճօVօ1օբտօոէ.

ճ ր ա շ ո ա  ք ս ո ժ  ^̂ տ̂̂ տ $1.1 ^^ս^օո

ճ ր ա շ ա ծ , ճշ^րԵ^^]^ո Ո շ ժ ց շ  ^օ ^ օ ո օ ր  ^ծտտՋրշ
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ճ ր ա շո ա ո  Տօ^€է^ օք Լօտ ճոցշԽտ ճ ա ա է  9 օ ա €  էօ ^ օ ո օ ր  ^օէհշրտ,

ա ^էտ  6օ&րճ օք ^րստէշշտ Օաոճաօէհշրտ օռ ձ  Օրշծէ-Օաոճաօէհշրտ

6

Օ Լ Բ Բ Բ Ճ Լ Բ  -- քհօ  ք1օօէօա1 
Օօոօրօ1 Ճտտօտե1^ օք էհօ Ճրտ օուօո 

ՏօՕ10է^ Օք ԼՕՏ ՃՈ§ՇԽՏ ^ՕՈVՕՈՕճ օո
Տօէսրճօ^, Ճ բո1  2, 2016  օէ էհօ հօօճ– 

զսաէօրտ օք էհօ տօօւօէ^ ւո Օ1օոճօ1օ, 
ՕօԱքօրաա “ քհօ  Օօոօրօ1 Ճտտօտե1^ 
տ օճօ  օ էհօրօս§հ 0V^1ս^է^օո օք էհօ 

օօէճւէւօտ օք էհօ 6 օ ա ճ  օք քրստէօօտ 

ճսրա § ւէտ 1օտէ էօրտ օք օքքւօօ, օոճ 
տսետօզսօոէ1^ օճօբէօճ օո օտտօտտտօոէ 

րօտօ1սէւօո օտ “ օճօօԱօոէ” .
ճ է  էհօ օօոօ1ստւօո օք ւէտ տօտտւօո, 

էհօ Օօոօրօ1 Ճտտօտե1^ օ1օօէօճ էհրօօ 
ոօ՝^ տօտեօրտ, րօբ1օօւո§ էհօտօ ^հօտօ 

էօրտ օք օքքւօօ ^օտ օճբւրօճ, քօր էհօ 
2016-2018  էօրտ օք օքքւօօ.

Բ ս ո ո §  ւէտ քւրտէ տ օօէւոց էհօ ոօ՝^ 
6 օ ա ճ  օք քրստէօօտ օ1օօէօճ ւէտ տէօօոո§ 

օօտտւէէօօ. քհօ ոօ՝^ 6 օ ա ճ  օք քրստէ
օօտ օք էհօ Ճրտօուօո Տօօւօէ^ օք Լօտ 
Ճո§օ1օտ ւտ օօտբոտօճ օք էհօ քօ11օ՝աո§ 

տօտեօրտ։
Բր. V^ ս§հո Օրօ§օր –  Օհարտօո 

Բր. Ճ §օբ  Ճտէօեեօո –  V^^օ-^հար-
տ օո

^ր. ք ո օ  ՕV^ոօտտ^^ո –  քրօօտսրօր 

Բր. &օեօրէ Տօտ եօո –  Տօօրօէա^ 

Ճ1եօրէ Ճեևա ւօո Բտզ. ֊  Բ ճօօսէճօ  
օօտտւէէօօ Լւատօո

^ր. Օա օ ա ոօտ  –  ՃճV^տօր 
^ ր .ք օտ ւև  Ճ 1օճօա օո –  Օհւօք 

Օբօրօէտ§ Օքքւօօր

ՏՃ.Տ Տշտէ 0^տտ^րէ^էաո ճ^ ծրճ  

&ոճ Տշտէ ^ ո ք շ ր շ ո ^  Րծթշր ճ^ ծրճ

ք & Բ Տ Բ Օ  —  քհօ  Տօօւօէ^ քօր 
Ճրտօուօո Տէսճւօտ (ՏՃՏ) օոոօսոօօտ 
էհօէ Բր. Տհստհօո Բաօբօէւօո հօտ եօօո 

օհօտօո էօ րօօօճօ  էհօ ՏՃՏ Բւտէւո– 
§ատհօճ Բւտտօրէօէւօո Ճ -^ա ճ քօր 2011– 

2014 քօր հօր ճւտտօրէօէւօո ճ“ Բօ՜^ Բ օ  I 
քօօօհ Բւճտ Տրօևօո Ճրտօ– 
ա օ ո ք ” ։ Ճ  Տէսճ^ օք Բօտէօրո Ճրտօուօո 

Բօոէօ§օ Լօո§սօ§օ Տբօօևօրտ ւո Լօտ 
Ճո§օ1օտ.”  քհօ ՏՃՏ Ճ-^ա ճ ւտ օօօօտ– 

բօուօճ ե^ օ $1 ,000 բրԲօ.

քհօ տօ1օօէւօո օօտտւէէօօ հօճ էհւտ 

էօ տօ  ̂օեօսէ Բր. Բա օբօէւօո^  ճւտտօր– 
էօէւօո։ “ 1 հ շ  օօտտւէէշշ քօսոճ էհշ ճւտ– 

տշրէտէւօո էօ ե շ  էւտշ1^ ջ ո Ճ ^ շ11 րշ– 

տշտրօհշճ տոճ & ^ շ1օօտ շ Ջճճւէւօո էօ 
էհշ եօճ^ օք ևոօ^ 1շճ§շ. 1ո ւէտ շճծտւ– 
ո&էւօո օք Ճրտշու&ո ջտ & հշրւէՋ§0  1&ո– 

§ստ§շ ւէ տճճրշտտշտ ջո  ւտտսշ օք §րշտէ 

օօոէշտբօրտր^ ր^1^V^ո^  ̂էհրօս§հ տօ1ւճ 
տօհօ1տրտհւբ, ջ ո Ճ ւէ տէտոճտ & V^1ս^ե1^ 

օօոէրւեսէւօո էօ ջո  սոճշր–Ջո&1^20ճ 
էօբւօ.”

Տհստհ&ո ^ՋրՋբշէւտո ր^^^ V̂^Ճ & 
Բ հ Բ  ւո ^շ&ր Բ&տէշրո Լ ջո§ ս ջ § շտ ջ ո Ճ 

Շս1էսրշտ քրօտ Ս Շ Լ Ճ  ւո 2014 , ^հշրշ 

տհշ հ&տ էտս§հէ Ճ րտ շո ւծո  Տէսճւշտ 

օօսրտշտ ՕV^ր էհշ բշտէ տւճ ^շ&րտ. Բհւտ 
^շտր տհշ եշ§տո հշր էշոսրշ &տ էհշ քւրտէ 

Բօտէճօօէօրտ1 Բշ11օ^ ւո էհշ Ս Շ Լ Ճ  Ճր– 
տշու&ո Տէսճւշտ Բրօ§րտտ, ^հւօհ շո– 

էտւ1տ էհշ շճբծոտւօո օք հշր րշտշտրօհ օո 

Ճրտ շուծո հշրւէՋ§0 տբշտևշրտ տոճ էհշ 

Ճ ^ շ1օբտ շոէ ջ ո Ճ ւոտէրսօէւօո օք ջո  
շոէւրշ1^ ո շ^  օօսրտշ շոէւէ1շճ Լ ջո§ ս ջ § շ 

ւո ԲւՋտբօրտ։ Ճրտ շու&ո ջտ & Բ շո է ծ §0 
Լ ջո§ ս ջ § շ . Բ  շր րշտշտրօհ ւոէշրշտէտ քօ– 

օստ օո հշրւէՋ§0  1ջո§ ս ջ § շտ ջ ո Ճ տբշտև– 
շրտ, բՋրէւօս1տր1  ̂օո էհշ օջտշ օք Ճրտշ– 

ու&ո հշրւէՋ§0  տբշտևշրտ ւո էհշ Լօտ Ճո– 
§շ1շտ օօտտսուէ^, օո ^հւօհ տհշ հ&տ

բրշտշոէշճ տոճ Խշէսրշճ ^ւճշ1^. Տհշ ւտ 

օսրրշոէ1^ տշ^ւո§ օո տս1էւբ1շ օօտ– 
տւէէշշտ ւո էհշ Լօտ Ճո§շ1շտ Ճրտշու&ո 

օօտտսուէ^ Ջւտշճ Ջէ րշքօրտւո§ Ճր– 
տ շուծո 1ջո§ ս ջ § շ ւոտէրսօէւօո ջ ո Ճ բրօ– 

տօէւո§ էհօ ստօ օք էհօ Ճրտօու&ո 1օո– 

§ս&§0.
Բ հ օ  Տ Ճ Տ  օհօտօ Բ ր . Տ օ ո ջ  

Բ Ջ րօսէ^սուՋո5տ ճւտտօրէտէւօո, “ Ճ ո  

Ճո&1^տւտ օք Բ&ոէօ5տ Բօոտօտ ւո էհօ 
Ճրտօու&ո Բր&ոտ1&էւօոտ օք էհօ Բ ճ ւ ո ծ  

Շ օտ տ օճւՋ ,”  քօր հօոօա ե1օ տօոէւօո. 
Բր. Բ&րօսէ^սու&ո ւտ բրօքօտտօր օք Ճր– 

տօու&ո 1ջ ո § ս ջ § օ ջ ո Ճ հէօրտէսրօ Ջէ Շ ջ 
5 Բօտօտրւ Սո^Vօրտ^է  ̂ օք Vօո^^օ.

V^ հօ ՏծհՋև^Ջո ^ ջտ ո& տ օճ ջտ 
էհօ րօօւբւօոէ օք էհօ §րտճստէօ տէս– 

ճօոէ Տ Ճ Տ  6օտէ Շօոքօրօոօօ Բ&բօր, 
քօր հւտ ^օրև “  Բրօտ  Բճէրծ–Բօրոէօ– 
րւ&1 ՇօտտսուէՋրւՋուտտ էօ Բէհոօ– 

Բօրոէօո&1 ^Ջէւօո&Ատտ Բտ օր§օոօօ 
օք Ճրտ օու&ո &ՕVօ1սէ^օո^ր^ Բ&րէւօտ 

ւո էհօ 19էհ Շօոէսր^ .”  ՏտհՋև^Ջո ւտ & 

§րտճստէօ տէսճօոէ ւո էհօ Բօբտրէտօոէ

^1ՏՏ1Օ^ Բ 1 ԼԼՏ  –– Ճրօրտէ Բօտ օ 

օք Լօտ Ճո§օ1օտ ^Ա1 հօոօր էհօ տօէհօրտ 
տտօո§ ւէտ րօտւճօոէտ ^ւէհ ջո  &քէօրոօօո օք 

ճօոօօ, տստւօ օոճ բօօէր^ օո 22ոՃ. X

հօ բրօ§ատ ^ւ11 եօ տծճօ բօտտւե1օ 
^ւէհ էհօ բՋրէւօւբՋէւօո օք ա տ ծշևծ^ տ  

Տտ Ջ̂է ^ՕV^ Շհօւր, 1օճ բւտուտէ ^օրտ 
^օստւՋո–6ՋւրտւՋո, ջոՃ Բ&տՋշևՋ^ւո 

V^11օ^ “ Բօրս^ր ՏօV^և”  Շհծբէօր “^ 1Ջւրւ”  
Բ ջոօօ Օրօսբ, սոճօր էհօ օրէւտէւօ ճւրօօ– 
էւօո օք Շծէհօոոօ ԲՋւրՋեօճւօո ջոՃ Ճրւ 
ԼւեՁրւճւՁո. Ճ  §ւքէօճ ^օսո§ բօրքօրտօր,

Բ^է^տո, օոօհ&ոէ §սօտէտ ^ւէհ

հւտ ժսժսհ, օոճ քօսր է&1օոէօճ Ճաա է Բ օտ օ 
րօտւճօոէտ տոճ տէտքք ա11 օորւօհ էհօ բրօ– 
§րտտ –աէհ բւօոօ տոճ եռոօո տստւօ տտ 

^օ11 տտ բօօէր^ րօօւէտէւօո. 1հօ ՕVՕոէ ^Ճ1 
եօ օբօո էօ էհօ բսեեօ ̂ ւէհ քրօօ ծճտւտտաո 

օոճ ^Ճ1 էօևօ բ1տօօ օո Տսոճծ^, 22,
Ջէ 2:00 բ.տ. ւո ԲօսևտօյւՋո Օրօոճ 6&11– 

րօօտ &է 15105 ^ւտտւօո Բւ11տ ^օ&ճ, ^ւտ– 
տւօո ԲՃ1տ.

քօր տօրօ ւոքօրտՋէւօո, բ1օտտօ օջ11 
(818) 365–3000.

Տ^ր^^ո^ոց օք Ր^ր^յ^ոօV5տ 

“ Տհ^ճօ^տ օք քօրցօէէշո ճո^^տէօրտ”

Օ Լ ք ^ Բ Ճ Լ Բ  –  Ճերւ1 Տօօևտէօրօ5 տ 
Ճրտօուծո քւ1տ Տօօւօէ^ ^Ճ1 բրօտօոէ & 

տօրօօուո§ օք Տօր§օւ Բ^ր^յ^ոօV’ տ օ1տտ– 
տւօ քւ1տ Տհճճօ^տ օք քօր§օէէօո Ճոօօտ– 
էօրտ օո քրւճտ^, ճսոօ 3, 2016 &է 7։30բտ  

ծէ Ճերւ1 Տօօևտէօրօ –  415 ք. Տրօտճ^տ^, 
01օոճտ1օ, Շ Ճ . Ճճտւտտւօո ւտ քրօօ.

Տհճճօ^տ օք Օսր քօր§օէէօո Ճո– 
օօտէօրտ տէսոոօճ ^օր1ճ տսճւօոօօտ ւո 

1964. 1է ւտ բօբս1տր1^ ևոօ^ ո &տ էհօ 
^օտ օօ տոճ ճսՈօէ օք էհօ ՇտրբՋէհւՋոտ. 

քհօ քւ1տ ւտ տօէ տտօո§ էհօ Բսէտս1 բօօբ1օ 
օք էհօ ^օտէօրո Սևրտւոօ, ջո  ւտօ1տէօճ 

օէհուօ §րօսբ ^ հօ  1̂ VՕ ւո էհօ սբբօր 
րօտօհօտ օք էհօ տօսոէտւո աո§օ. քհօւր 
1̂ VՕՏ էտևօ բ1տօօ ՜աէհւո & հ&րտհ օոV^րօո- 

տօոէ տոճ ջո  օրո&էօ օս1էսր&1 տ^տէօտ 

1ւէէ1օ օհ&ո§օճ տւոօօ էհօ 18էհ օօոէսր^.
Տօր§օւ Բ^ր^յ^ոօV ^տտ եօրո ւո 

Օօօր§ւտ էօ Ճրտօու&ո բ&րօոէտ. Ճքէօր 
տէսճ^ւո§ քւ1տ &ոճ տստւօ, Բ^ր^յ^ոօV 

եօօտտօ ջո  Ջտտւտէտոէ ճւրօօէօր ծէ էհօ 
Բ օVշհօոևօ  տէսճւօտ ւո ^ ^ .  1ո 1964 հօ 

տ&ճօ Տհծճօ^տ օք քօր§օէէօո Ճոօօտ– 
էօրտ. Բ օ  քօ11օ^օճ էհւտ սբ ^ւէհ էհօ ՕVՕՈ 

տօրօ ^ոոօV^է^VՕ քհօ Շօ1օր օք Բօտօ– 
§րտո&էօտ (1969) ^հւօհ օճբ1օրօճ էհօ տրէ 

տոճ բօօէր^ օք հւտ ո է̂ V̂Օ ՃրտօուՋ ւո & 
տօրւօտ օք տէսոուո§1^ եօտսէւքս1 էտե1օտսճ,

եսէ ե^ էհւտ տէծ§օ էհօ տսէհօրւէւօտ հ&ճ 

հ&ճ օոօս§հ, &ոճ Բ^ր^ճյ^ոօV տբօոէ տօտէ 
օք էհօ 1970տ ւո բրւտօո օո օհ&ր§օտ օք 
“ հօտօտօճս&1ւէ^ տոճ ւ11օ§&1 էր&քքւօևւո§ 

ւո րօե§ւօստ ւօօոտ” . Բօ^ՕVօր, ^ւէհ էհօ 
օօտ ւո§ օք բօրօտէրօւևծ, հօ ^տտ տե1օ էօ 

տծևօ է^օ քսրէհօր քւ1տտ եօքօրօ տսօ– 
օստ եւո§ էօ ՕՋոօօր ւո 1990.

Բրօտօոէօճ ե^ քհօ Ճրտօու&ո քւ1տ 
քօսոճտէւօո &ոճ Ճերւ1 Տօօևտէօրօ.

օք Բօտր Բտտէօրո Տէսճւօտ տէ էհօ Սու– 
Vօրտ^է  ̂ օք ^ ւօհ ւ§& ո , Ճ ո ո  Ճրեօր. 

ք հ օ  ՏՃՏ  6օտէ Շօոքօրօոօօ Բ&բօր 
տ^տրճ ւտ տ օօօտ բՋուօճ ե^ & $500  

բրւշօ.
քհօ Տօօւօէ^ քօր Ճրտօու&ո Տէսճւօտ 

(ՏՃՏ), քօսոճօճ ւո 1974, ւտ էհօ ւոէօրոծ– 
էւօո&1 բրօքօտտւօո&1 Ջտտօօւտէւօո րօբրօ– 

տօոէւո§ տօհօ1տրտ տոճ էօտօհօրտ ւո էհօ 
քւօ1ճ օք Ճրտօու&ո Տէսճւօտ. քհօ ատ օք 

էհօ ՏՃՏ ւտ էօ բրօտօէօ էհօ տէսճ  ̂ օք 
Ճրտօուծո օս1էսրօ տոճ տօօւօէ ,̂ ւոօ1սճ– 

ւո§ հւտէօր ,̂ 1տո§ս&§օ, Աէօրտէսրօ, տոճ

տօօւ&1, բօԱէւօ&1, տոճ օօօոօտւօ զսօտ– 
էւօոտ.

քհօ ՏՃՏ բսեետհօտ էհօ բօօր–րօ– 
V^օ^ 1օսրո&1 օք էհօ Տօօւօէ^ քօր Ճրտօ– 

ու&ո Տէսճւօտ տոճ բսեետհօճ & տօտւ– 
&ոոս&1 Բօ^տ1օէէօր տոճ օր§տուշօտ բտո– 

օ1տ տոճ օօոքօրօոօօտ օո Ճրտօու&ո Տէսճ
ւօտ.

ՏՃՏ ւտ հօտճզսՋրէօրօճ ծէ էհօ Ճր– 
տօու&ո Տէսճւօտ Բրօ§ատ &է ՇՋԱքօրուՋ 

Տէտէօ Սո^Vօրտ է̂ ,̂ քրօտոօ տոճ ւէտ ̂ օետւէօ 
օ ջ ո  եօ  ք օս ոճ  ծէ

տօօւօէ^քօրՋրտօուՋոտէսճւօտ.օօտ.

Տսոժշտէ^ց ^ Օ էա ո  ^^ստ օ ո  Սո^V0 ^ ^ 1  

ճ^ե;ոօ^1^ժց^ա^ոէ
Շօոէւոսօճ քրօտ բ»§օ 1

տօոէ օք էհօ Օօրտօո քտ բւրօ5տ ^ՈVօ1VՕ- 
տօոէ ւո էհօ Ճրտօուօո Օօոօօւճօ ՜աէհ 

րօ1̂ է V̂Օ ճօտօոճտ բրօտօոէօճ էօ էհօ Օօր– 
տ օո §ՕVօրոտօոէ.

“ քհօ Օօրտօո 6սոճօտէօ§ օբօ1օ– 
§ւշօտ էօ Ճրտօուօո ^ օտ օո  օոճ տ օո քօր 

էհօ օօտբեօւէ^ օք էհօ Օօրտօո քտբւրօ

էօ էհօ Օօոօօւճօ,”  էհօ րօտօ1սէւօոտ տէօէօտ.

քհօ  եւ11 օ1տօ տօէտ օսէ օ ոստ եօր 
օք բրօօէւօօ1 տէօբտ օոճ ւոտէրսօէւօոտ էօ 

էհօ Օօրտ օո §ՕVօրոտօոէ օւտ օճ օէ 
^տբրօV^ո§ Ճ րտ օուօո -ք  սրևւտհ րօ1օ– 

էւօոտ, ւոօ1սճւո§ ւոքօրտօէւօո օեօսէ 

էհօ Ճրտ օուօո Օ օոօօւճօ  ւոէօ Օօրտ օո 
էօճէեօօևտ օոճ  օր§օո ւշւո§  օօրէաո 

օս1էսրօ1 ՕVՕոէտ.

տ տ ւ ւ օ ր տ  օ ւ ր տ

(;«ւ։ւ;ւ. տ 1 .ւ;» .\\ւ։տւ։ րօօո
տ^^ւէտյօ տ^րօրտք տււտյշ  ̂ 1 9 7 9
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ՎԱՐԴԳէՍ Գ Ո ՒՐ Ո ՒԵ Ա Ն
Հայկական նպարատուներն 

ա1Լ Հագուստեղէնէ խանութները 
ողողուած են թլյդա  արտադ- 
րութ էւններովյ °ւ են
կան արտադրութէւններու գլխա
ւոր յաճախորդները - հա
յերս; Անշուշտ ա  խա
նութներուն մէջն ալ շատ են 
կան արտադրութէւնները, սակայն 
ամերէկացէէն համար 
կամ չէնական կամ ֆէլէփէնեան 
ապրանքներուն մէջ 
թէւն չկայ; կարեւորը որակաւոր եւ

Քէ չ մը աժան ը լլայ, հարցը կը
լուծուէ;

Եթէ չեմ սխալէր, կարծեմ 
ասկէ 101 տարէներ եւ
երկարած յաջորդ հէնգ 
րուն Հրայ, թուրք կոչուող աղգը 
աւելէ քան մէկ ու կէս մէլէոն հայ 
ջարդեր; Պատմական էրողութէւն 
մը որ հայերը ամէն տարէ, գէթ 
Ապրիլ 24-էն, կը յէշեն եւ ոմանք 
եկեղերէներու մէջ, ուրէշներ 
պարակայէն, ժողովրդական հա
ւաքներով կԿգեկոչեն, մէնչ ուրէշ 
շատ-շատերն ալ տունը, 
սէլէն առջեւ նստած կամ 
խանութներուն մէջ, «հոգէով» կը 
մասնակցէն յարգանքէ 
ռումներուն ... ; Ապրէլ
արդէն ամէն էնչ մոռցուած է, բագէ 
հայկական թերթերու մէջ, Ապ- 
րէլ24՜է  առէթով չհրատարակուած 
յօդուածներու երեւումէն;

Ինչպէ ±ս կր՛նանք այսքան ան
տարբեր ըլլա լ մեր աղգէն 
ողբերգական դէպքերուն հանդէպ; 
Մեղմէ էւրաքանչէւրը ընտանեկան 
անդամ մը ունէ ղոհուած այդ 
ահաւոր Եղեռնէն ժամանակ; Ոմանց 
ամբողջ ընտանէքը, գերդաստանը, 
ամենավայրագ կերպով խողխող
ուած է ու մորթուած; °ւ  մե±նք, 
հանգէստ նստած մեր տուներուն 
մէջ, խ ոհանոցէ պահարանները կը 
լեցնենք թրքական 
ներով;

Երեւանէն մէնչեւ Պէյրութ, 
Նէւ Եորքէն մէնչեւ Լոս Անճելըս, 
Սան ֆրանսէսքօ, թհո եւ
րէալ, հայկական նպարատուները 
լեցուն են թրքական 
թէւններով - լոլէկէ ջուր, պէպէրէ 
ջուր, ոսպ ու պլղուր, չորցած
պտուղէ եւ բանջարեղէնէ տեսակ- 
ներ, ձէթապտուղ եւ պանէր, անու
շեղէն եւ պղպեղէ ու
րու տեսակներ, եւ տակաւէն շարքը 
կ*երկարէ; °ւ  որո±նք եւ այս 
տադրութէւնները մեծաքանակ 
րածողները - հայերը, որո±նք են 
էրենց նպարատուներուն մէջ թրքա
ծէն արտադրութէւնները ծախող
ները - հայ նպարավաճառները, 
էսկ որո՜նք են յափշտակողները
այս արէւնահոտ ապրանքները - 
մենք, «հայ» կոչուածներս;

թաղմաթէւ անգամներ, մա— 
նաւանդ Ապրէլ 24 —է  հանդէս 
թէւններուն, մաքուր հայեր 
թէկներ կը բաժնեն որպէսղէ « 
քոթ է ենթարկենք» թրքական ար- 
տադրութէւնները; °ւ  է՚±նչ կ՚ըլլայ 
ա յդ թ ե ր թ է կ ն ե ր ը  ստացող  
«հայ»երուն հակաղդեցութէւնը. 
թերթէկը կը ճմռթկեն ու կը 
նետեն; Նոյն օրը կամ յաջորդ օրը 
դարձեալ նպարատունէ մը թրքա - 
կան ապրանք կը

Ամերէկայէ մէջ եթէ ափրէկ- 
եան ծագումով ամերէկացէներուն 
մաղէն դպչող ըլլայ կամ էրենց դէմ 
էրաւացէ թ է անէրաւ արտայայ- 
տութէւնները ունենայ 
թէւն մը, կամ անէրաւութէւն մը 
ընէ էրենց դէմ, եւ եթէ էրենց

առաջնորդներէն մէն առաջարկէ 
որ այդ ընկերութեան 
թէւնները պոյքոթէ ենթարկեն, 
ափրէկեան ծագումով 
ցէներուն էնէսուն տոկոսը կը 
տեւէն այդ պոյքոթէն եւ 
թէւնը ծունկէ կը բերեն; Իսկ 
մե±նք, այսպէս կոչուած «հայ»ե±րս, 
թրքական արտադրութէւններուն 
դէմ առաջարկուած պոյքոթները 
պարղապէս կ քանտեսենք; «Ո±վ է 
այդ մարդը որ պէտէ որոշէ ես է±նչ 
տեսակ ապրանք պէտէ գնեմ» 
քը ամենայն անպատասխ
թեամբ կարտաբերենք; Տեսանք 
էն չ զարգացած, յառաջդէմած, 
աղատութէւնը սէրող աղգ ենք 
մենք; Տեսաք էնչ խելացէ եւ 
էնքնուրոյն անհատներ ենք մենք; 
Զէ± որ մեր նահատակները, մեր 
ֆէտայէները ղոհուեցան 
թեւսն համար, հէմա կ /ուղեք
մեր աղատութէւնը կաշկանդել ... 
Ափրէկեան ծագումով Ամերէկա— 
ցէներու չափ ալ չկանք տակաւէն; 
Երբ թրքական ապրանքներ 
ծող հայ վաճառականէ մը ըսէնք 
որ էնչու± թրքական ապրանք կը 
ներածէ, «այդ ձեր գէտնալէք 
ծը չէ; 0ենք կը ներածենք էնչ որ 
շահաբեր է մեղէ համար» ըսէն ...;

վայ քեղ ժողովուրդ;
Ինծէ համար ղարմանալէ եւ 

անհասկնալէ է որ եւ
պէ±ս հայաստանցէ  վաճառական֊
ները Հայաստանէ համար 
կան ապրանք կը ներածեն; Սահ
մանները գոց են, ուրեմն 
նէ վրայով այդ ապրանքները 
յաստան կը հասնէն; Ու±ր են Հա
յաստանէ Հանրապետութեան 
խանութէւնները; իայդ թրքա— 
կան ապօրէնէ ապրանքներուն նե
րածումը կ՚արտօնուէ; Հաա, 
խանաւորներն ալ շահաբաժէն 
նէն ներածուող ապրանքներուն 
մէջ...; Տակաւէն, Երեւանէ կարգ մը 
նպարատուներու ցուցափեղկերուն 
վրայ «թուրքական 
րու թարմութեան մասէն գովաղդ 
կփլլայ; Ա±յս է հայերուս 
սէրութէւնը, եթէ ոչ պարղապէս 
պէտէ ըսենք։ թրքասէրութէւնը;

կը գանգատէնք որ 
նէն արտագաղթ կայ; Եթէ հայերս 
մերժենք թրքական 
թէւնները գնել, եւ որոշենք նմա— 
նօրէնակ հայկական ապրանքներ 
գնել, կրնանք ճշդել այն շահը որ 
Հայաստանը կԿւնենայ; կրնանք 
գէտնալ թ է քանխ հաղար հայեր 
գործէ պէտէ լծուէն Հայաստանէ 
մէջ եւ ինչհարստութէւն պէտէ 
կուտակուէ; Հոգ չէ թ է «մեծահա
րուստները» աւելէ եւս պէտէ 
ուէն, բայց հաղարաւոր հայեր 
գործ պէտէ ունենան - 
րը։ցանելով, շարժավարները։ փո
խադրելով, ապակեգործարանէ բա
նուորները։ շէշերը շէնելով, 
րէւրաւորներ։ գործարաններուն 
մէջ աշխատելով, շարունակեն;

Արցախէ քառօրեայ 
րաղմը ցոյց տուաւ որ աղերէներն 
ու թուրքերը երբե°ք պէտէ չհանգս
տանան մէնչեւ որ հայն ու Հայաս- 
տանը չստրկացնեն, չոչնչացնեն 
(ան շուշտ մենք վստահ ենք որ 

օրթոտոքս քեուսէան, քրէստոնեայ 
Եւրոպան եւ բողոքական 
կան պէտէ պաշտպանեն մեղ ... ); 
Ամէն անգամ որ թրքական ապ
րանք կը գնենք, կ^լլա^ք
թրքական տնտեսութեան եւ նաեւ 
օգնած կ^լլա^ք որ անոնք փամ
փուշտ մը եւս ձուլեն եւ մեր 
արցախցէ կամ հայաստանցէ եղ

բայրներուն սէրտը ծակեն; 
բարեկամ, այն փամփուշտը որ մեր 
հայ պատանէէն սէրտը խոցեց, քու 
գնած լոլէկէ ջուրէ շէշէ՚ն եկած
շահէն չէե, այլ դեացէի դ գնաե 
պէպէրէ ջուրէ շէշէ՚ն եկած շահէն,
այնպէս որ դուն կրնաս հանգէստ 
քնանալ;

Երբ այդ թրքական լոլէկէ  
ջուրը կ՚ուտենք, արդեօք այդ 
րութեան մէջ չե±նք տեսներ մեր 
սուրբ նահատակներուն կարմէր 
արէւնը; Ի±նչ խէղճով կը խմենք 
մեր անմեղ մեծ հայրերուն եւ մեծ 
մայրերուն արէւնը; Ու՚±ր է մեր 
անձնական արժանապատւութէւնը;

Զե±նք ամչնար; Ամօթ կոչուած 
ղգացումը չու^նինը; է
մեր հայասէրութէւնը։ 
պէտէ յարգէէնք յէշատակը մեր 
մէկ ու կէս մէլէոն նահատակնե
րուն, մեր նորօրեայ հերոս նահա
տակներուն;

ԱՄՕԹ է։
°ս այս առէթո վ կոչ կ՚ուղղեմ 

թրքական մեծաքանակ ապրանք 
ներածող վաճառականներուն որ— 
պէսղէ անմէջապէս դադրէն թրքա- 
կան ապրանք ներածելէն; Թող էրենց 
պահեստներու ապրանքները սպա-
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որտհ
եսւորտ1

Գլխաւոր Տնօրէն ԱրիաՆ է՜ւրալի

Մենք կբարձրացնենք
Ձեր Շրտա Տւ։օր0֊Ը
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(Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Շաբաթօրեայ Վարժարանի 50 ամեակ) ԱՊՐԻԼԵԱՆ ՈԳԵԿՈՉՈՒՄ

Ռ. ԿՈՐԻՒՆ

Հայկական
կեանքի արեան երակներն են ազդս 
առողջ ու կենսունակ 
համարՀ Հայ դպրոշ ոլմ է մանոլկը 
կրթւում եւ դաստիար -
պէս ճայ մարդ, ազգասէր,
նասէր եւ օգտակար

Հաւ դպրոցը ւոլսու տաճար է,
բ ե ի դ  է պաշտպանութեան եւ 
շտեմարանն՝ գիտութեան, որ վառ 
է պահում Լուսաւորչեան կանթե– 
ղը, Մեսրոպեան ոսկեղնիկ լեզուն 
եւ մեր սխրագործ պապերի 
աւանդն ու մեր նորօրեաչ 
ների կալծկլտագող ոգին, 
որեւէ ճիգ ու ջանք պէտք չէ 
խնայել հայ դպրո^ի զանգերը 
ընդմիշտ ղօղանջեն որպէս հայա– 
պահապան հրեշտակներ հայ ոգու 
ու մտքի փայլատակման;

բաթօրեայ վարժարանների, ու
սուցիչներ եւ այլ պատուարժան 
հ ի ւ ր ե ր *

Հանդիսութիւնը 
դպրոցի ուսուցչուհի՝ Անի 0ա ր–  
սէլեանը որպէս հանդիսավար, 
նախ հնչեց Ամերիկեան եւ Հա– 
յաստանի Օրհներգերը, ապա նա 
իր բարի գալստեան հակիրճ խօս– 
քում անդրադարձաւ դպրոցի դե
րի մասին, յիշենք պատառիկ՝ 
«...Վարժարանը 50 տարուայ ըն– 
թացքին ունեցած է անզուգական 
դեր հայակերտութեան եւ մար- 
դակերտութեան վսեմ գործին 
մէջ...»; Այնուհետեւ նա բեմ հրա
ւիրեց վարժարանի բազմավաս— 
տակ տնօրէն, ուսուցիչ եւ դաստ
իարակ՝ Տոր այր

Յարգելի տնօրէնը 
կալական եւ շնորհաւորական խօս- 
քերէ ետք ներկայացրեց

Փասատենա քաղաքի մէջ հայ
կական շաբաթօրեայ վարժարանի 
միտքը յղացել է Տիկին 
նիսեանը Ա. Գրիգոր Լուսաւորիչ
եկեղեցւոյ շրջափակում 1965
թուականին սկսելով եօթ աշա
կերտներով տարուէ-տարի աճե
լով հասնելով մեր օրերի 
լի  թուաքանակին*

Յոբելեանական հանդիսու- 
թիւն էր կազմակերպուած նոյն 
վարժարանի 50 ամեակի առիթով  
կի ր ակի, 0 ա յիս 15, 2016 թ , կ.յ. 
ժամի 5-ին Ա. Գրիգոր  
րիչ եկեղեցւոյ «կիրակոս» 
հում ներկայութեամբ հոծ թւով  
ծնողների եւ հրաւիրեալների 
վանաւորութեամբ Ամերիկայի 
Արեւմտեան թեմի Առաջնորդ՝ 
Տէր Յովնան Ա րք.
պերկայ էր եկեղեցու հոգեւոր 
հովիւ՝ Տէր Աարգիս աւագ 
նայ Յէթոյեան, Տօքթ. 
րէասեան ընդհանուր տեսուչ շա-

րանի պատմականը եւ ուսուցիչ- 
դաստիարակների
թիւնը տարիների բովում, նաեւ 
տեղեկացրեց նոր ծրագրերի մա
սին ասելով՝ «...մեր աշակերտնե
րուն դասաւանդման բոլոր ծրագ— 
րերուն առընթեր մշակոյթ եւ 
կրօնական-հոգեւոր գիտելիքներ 
պէտք է փոխանցենք, նաեւ հայրե- 
նագիտութիւն, Հայաստանի մա
սին գիտելիքներ, հայրենիքի 
պատկանելութեան զգացում...»* 
\,ա յոյս յայտնեց եւ պարտակա
նութիւն նկատեց՝ «...այնպէս ընել, 
մեր աշակերտները շահեցնենք, 
վերադարձնենք ամենօրեայ հայ
կական վարժարաններ...»* Յու — 
շատախտակ էր պատրաստուել
Գառնիկ Զ աւտարեանի 40 տարի—
ներից աւելի դաստիարակչական 
եւ վարչական բեղուն ծառայու
թեան համար, նա բացակայում
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Հարիւր եւ մէկ տարիներ 
արդէն անցեր են հայոց ցեղասպա
նութեան ահաւոր իրականութենէն 
եւ չորս սերունդ փոխուած է արդէն 
ի ր  հետ փ ոխ ա նցելով նոյն 
ո ւժ գ ն ո ւթ ե ա մ բ  ցա ւն ու 
պահանջատիրութիւնը* Այս մէկ 
դարու ընթացքին հայ ժողովուրդը 
իր նկարագրային յատկանիշներով 
եւ զօրաւոր կամքով ոչ միայն 
ինքզինք վերականգներ, նաեւ իր
կարելին ըրաւ սերնդափոխութեան 
հետ մէկտեղ նահատակներու աւանդն 
ու պատգամը փ ոխ ա նցելու  
ազգապահպան աշխատանքը յառաջ 
տանելու*

Առ այդ իր  առաքելութեան 
հաւատարիմ Հա յ 0 ո յր ե ր ո ւ  
Վարժարանի տ նօրէնութիւնը  
հայկական բաժանմունքի հետ 
համնագործակցաբար որոշեց Ապրիլ 
ամսուան իւրաքանչիւր շաբաթ 
կազմակերպել հայերէն լեզուի, 
մշակոյթի եւ հայոց պատմութեան 
նուիրուած ծրագիրներ, եւ զանոնք 
իրագործեց տարեկան աւանդական 
ծրագիրներու հետ ա ռընթեր, 
ինչպ էս նաեւ մասնակցեցաւ 
համագաղութային ծրագիրներու *

Այսպիսով առաջին շաբաթը 
հանդիպում գրողի հետ. 
ցումը կատարեց եօթը գիրքերու 
հեղինակ 0արտիկ Սատէնճեան, որ 
նախ կարճ ֆիլմի ցուցադրութեամբ, 
ներկայացուց իր ուղեւորութիւնը 
դէպի արմատներ եւ աշակերտները 
փոխադրեց դէպի 
հա յա ստ ա ն, յա տ կա պ էս ի ր  
ծնողներու ծննդավայր Աեբաստիա, 
եւ մանրամասն բացատրութեամբ 
աշակերտներուն իրազեկ դարձուց 
ամայացած երբեմնի հայկական 
հողերու ճակատագրին* 
ները մեծ հաճոյքով հետեւեցան 
ներկայացումին եւ բազմաթիւ 
հարցումներով հագեցում տուին 
իրենց հետաքրքրութիւններուն 
գրաւեալ եւ լքուած հայկական 
հողերու մասին*

Երկրորդ շաբաթը 
Արիգ Գէորգեան, որ երկլեզու 
ներկայացուց հայկական երաժշտա
կան գործիքները եւ անոնց 
պատմականը, աշակերտներն ու 
ուսուցիչները մեծ հետաքրքրութ- 
եամբ լսեցին անոր անմիջական եւ 
հաղորդական բացատրութիւն- 
ներուն, ան խօսեցաւ երբեմնի հայ 
գիւղականի կողմէ գործածուած 
սրինգին մասին ու տուտուկին, 
տափին ու զուրնային ու տակաւին 
հայկական ե ր ա ժ շտ ո ւթ ի ւն ը  
արարկայական դարձնող մեր 
դարաւոր եւ երբեմն ալ պատմական 
դարձած գոծիքներու մասին, 
սակայն ամենէն հետաքրքրական եւ

հաճելի մասը վերջաւորութեան 
էր, ուր ձեռնադաշնակով 
իոն) ան խնդավառեց աշակերտութ— 
ի ւն ը , որուն միացաւ նաեւ 
ուսուցչական կազմը եւ սրահը 
վերածուեցաւ իսկական խրախ— 
ճանքի, աշակերտները խրախուս- 
ւած կ*երգէին անտեսելով զանգին 
ձայնն ու արձակուելու ժամը, մքրն. 
Արիգ ի*նք եւս խանդավառուած էր 
աշակերտներու անսովոր այս 
հետաքրքրութենէն, ան խոստացաւ 
յաջորդ տարի դարձեալ այցելել եւ 
կրկնել այս անզուգական հանդիպումը*

Երրորդ շաբաթը վարժարանիս 
աւանդական Ապրիլեան ոգեկոչումն 
էր, որ տեղի ունեցաւ Ուրբա թ  
Ապրիլ 22-ին* Առաւօտեան տեղի 
ունեցաւ աշակերտական Սուրբ 
պատարագ, օրուան պատարագիչն 
էր Կլենտէյլի կաթողիկէ Ա.Գրիգ^ր 
Լուսաւորիչ Աթոռանիստ եկեղեցւոյ 
ժողովրդապետ Հա յր Անտոն 
\,որատունկեան. Ան իր քարոզին 
մէջ անգամ մը եւս յիշեց քսաներորդ 
դարու մարդկութեան առաջին 
ցեղասպանութեան մասին, հայ 
ժողովուրդի անցած քստմներլի 
ճանապարհի մսին եւ ապա անոր 
յաղթական յարութիւնը ի գին իր  
աշխատանքին, համբերութեան եւ 
ապրելու կամքին ու հաւատքին* 
Պատարագէն ետք աշակերտութիւնը 
թա փ օրով ուղղուեցաւ դէպի 
վարժարանի պարտէզը զետեղուած 
խաչքարը. հոն բոլոր աշակերտները 
մէկիկ մէկիկ եկան եւ իրենց 
յարգանքի տուրքը մատուցին 
զետեղելով ծաղիկներ, ապա հայր 
Անտոն կա տ ա րեց պատշաճ 
աղօթքներ եւ աշակերտները 
երգեցին «Հանգչեցէք դուք 
շարականը եւ կիլիկիա յաղթերգով 
վերջ գտաւ օրուան առաջին 
բաժինը*

կէսօրէ ետք ժամը մէկուկէսին 
սկսաւ պաշտօնական ոգեկոչումը 
^էանիէլեան սրա հէն ն երս , 
ներկայութեամբ Առաքինազարդ 
քոյրերու, աշակերտներու ուսուցիչ
ներու ծնողներու եւ հիւրերու* 
Օ րուա ն  հա նդիսա վա րն էր  
Ուսուցչուհի Լինտա 
որ հանդէսը սկսաւ մէկ վայրկեան 
յոտնկայս լռութեամբ յարգելով 
նորօրեայ Արցախի նահատակներու 
յիշա տ ա կը, ապա հայկական 
քայլերգով ու շարականի 
ցողութ եա մբ սկսաւ օրուան  
յայտագիրը։

Տախ Տնօրէնուհի 0ոյր Լուսիա 
տ ուա ւ օրուա ն  պատգամը  
խրախուսելով աշակերտները մեր 
նահատակներու օրինակով կառչած 
մնալու իրենց հաւատքին եւ 
ազգային արժէքներուն նաեւ
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ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀՈԳԵԲԱՆՆԵՐՈՒ ԱՄԲՈՂՋ 
Փ Ո Ր Ձ Ը  10 ՄէՋԲԵՐՄԱՆ ՄէՋ

Հէն ժամանակներէն մարդոց 
կը յուզէ կեանքէ ի հետ 
կապուած հարցըՀ Աչդ -
ներուն էբրեւ արդէւնք՝ է  յայտ 
եկած են բազմաթէւ 
կան առասպելներ եւ փէլէսոփա– 
յական ուղղութէւններ, որոնցմէ 
մէկը կարմէր թելերու մասէն 
պատմող ճափոնական առասպելն 
է, որ մեր կեանքէ 
թէւնը կը բացատրէ շատ 
թ էկ  եւ էրատեսական

Փակեցէք ալքերը եւ պատկե
րացուցէք, որ ձեր ամբողջ մարմ– 
նէն մէջէն կը հոսէ որ
հոսելով ձեր անվերջանալէ 
նատար անօթներէն եւ երակնե
րէն, կը հասնէ մարմնէ բոլոր  
անկէւնները եւ կեանք կը պարգե– 
ւէ ձեզէ յԱյդ անթէւ ու անհամար 
արէւնատար ճանապարհներուն 
մէջ գոյութէւն ունէ էւրայատուկ 
անօթ մը՝ սէրտէն մէնչեւ ճկոյթ  
հասնողՀ Անոնք կապուած են 
հէւ արմուկէ ղարկերճկոյ
թ ը  սրտէ էսկական 
ցուցէչն է», այդ էսկ պատճառով 
է, որ շատ մշակոյթներու մէջ 
անէկա կյօգտագործուէ համա
ձայնելու, խոստում տալու եւ 
նմանատէպ գործողութէւններու 
հ ա մ ա ր ;

Այսպէս, համաձայն ճափո- 
նական առասպելէն, այդ կապը՝ 
սէրտէն մէնլեւ ամենափոքր
տը, լ է  վերջանար

ճկոյթէն դուրս կ ե լլէ  
սանելէ կարմէր թ ելը , որ վերջ — 
նական եւ ամուր կը կապէ ձեզ այլ 
մարդոց թելերուն հետ, այսէնքն 
անոնց սէրտէն հե

ԱՐՄԱՒԻ ՕԳՏԱԿԱՐ

Իզ ուր չէ, որ շատ ժողո
վուրդներու համար արմաւը կը 
համարուէ սուրբ ուտելէք։ Անոնց 
փոքր քանակը ոլ մ կը կշտաց
նէ, այլ նաեւ մարմնէն կը պար
գեւէ անհամար քանակութեամբ 
օգուտներէ

Օրական ուտելով ընդամէնը 
3 արմաւ, մարմնէն 
գրեթ է բոլոր պէտանէ տարրերը։ 
Շատ բժէշկներ խորհուրդ կու 
տան համեղ եւ օգտակար արմա
ւով փոխարէնել վնասակար 
րեղէնները։

Արմաւէ օգտա-տ

րը՝
1. 0ա քուր անօթներ. Արմա

ւը ունէ մեծ չափով կալէում։ 
Անէկա ոչ մէայն սրտէ
բնականոն աշխատանքէն, այլեւ 
կ՚օժանդակէ մաքրելու աղտոտած 
անօթները։ Անէկա է ր  հերթէն 
կ*օգնէ խուսափելու սրտէ հէւան— 
դութէւններէն։

2. Առողջ լեարդ. Արմաւը 
կ*օգնէ մաքրելու լեարդը
րէն, կ՚էջեցնէ ցերոզէ հաւանա— 
կանութէւնը։

Անոնք, որոնք կապուած են 
այդ թելերով՝ էրա րու կապուած 
են ճակատագէրով։ Անկախ ժա— 
մանակէն, տեղէն եւ էրա դա րձու- 
թենէն, անոնց նախասահմանուած 
է հանդէպէլ, համաշխարհայէն 
էմաստով ազդել էրարու կեանքէ 
վրայ։ կեանքէ ընթացքէն այդ 
թ ելը կրնայ երկարէլ կամ քարա
նալ՝ դժուարեցնելով 
մը կամ աւելէ հեռացնելով 
րու հետ կապուած մարդէկ։ 
անէկա երբեք չէ կտրուէր։

Այդ կեանքէ եւ յարաբերու- 
թէւններու կապը ծնունդ տուած 
է ամբողջականութեան փ էլէսո- 
փայութեան, որ կը պնդէ, որ ձեր 
կեանքէ ուժը կը տարածուէ ձեր 
մարմէնէն դուրս եւ կը կապէ ձեզ 
Տէեզերքէ եւ անոր ուժէն հետ։ 
կարմէր թ ելը ՝ էրա ր էբրեւ մէկ 
ամբողջէ մաս, տէեզերքէ մէկ 
մաս հասկնալու եւ ընկալելու 
տարբերակն է։

Պատահական չէ, որ մենք 
յաճախ կը մտածենք, որ այս կամ 
այն մարդը է  զուր չէ, որ կայ մեր 
կեանքէն մէջ։ °ւ  մենք՝ մեր 
կարգին՝ զուր չէ, որ կը յայտն– 
ուէնք ուրէշէ կեանքէն մէջ։

Աեր թ ելը  կ որոշէ  մեր 
կատագէրը, ատէկա մեր գծա - 
նշուած ճանապարհն է, որ մեզ կը 
տանէ անոնց մօտ, որոնց մենք 
առաւել շատ պէտք ենք, չնայած 
մենք չենք գէտակցէր այդ մասէն 
մեր ամբողջ կեանքէ ընթացքէն։ 
ճափոնացէները դարեր շարու
նակ հաւատացած են, որ ոչէնչ 
պատահական է այս դժուար կեան
քէն մէջ։

ՅԱՏԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

3. Լաւ տեսողութ. Արմա
ւը աւելէ լաւ կ /ազդէ տեսողու
թեան վրայ, քան ստեպղէնը,
նէ որ անէկա ունէ աւելէ մեծ 
քանակութեամբ վէթամէն ճ ։

4. Առոյգութէւն. Եթէ կը 
փափաքէք առոյգ եւ ուժեղ զգալ, 
անհրաժեշտ է արմաւ ուտել։ Ըն
դամէնը 3 հատէկը բաւարար ուժ 
կու տայ ամբողջ օրուան համար։

5. Նէւթափոխանակութէւն. 
Արմաւը հէանալէ սնունդ է նէւ- 
թափոխանակութեան համար, 
անէկա օգտակար է ստամոքսէ 
խանգարումներուն ժամանակ։ Այս 
ուտելէքը շատ կարեւոր է աղես-
տամոք սայէն համակարգէ հքր^ն-
դութէւններու եւ նոյնէսկ՝ ստա— 
մոքսէ քաղցկեղէ ժամանակ։

6. գեղեցկութեան համար. 
քարակ մազերու, չոր մորթ է, 
կնճէռներու, ճաքճքած
ներու պարագայէն պէտք է ուտել 
արմաւ։

Աւելէ լաւ է ընտրել կորէ- 
զով, մուգ եւ կնճռոտ արմաւը։ 
Անէկա պէտք է ըլլա յ ամբողջա
կան, փափուկ եւ անփայլ։

ՀԱՃԵԼԻ ՄԱՐԴՈՑ ՏԱՍԸ ԿԱՆՈՆ

Աովորութէւններ, որոնց 
հէւ կարգ մը մարդէկ հաճելէ կը 
թուէն բոլորէն, կամ դէւրութեամբ 
կրնան նուաճել բոլորէն համակ
րանքը.

-կը ստեղծեն դրական 
մադրուածութէւն, որմով կը վա— 
րակեն մէւսները,

—քարեհոգէ են,
-կարողութէւն ունէն ուշա- 

դէր լսելու ուրէշները,

-կը տէրապետեն էրենք էրենց, 
- կը պահպանեն հանգստու— 

թէւնը,
–Մէատբաց են շփման համար 

եւ անկանխակալ են,
-Անոնց դէմքէն մէշտ ժպէտ

կայ,
-կրնան շատ չխօսէլ, 

–^անդա, չեն,
—կանոնաւոր կերպով 

գործութեամբ կը զբաղին։

1. Այն մարդէկ, որոնք ձեզ 
տառապանք պատճառած են, 
քան վախցած էէն, որքան դուք 
այժմ։

2. Աենք մեր համոզումները կը 
ձեւաւորենք դեռ մանուկ ժամանակ, 
էսկ յետոյ կը յառաջանանք կեանքէ 
մէջ՝ վերստեղծելով այն էրավէճակ— 
ները, որոնք կը համապատասխանեն 
մեր համոզումներուն։

3. Անցեալը ընդմէշտ հեռա
ցած է։ Ատէկա փաստ է, եւ ատոր 
դէմ ոչէնչ կրնաս ընել։ Աակայն 
կարելի է փոխել անցեալի 
բերեալ մէտքերը։ Տէմարութէւն է« 
որ մենք մեզ ներկայէս պատժենք 
այն բանէ համար, որ շատ կանուխ 
մէկը մեզ նեղացուցած է։

4. Մենք մեղի համար պէտք է 
ընտրութէւն ընենք. ազատել եւ 
ներել բոլորը առանց բացառու
թեան, յատկապէս՝ մենք մեզ։ Չնա
յած չենք գէտեր՝ էնչպէս ներել,

բայց պէտք է շատ ուզել։
5. Երբ մարդը կը հէւանդա — 

նայ, պէտք է է ր  սրտէն մէջ փնտռէ, 
թէ որուն պէտք է ներէ։

6. Այն, իեչկը մտածենք մեր 
մասէն, մեզէ համար էրականու- 
թէւն կը դառնայ։ Մեր
չէւր մէտքը մեզէ համար ապագայ 
կը ստեղծէ։

7. Ինքն էրեն հաւանութէւն 
տալը եւ ընդունէլը մեր կեանքէն 
մէջ դրական տեղաշարժերու բա
նալէն է։

8. Ինքղինք սէրել կը նշանակէ 
տօնել սեփական անձէ գոյութեան 
փաստը եւ Աստուծոյ շնորհակալ 
ըլլա լ կեանքէ պարգեւէն համար։

9. Այն ամէնը, որ կընէք, ետ 
կը ստանաք։

10. Ուրէշը փոխելու համար 
անհրաժեշտ է նախ եւ առաջ փոխ- 
ուէլ։ Անհրաժեշտ է փոխել մեր 
մէտքերուն ընթացքը։

ՎԱՏ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 5 ԴՐԱԿԱՆ ԿՈՂՄԵՐԸ

Ընդունէր տխրութէւնը եւ 
անէկա կը դադրէ քեզ 
տացնելէ։ գէտնականները եւ հոգե
բանները պարզած են, որ անոնք, 
որոնք հանգէստ կը վերաբերէն 
բացասական զգացումներուն եւ 
կընդունէն զանոնք, աւելէ քէչ կը 
տանջուէն։ Իսկ անոնք, որոնք կը 
ջղայնանան էրենց 
թեան պատճառով եւ կը փորձեն 
ազատէլ բացասականէն ամէն գնով, 
աւելէ մեծ ուժերու կորուստ կը 
զգան։

Երբ մենք տխուր ենք, աւելէ 
դժուար է խաբել մեզ. Որքան ալ 
զարմանալէ է, բայց տխուր մար- 
դոց ուղեղը աւելէ լաւ կ/աշխատէ, 
մասնաւորապէս, աւելէ կը զօրա
նան վերլուծական
ները։ °ւ  այս վէճակէն մէջ անոնք 
աւելէ լաւ կը բացայայտեն ստա
խօսները։

Լաւ լալը օգտակար է. 
ները յաճախ կիսեն՝ սէրտը ար— 
ցունք կը թափէ։

Ատէկա կը նշանակէ, որ եթէ 
դուք կը պահէք արցունքները, կը

սպաննէք ձեր «շարժէչ»ը։ քացէ 
այդ, մարդոց մեծամասնութէւնը 
գէտէ, որ արցունքներէն յետոյ 
հոգէն կը հանգստանալ, չնայած, 
որ էրավէճակը չէ փոխուէր։ Այդ 
պատճառով, հոգեբանները կը թ ե
լադրեն չպահել լացը։ Տարբեր 
զգացումները կարեւոր . Հոգե
բանները պարզած են, որ մարդէկ, 
որոնց տրամադրութէւնը օրուան 
ընթացքէն կը փոխուէ տխուրէն 
ուրախէ՝ աւելէ ընկղմած 
տէն։ Ատէկա կը խօսէ զգացմուն- 
քայէն փոփոխութեան կարեւորու
թեան մասէն։ քացասական փորձը 
մարդէկ կը դրդէ
ներու եւ կը ստէպէ անոնց ըլլալ 
աւելէ հաւաք։

Տխրութէւնը չ /ազդեր 
ցութեան վրայ. կա± է 
տէլ վատ տրամադրութեամբ։ Այո։ 
Հոգեբանները պարզած են, որ վատ 
տրամադրութեամբ աշխատանքէ 
գտցող մարդէկ աւելէ 
ւէտ կ՚աշխատէն քան՝ անոնք, որոնք 
լաւ տրամադրութեամբ կ ,աշխա— 
տէն։

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԱՂՋԿԱՅ ՀԱՄԱՐ 
ԻՆՉՈՒ ԴԺՈՒԱՐ է ԱՄՈՒՍՆԱՆԱԼԸ

1. Խնդէրներ հօր հետ 
բերուԱէւններուն մէջ։ Եթէ հօր 
հետ վատ յարաբերուԱէւններու 
նախաձեռնութէւնը աղջէկէն կու 
գայ, ատէկա կողմնակէօրէն կը 
մատնանշէ, որ աղջէկը ընդհանուր 
առմամբ քննադատական վերա— 
բերմունք ունէ մարդկութեան տղա- 
մարդկայէն կէսէն հանդէպ։

2. Տան մէջ տղամարդկայէն
ուժէ գերակայութէւնը։ Ասէկա կը 
նշանակէ, որ աղջէկը պէս է,,,
ե°ւ արտաքէնով, ե°ւ

, բնաւորութեամբ, 
լակերպով։ Հաւանական փեսացուն, 
այս պարագայէն,
բար կը զգայ տղամարդկայէն ուժէ 
տէրապետութէւնը եւ հեռու կը 
փախչէ։

3. Ցած էնքնագնահատականը։ 
Ամուսնութէւնը կրնայ ստրկու
թեան նման ըլլալ, էսկ ճակատա-

գէրը բարեհաճ է եւ կը սպասէ 
աղջկայ անձէն մէջ արմատական 
փոփոխութէւններու։

4. քա րձր ի ն
կան եւ ակնկալէքներ։ Տարածուած 
տէպական դէպք է, երբ աղջէկը կը 
սպասէ սպէտակ ձէով
նէն։ Ատէկա չափազանց փքուած 
կեղծ եսէ արդէւնքն է, էր ՝ 
ուած աղջկայ վերաբերեալ պատ- 
րանքայէն պատկերացման։

5. Ապականած կենսական ար
ժէքներ։ ճակատագէրը էսկական 
նուէր նախապատրաստած է, բայց 
հասունացման ժամանակաշրջանէն 
աղջէկըէնկած է վատ ընկերական 
շրջապատէ կամ այլասերած 
րայէն կարծէքէ բացասական ազ- 
դեցութեան տակ։ Անհրաժեշտ է 
կենսական արժէքներու վերագնա— 
հատում կատարել եւ ամէն էնչ 
մէանգամայն լաւ կ /ըլլայ։
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Մամլոյ Ասուլիս Հայաստանի Հաւաքականի 
Լոս Անճելըս Այցելութեան Առթիւ

Նկարին մէջ, ծախէն աջ՝եանդիսավար Ֆերնանտօ Փարամօ, 
Հիւկօ Պանտի, Թորոս Բարսեղեանև Յարութ Սասունեան

Չորեքշաբթի, 0այիս 3-ին,
Շձրտօո Շհ^-ի ՏէսհԱսհ
մարզավայրին մէջ տեղի ունեցաւ 
մամլոյ ասուիիս մը, Հ ԱյաստԱնի 
ֆ ութ պ ոլի հաւաքականի Լոս 
Անճելըսի մէջ ունենալիք երկու 
միջազգային խաղերուն ա ռթիւ;

Ասուլիսը բացուած յայտարա
րելէ և բարի գալուստ մաղթելէ 
ետք, Խէշր ճաշր խօսնակ
ֆերնանտօ Փարամոն .
Լոս Անճելըս կը ժամանէ Հայաստանի 
ֆուտպոլի հաւաքական խումբը, 
մրցելու համար կուաթեմալայի և էլ 
Աալվատորի հաւաքականներուն 
Մենք անհամբերութեամբ կը 
սպասենք այդ օրուան, 
այս գեղեցիկ խաղավայրին մէջ
վայելելու համար բարձրորակ երկու 
մրցումներ»;

Անգլերէն ու սպաներէն իր  
կարճ ու զուսպ խօսքին մէջ, 
ճաշրւշտւ-ի նախագահ Հիւկօ  
Պոնտինի իր գոհունակութիւնը 
յայտնեց հայ և սպանական 
էլեկտրոնիկ և գրաւոր մամուլի 
թղթակիցներուն ներկայութեան 
համար, շեշտելով որ «Հայաստանի 
հաւաքականին և կուաթեմալայի 
ու է լ Աալվատորի խումբերուն 
միջեւ կայանալիք զոյգ մրցումները 
ՏէսհԱսհ –ի այս գեղեցիկ մարզա– 
դաշտին վրայ, մարդասէրներուն 
մեծ բա ւա րա րութ իւն  պիտի 
պատճառէ, որուն համար կը յԱյտնեմ 
իմ շնորհակալութիւնները»;

Խօսք տրուեցաւ 0ա րսըն  
Ս իթ իի քաղաքապետ Ալպ երթ  
^ոպլեսին; Ան հայերէնով 
գալուստ» ըսելէ ետք, անգլերէնով 
շարունակեց. «իմ սիրելի հայ 
բարեկամներ, ձեր բոլորին բարի 
գալուստ կը մաղթեմ; 0արսըն 
քաղաքը միշտ բաց է հայ համայնքի 
անդամներուն առջեւ; ՏէսհԱսհ 
մարզավայրը թէեւ շատ հին չէ, 
բայց ունի հարուստ պատմութիւն; 
Լ ճ  Ծ&1իճբ–է բնօրրանը եղող այս
դաշտը հիւրընկալած է բազմաթիւ 
ֆուտպոլի խումբեր; Այժմ հերթը 
եկած է ընդունելու Հայաստանի 
հաւաքական թիմը; Հայաստանի 
ազգային թիմին այցելութիւնը 
պատմական նշանակութիւն ու 
արժէք ունի մեզի համար; Աենք 
շատ-շատ ոգեւորուած ենք այս 
ա ռթ իւ, որովհետեւ մեր հայ 
բարեկամները, ինչպէս նաեւ 
սալվատորեան և կուաթեմալայեան 
բարեկամները ա ռ ի թ ը  պիտի 
ընծայեն մեզի վայելելու ֆուտպոլի 
բարձրորակ մրցումներ այս վայրին 
մէջ; Մենք անհամբեր կը սպասենք 
միջազգային այդ մրցումներուն; 
Այս առթիւ, այդ բոլորին համար 
մեր ջերմ շնորհակալութիւնները 
կը յայտնենք ձեզի»;

Հանդիսավար ֆերնանտօ 
Փարամօ, յիշեցնելէ ետք թէ

Հայաստանի ազգային թ ի մ ը  
0ալիֆորնիա կու գայ իր նոր 
մարզիչին։ Վարուժան Աուքիաս– 
եանի ղեկավարութեամբ, ըսաւ թէ
հայկական ազգայի ն խումբը
վերջերս եւրոպական բաժակի 
մրցա շա րքին  գծով յա ղթեց  
^ելառուսին և անցեալ Սեպտեմ
բերին 0-0 հաւասար դուրս եկաւ 
Տանիմարքայի դէմ;

ֆՒֆԱ-ի համբաւաւորներու 
ակումբի (Ա&)1 օք ե անդամ
^որոս Աարսեղեան խօսք առնելով 
ըսաւ. ա  «Հաճոյք է այստեղ ներկայ 
ըլլա լը։ Հիւկոյի և Խէշր 
ի կողքին; Խէշր ճ  1973-էն
ի Վ.եր առնչութիւն ունեցած է հայ 
համայնքին հետ, երբ «Արարատ»ը 
տիրացաւ Սովետական Միութեան 
ախոյեանութեան բաժակին;
ճաշրէշո 1974-ին «Արարատ»ը

բերաւ 0ալիֆորնիա, 0ալըսիումի 
մէջ մրցելու համար Մեքսիկոյի 
ախոյեան խումբին դէմ; «Արա
րատ» յաղթեց 1-0;
այսօր ալ նախաձեռնողն ու 
կազմակերպողն է Մայիս 28-ին և 
Տունիս 1-ին հայրենի ազգային 
խումբին և կուաթեմալայի և 
Սալվատորի ազգային խումբերուն 
միջեւ կայանալիք մրցումներուն;
*Ներկայիս, Հայաստանի ազգային 

խումբը իր մէջ ունի Հէնրիկ 
Մխիթարեանի նման խաղացող, որ 
աշխարհի 17 լաւագոյն 
ներու կարգին կը դասուի; ինչպէս 
գիտենք, Հայկական ազգային 
խ ո ւմ բ ի ն  ր ե ր  ջ  մ ր ց ո ւ մը  
0ալըսիումի մէջ վերջ գտաւ 1-1 
հաւասար արդիւնքով; 
լարուած, մարտահրաւիրային և 
վիթխարի մրցում մըն էր; Մենք 
նոյնը ^ակնկալենք նաեւ այս առթիւ; 
գեղեցիկ, մակարդակով մըցում մը, 
որ իրա րու պիտի մօտեցնէ 
Հայաստանը, կուաթ և էլ
Սալվատորը; Որովհետեւ Սաքըրը 
լաւագոյն միջոցն է ազգերը
իրա րու մօտեցնելու, իրարու 
բարեկամացնելու համար»;

Վերջին խ օսողն էր 
Ո1Ո Շօսրւշր" շա բա թ ա թ երթ ի  
հրատարակիչ-խմբագիր Տարութ 
Սասունեան; Ան դրուատեց և 
գոհունակութիւն յայտնեց, որ
ՏէսհԱսհ գեղակառոյց 
վայրին մէջ տեղի պիտի ունենան 
հայրենի ազգային խումբին երկու 
մրցումները։ 0այիս 28ին և Տունիս 
1ին; «Մենք շատ ուրախ 
շարունակեց ան, - որ Խէշր 
ի հետ միասին կազմակերպեցինք 
այս սքանչելի մրցումները; Վերջին 
օ ր ե ր ո ւ ն , շա բ ա թ ն ե ր ո ւն  և 
ամիսներուն, երբ ողբերգական 
իրադարձութիւններ մէկը միւսին 
կը յաջորդեն անկայուն աշխարհի
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ԼԻՍԱԲՈՆՈՒՄ ՀԱՅԵՐԻ ԳՈՐօԱօ 
«ԳՈՒՄ ԳԱՓՈՒ» ՀՌՉԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԳԵՐԸ 

ՀԱՄԱԴՐՎԵԼՈՒ ԵՆ ԱՎԱՆԳԱՐԴ ԱՐՎԵՍՏԻ ՀԵՏ

իր հաւաքա
ծոյով աշխարհի 
եզակի թանգա — 
րաններից մէկը 
համարուող Լէսա–
բ ո ն ի « <իա լուստ  
Կ ի ւ լպ ե ն կ ե ա ն »  
թանգարանը 0ու–
նիսի 29-ին իր
գորգերի հաւա–
քածուից ցուցադ
րութեան է ներ
կայացնելու «*իում 
*իափու» հռչա–
կաւոր գորգերը 
(Ասա Ա&ըւ րսցտ),

որոնցից երեքը  
«*իում *իափու» 
գորգի ա մ են ա -
յայտնի մասնագէտ 
Տակոբ փափուճ–
եանի (1870-1946)
գործերն են;

Հնագոյն ա–
րեւելեան նախ շա–
զարդերով հիւս–
ված Օսմանեան 
կայսրութեան շր
ջանի «*իում *իա–
փու» մետաքսեայ 
գ ո ր գ ե ր ը  կայ– 
սերական գանձա-
րանների եւ պալատական հարս- 
տութիւնների մաս են կազմել, իսկ 
նրանց հիւսողներն աւանդաբար 
հա յեր են ե ղ ե լ;  Գ ա լո ւս տ  
Կիւլպենկեանի հաւաքածույում 
ցուցադրուելու են նաեւ հայ 
աղջիկների գործած նոյնանուն 
գորգեր; Այսօր էլ, աշխարհում 
«*իում *իափու» անունը կրող 
տարածման առթիւ նշւում է հայ 
վարպետ Տակոբ *իափուճեանի 
բերած աւանդոյթը;

Լիսաբանի «Գալուստ 
պենկեան» թանգարանում պահուող 
գորգերը միւս գանձերի հետ իր  
ամբողջ կեանքի ընթացքում հաւաքել 
է յայտնի գործարար Գալուստ
Կիւլպենկեանը; Թանգարանում 
պահւում է 6,400 որոնց մէջ
առանձնայատուկ տեղ ունեն 
գորգերը; կիւլպենկեանն իր բազում 
ճանապարհորդութիւնների ժամա- 
նակ արուեստի հանդէպ բացառիկ 
սիրոյ շնորհիւ գնել է 
նկարչական գլուխ գործոեներ  
(Աուբենս, քիեմբրանդտ, *Նիրկ 
եւ այլն), արեւմտաեւրոպական 
կահոյքի եւ 18-րդ դարի դեկորատիւ 
կիրառական առարկաներ, միջնա-

դարեան ձեռագրեր, կովկասեան եւ 
պարսկական գորգեր, Լալիկի
կողմից զարդարուած հաւաքա-ծուներ, 
հին իգիպտոսի եւ Միջագետքի 
յուշարձաններ, կերամիկա, նաեւ։ 
հայկական մշակութային 6000
աւելի արուեստի նմուշներից 
թանգարանում մշտապէս ցուցադրւում 
է մօտ 1000-ը;

«*իում *իափու» գորգերը 
նոյնպէս համարւում են թանգարանի 
չցուցադրուած եւ այցելուներին ոչ 
այնքան յայտնի իրերից;

Տունիսի 29-ին նախաաեսուած 
ցուցա հա նդէսն ա րդէն մեծ  
հետաքրքրութիւն է առաջացրել 
գորգարուեստի աշխարհում; Նրան

ք դ րա դ ա ր ^նա-
գիտացուած լրատուամիջոցներ, 
ինչպէս Աձ.Լ1–Ոեւ այլ ամսագրեր
ու կայքեր; Նշւում է, որ անցնող 
դարերի նաւթային պաշարների 
հայ տիրակալի անունը կրող 
թանգարանում նրան պատկանած 
գորգերի առաջիկայ 
րութիւնը ի յայտ է բերելու Գալուստ 
կիւլպենկեանի կեանքի
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ՄԱՍԻՍ ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ

^6Տ, I ւ̂տհ էօ տսհտօրւհտ էօ »̂տտւտ 
Տռօ1օտ6ճ 3 օհտօէ քօր (օռ6 6̂»ր)

* $50,00 * $100,00 (Արտէ օԽտտ) քօր ՍՏՃ 
$ 125,00 (ճւր ^ա1) քօր Շ յոյՃյ.

$ 250,00 (ճւր ^»ւ1) ՕV̂ րտ̂ տ̂.

------------------------------------------------

ճժժրտտտ։---------------------------------------------

Շ^ւէյ։---------- Տէտէտ։---------- ճւթ ՇՆԺտ։--------

Շ Ն ս ո է ր յ։--------------

X^1 ։--------------------------- Տտտւ)։------------------------
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ՀԵՆՐԻԽ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆԸ՝ ՄՐՑԱՇՐՋԱՆԻ ԴԱՒԻԹ ՍԱՖԱՐԵԱՆԸ ՍՏԱՑԱՒ
ԼԱՒԱԳՈՅՆ ՖՈՒՏՊՈԼԻՍՏ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ՈՒՂԵԳԻՐ

գերմանական Լ)՝ջ բազմալեզու գործակալութեան
տարբեր երկրների ընթերցողներէ քուկարկութեամբ, գերմանէալէ 
անցնող մրէաշրջանէ լաւագոյն ֆուտպոլէստ կ
« քՀորուսէայէ» եւ Հայաստանէ հաւաքականէ կէսապաշտպան Հենրէխ  

ՄթէթարեանրՀ
«Զկայ աւելէ լաւ պարգեւ, քան ամբող ջ աշխարհում էմ երկրպա– 

գուներէ այս գնահատականըՀ 0եծագոյն էնձ աջակ
ցելու համար։ Ես սէրում եմ ձեզ»,– քէէյսբուքում գրել կ 0խէթարեանը։

27-ամեայ խաղացողը ստացել կ ձայներէ 26 յետ թողնելով
Լեւերկուզենէ «կայերէ» մեքսէկացէ յարձակւող 
(21 տոկոս) եւ 0էւնխենէ «թաւարէայէ» լեհ յարձակուող 
Լեւանդովսկուն ու գերմանացէ կէսապաշտպան 0էւլերէն  (եր–
կուսն կլ՝ 17 տոկոս)։

ՔՐԻՇՏԻԱՆՈՒ ՈՈՆԱԼԴՈՒԻ ՈԵԿՈՐԴԸ

Սպանէայէ առաջնութեան *կեր– 
ջէն տուրում Լա կորունէայէ «գե– 
պորտէվոյէ» դարպասը երկու գոլ 
խփած 0ա դրէդէ «Ռեալէ» պորտու–
գալացէ յարձակուող կրէշտէանու
Ո՝ոնալդունւ դարձաւ առաջէն ֆուտ– 
բոլէստը, ում յաջողւում կ 6–րդ 
մրցաշրջանն անընդմկջ ակումբէ 
կազմում դառնալ 50–էց ոչ քէչ ^ոէէ
հեղյէնակ։ Այս մրցաշրջանում 30–
ամեայ ֆուտպոլէստը խփել կ 51 գոլ 
(35-ր՝Պրէմերայում, 15-ը՝Զեմպէոն–

ներէ լէգայում)։ Անցած մրցաշրջա
նում Ոոնալդունխփել կր 61 կոլ, դրանէց առաջ՝ 51, 2012–2013
թուականներէն՝ 55, դրանէց առաջ՝ 60 եւ 53։

Յէշեցնենք, որ Ռաֆայկլ թենէտեսէ գլխաւորութեամբ ձախողած 
առաջէն շրջանէց յետոյ «գեա լը» *Լ ղեկավարութեամբ
Սպանէայէ փոխախոյեանէ կոչումը՝ մկկ մէաւոր «Յարսելոնա–
յէն»։ Ախոյեաններէ լէ^այէ եզրափակէչում Արքայական ակումբը 
Մ այէսէ  28–էն կմրցէ Սպանէայէ առաջնութէւնում երրորդ տեղը 
գրաւած 0ա դրէդէ «Աթլետէկոյէ» հետ։

ՊԵԼէ.
ՊՐԱԶԻԼԻԱՅԻ ՀԱՒԱՔԱԿԱՆԸ ԿՈՐՑՐԵԼ է ԽԱՂԱՈՃԸ

Պրազփլէա – գերմանէա հան– 
դէպման ժամանակ ես արտասւում կէ, 
յէշել կէ ֆուտպոլէ աշխարհէ եռակէ
ախոյեան Պելեն՝ *Լերյէշեէով 2014–էն
Պրազէլէայում անցկացուած աշխար– 
հէ առաջնութեան կէսաեզրափակէ– 
չում գերմանէայէց 1:7 հաշուով կրած 
պարտութէւնը։

«գժուար կ փերյէշել այդ պահը։
°ս արտասւում կէ։ Պատճառը մէայն 
հաշէւը չկր։ Ես արտասւում կէ, քանէ որ 
չգիտկի, թկ ինչ կ ւոեղի ունեցել պրա– 
զէլական ֆուտպոլէ ուրախութեան հետ։

Հնարաւոր կ՝ Օլէմպէական խա– 
ղերում կամ Ամերէկայէ գաւաթում 
մենք յէշեցնենք աշխարհէն, թկ էնչ– 
պկս կ Պրազէլէան խաղում ֆուտպոլ, 
բայց դա հեշտ չէ լէնէ։ կարծում եմ՝ մենք կորցրել ենք մեր խաղաոճը։ 
Արժենտէնան, Զէլէն, էկուադորն այժմ աւելէ գեղեցէկ ֆուտպոլ են 
խաղում, քան Պրազէլէան»,– Պելկէ խօսքը մկջբերում կ ՏՏա –ը։

Պրազէլէայէ քաղաքական գործէչներէց առաջարկել
կ Յուլէսէ 8–ը դարձնել յէշատակէ օր՝ ամկն տարէ Հերյէշելով 
գերմանէայէց կրած խայտառակ պարտութէւնը եւ կանխել պրազփլական 
ֆուտպոլէ յետագայ դեգրադացէան։

«Արայէկ քՀաղդադեանէ փորձա– 
ռութեան, հեռատեսութեան շնորհէւ 
ես ստացայ այս օլէմպէական ուղեղէ– 
ր ը ։ Ես էնքս չկէ սպասում, որ որեւկ 
մկկը կորակազըկուէ եւ օլէմպէական 
ուղեգէրը բաժէն կը հասնէ էնձ»։

Այս մասէն Տբօրէ–է
թղթակցէ հետ զրոյցում կրասնոդա– 
րէ ց ասաց ազատ ոճէ ըմբչամար տի 
Հայաստանէ հաւաքականէ անդամ, 
աշխարհէ նախկէն ախոյեան, 65 կգ 
քաշայէն գ աւէթ Սաֆարեանը։

Յէշեցնենք, որ Սերբէայում անց– 
կտցուած օլէմպէական վարկանէշա– 
յէն մրցաշարէ եզրափակէչ հասած, 
ուղեգէր նուաճած, յետագայում դոպէնգէ համար որակազրկուած 
ուկրանացէ Անդրկյ կվէատկովսկու ուղեգէրը, ըմբշամարտէ մէջազգայէն 
ֆեդերացէայէ որոշմամբ, փոխանցուել կ գ Սաֆարեանէն։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՈՍԿէՄԵՏԱԼ է ՆՈՒԱՃԵԼ 
ԽԱԲԱՐՈՎՍԿՈՒՄ

Ս֊ուսա ստ ա նէ  
/Աաբարովսկ քաղա– 
քում աւարտուել կ 
կոնստանտէն կորոտ– 
կովէ անուան մէջազ– 
գայէն յուշամրցաշա– 
րը, որտեղ Հայաս– 
տանը ներկայացնող 91 
կգ քաշայէն բռնցքա– 
մարտէ \,արեկ 0ա–
նասեանը եզըափակ– 
էչում առաւելութեան 
կ հասել ռուսաստան– 
ցէ մրցակցէ նկատ– 
մամբ եւ նուաճել կ 
ոսկկ մետալ։

Հայ մարզէկը նախկէնում տարբեր մրցաշարերում երկու անգամ 
հանդէպել կր նոյն մրցակցէն եւ պարտութէւն կր կրել, սակայն այս 
անգամ Գարեկը կարողացել կ առաւելութեան հասնել, հաղորդում կ 
մամուլէ ծառայութէւնը։

Հայաստանէ մէւս ներկայացուցէչները՝ 60 կգ քաշայէն 
Տօնականեանը, 69 կգ քաշայէն գոռ Երէցեանը, 81 կգ քաշայէններ Արսկն 
Հայրապետեանն ու Արման Յովէկեանը մետալ չեն նուաճել։

0րցաշարէն մասնակցել են 21 երկրէ ներկայացուցէչներ։

ԱՐՏԵՄ ԴԱԼԱՔԵԱՆԸ ՊԱՇՏՊԱՆԵՑ ՏԻՏՂՈՍԸ

կէեւում տեղէ ու
նեցած պրոֆեսէոնալ 
բռնցքամարտէ թեթեւա– 
գոյն քաշայէն կարգէ մե– 
նամարտում Ուքրաէ– 
նայէ  ներկայացուցէ չ Ար –
տեմ գալաքեանը (13-0,
9 նոկաուտ) պաշտպանել 
կ ^ 8 Ճ  վարկածով °ւրո– 
պայէ ախոյեանէ տէտ– 
ղոսը։

28–ամեայ բռնցքա– 
մարտէկը պարտութեան 
կ մատնել աշխարհէ
ախոյեանէ նախկէն յաւակնորդ, 38-ամեայ ռումէնացէ Սէլվէօ Օլտեան– 
ու էն (16-10-1, 7 նոկաուտ)։

6-րդ ռաունդում Օլաեանուն ստացել կ ձախ աչքէ 
արնահոսութէւն եւ մրցավարը դադարեցրել կ մենամարտը։ Տեխնէկական 
նոկաուտով յաղթանակը շնորհուել կ Արտեմ գալաքեանէն։

ա ր ա *  տ ձ տ ւ ձ ս ,
Թ©ո©րօ1 □օրէւտէր1/

1 1 1 1  Տ,
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ԱՍՏՂԵՐԸ Ի՞ՆՉ Կ՚ԸՍԵՆ

Խ Ո Յ  Մարտ  21-Ա պր իլ  19
Կեանքդ քեզի մեծ փորձառութիւններու առջեւ կը դնէ, քեզի կը մնայ 
զանոնք յաջողցնելը կամ ձախողցնելը։ Եթէ իմաստուն ըլլաս՝ 
անպայման շիտակ ուղին պիտի գտնես։ ճամբորդութիւն մը կը 
ծրագրես որը քիչ մը դժուար պիտի ըլլայ իրականացնելը։  
Բախտաւոր թիւերդ են։ 2 ,15,19,22,29

Ց Ո Ւ Լ  Ապրիլ  20-Մայիս 20
Դժուար թուող հարցերուդ շուտով լուծում պիտի գտնես,  մի
մտահոգուիր, որովհետեւ անցեալի փորձառութիւններդ քեզի  
իմաստութիւն տուած են դիմագրաւելու հարցերը։ Ապագայի 

նկատմամբ միշտ յոյսով լեցուիր եւ պիտի յաջողիս։
Բախտաւոր թիւերդ են։ 6,12,20,30,31

Ե Ր Կ Ո Ւ Ո Ր Ե Ա Կ  Մայիս 21-Յունի ս 20
Գ ո ր ծ ա տ ե ղ ի ի դ  մէջ շատ  ա րդիւնաբե ր ես եւ ք ե զ ի  տ րո ւած
պ ար տա կա նո ւթ իւն ները  լաւագոյն կե ր պ ո վ  կ ՚ա մբո ղջա ցնես։  

Լաւագոյն յատ կո ւթիւն ներէդ մէկը, հ ա մ ե ր ա շ խ ո ւ թ ե ա մ բ  եւ 
համագործակցութեամբ աշխատիլդ է։
Բախտաւոր թիւերդ են։ 11,24,28,31,33

Խ Ե Ց Գ Ե Տ Ի Ն  Յունիս 2 1-Յ ուլիս  22
Ունեցած շնորհքներդ լաւագոյն ձեւով գործածելու համար՝ պէտք 

ունիս ա ռա ջնո րդո ւթեան եւ խր ատ ի։ Զ ա ն ո ն ք  մի մերժեր։  
Համակարգչային գործերով շատ զբաղուելուդ՝ մարմնիդ ցաւերը 

կ՚աւելնան։ Մարմնամարզի հետեւիր։
Բախտաւոր թիւերդ են։ 9 ,17,28,33,35

Ա Ռ Ի Ւ օ  Յուլիս 2 3 - Օ գ ո ս տ ո ս  22
Բամբասանքը բացարձակապէս արգիլէ դուն քեզի, մանաւանդ 
գործատեղիիդ մէջ, հեռու մնացիր անկէ, որովհետեւ ուրիշներու 

մասին խօսիլը կրնայ կո րծ ան ար ար հետեւանքներ ունենալ։  
Ամենավատ պայմաններուդ մէջ իսկ՝ յոյսդ մի կտրեր։
Բախտաւոր թիւերդ են։ 6 ,17,21,34,35

Կ Ո Յ Ս  Օ գ ո ս տ ո ս  2 3 - Ս ե պ տ ե մ բ ե ր  22
Շատ յարգալիր եւ կարեկցող հոգի մը ունիս, որու պատճառով շատ 

սիրուած ես շրջանակիդ մէջ։ Պատրաստուէ մեծ հաւաքոյթի մը 
ներկայ ըլլալու, որու ընթացքին կրնաս ծանօթանալ անուանի 

մարդոց հետ։ Համբերատար եղիր։
Բախտաւոր թիւերդ են։ 15,26,28,32,34

Կ Շ Ի Ռ Ք  Ս ե պ տ ե մ բ ե ր  2 3 - Հ ո կ տ ե մ բ ե ր  22
Անձնական շահերդ հետապնդելու համար, յաճախ առանց նկատի 
ունենալու շատ  սուղ գին կը վ ճա ր ե ս  ս ի ր ե լ ի ն ե ր ո ւ դ  հետ  

յարաբերութիւնդ քանթելով։ Ամէն տեսակի վէճերը փորձէ դադրեցնող 
եւ խաղաղութիւն հիմնող ըլլալ։
Բախտաւոր թիւերդ են։ 1 ,9,14,16,30

Կ Ա Ր Ի Ճ  Հ ո կ տ ե մ բ ե ր  2 3 - Ն ո յե մ բ ե ր  22
ժամանակն է որ յետադարձ ակնարկ մը նետես անցեալիդ եւ փորձես 

չկրկնել անցեալի նոյն սխալներդ։ Իւրայատուկ անձնաւորութիւն 
մըն ես եւ շրջանակի մէջ փնտռուած։ Կողակիցիդ հետ գործակցելով՝  

լաւագոյն արդիւնքներու կը հասնիս։
Բախտաւոր թիւերդ են 8,16,25,28,32

Ա Ղ Ե Ղ Ն Ա Ւ Ո Ր  Ն ո յե մ բ եր  2 3 - Դ ե կ տ ե մ բ ե ր  21
Օտ ա ր մարդոց նկատողութիւններուն մտիկ ընելով դուն քեզ կը 
նեղես։ Բազմազբաղ ըլլալուդ համար՝ ընտանիքէդ հեռու կը մնաս։ 
Դանդաղէ քիչ մը եւ աւելի ժամանակ տրամադրէ սիրած անձերուդ։ 
Հաճելի շաբաթավերջ մը պիտի անցընես։
Բախտաւոր թիւերդ են։ 4 ,11,27,30,34

Ա Յ օ Ե Ղ Ջ Ի Ւ Ր  Դ ե կ տ ե մ բ ե ր  22-Յունո ւար 19
Ունեցած ազատութիւնդ չարաչար մի գործածեր,  զուսպ եղիր 

վայելքներուդ մէջ։ Կողակիցիդ շատ կը պարտադրես հետեւիլ քու 
կամքիդ, աւելի լաւ կ՚ըլլայ որ քիչ մը ազատ ձգես զինք։ Հեռու 

քաղաքէ մը վատ լուր մը պիտի նեղացնէ քեզ։
Բախտաւոր թիւերդ են։ 1,19,24,31,34

օ Ո Վ Ա Ն Ո Յ Շ  Յունուար 2 0 - Փ ե տ ր ո ւ ա ր  18
ժամանակդ կը տրամադրես այլեւայլ ծրագիրներ կազմակերպելու,  
աւելի լաւ կ՚ըլլայ որ առողջութեանդ հոգ տանիս։ Լաւագոյն 

յատկանիշներէդ մէկը նկարագրիդ եզակիութիւնն է, բնաւ մի փոխուիր։ 
Նեղութիւն մը պիտի փարատի եւ պիտի հանգչիս։
Բախտաաւոր թիւերդ են։ 5,8,14,23,34

Ձ Ո Ւ Կ  Փ ե տ ր ո ւ ա ր  19-Մարտ 20
Սխալներդ ընդունիլը շատ դժուար է քեզի համար։ Կեանքդ մի 

բաղդ ատեր ուրիշներու հետ եւ աւելի ուրախ պիտի ըլլաս։  
Համբերութեամբ գործդ աշխատէ եւ մի հարցադրեր գործատէրդ։ 
Զգաստ եղիր եւ խօսքերդ կշռելով խօսիր։
Բախտաւոր թիւերդ են։ 6 ,15,16,22,29

ՊՈՅՔՈԹԵՆՔ ԹՐՔԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹ ԻՒՆՆԵՐԸ

Շարունակուած էջ

ռեն, եւ
կոչ կ՚ուղղեմհաչ

ճոռներուն (Աուփըրմոր^էթ 
թողոյին նպորոտուներուն), ք̂ ող 
սպոռեն իրենց թդք -
րութեոն պոկեստները եւ 

Ամերիկոկոյ թէ
ցի գործորորները կրնոն Լոէ^կէ, 
պէպէրէ, չորցած պտուղներու, 
թապտուղի թ է եւ ո լլ
որտոդրանքներու
ներ կոստոտել Հոյոստ ոնի մէջ եւ 
կոն թ է գործ սոնղծած կ ըլլոն, թէ  
օգնոծ կ՚ըլլան Հոյոստ ոնի մեր 
կոյրենոկիցներուն եւ թ է ո լ  

ուած մը իջեղուղոե կ՚ըլլան 
կոն տնտեսութեան։ Մէնչ այդ, եթէ 
անպայման նմանօրինակ ապրանք

ներ պիտի ներոծեն, Արեւելեան 
°ւրոպ ոյի երկիրները եւ
աւելի բո րձր  որակով եւ աւելի 
ոժոն  կրնան ծոխել այդ 
ները։ Յաճախորդներն ո լ  կը 
ուին նոր ապրանքներուն։

Այս առիթով չենք ուղեր անուն
ները կրոտ որոկել 
մեծոքանոկ ապրանք կո
յերուն, ոչ ո լ  ոյն
ներուն եւ նպորոտուներուն, որոնք 
կոյու որիւնով ողողուած դաշտա
գետիններու վրոյէն քաղուած պտուղ
ներու կիւթերը կը ծոխեն։

Մեր նոկոտոկներուն 
տոկը չյորդող վաճ
ոնունները պիտի կրոտ որոկենք, 
եթէ պէտք ըլլայ։

Այս՝ առաջին ազդարարու
թիւնն է...

Մամլոյ Ասուլիս Հա յա ստ ա նի Հա ւա քա կա ն ի

Շարունակուած էջ 16-էն

մը մէջ -վոտ լուրեր, լու լուրեր, 
ե ր կ ր ո շ ո ր ժ  Հ ի ւս ի ս ո յի ն  թ է  
Հորուոյին  Ամերիկոներու մէջ, 
պատերազմներ Միջին Արեւելքի 
մէջ, Հոյոստան Մայիս 28ին և 
Յունիս 1ին մենք առիթ պիտի 
ունենանք պոկ մը կեռոնոլու այդ 
բոլորէն և դիտելու, զուարճալի 
ժամոնց ունենալու, միջոզգային 

բարձրորակ մրցումներ վոյելելու, 
և միաժամանակ տօնոկոտորելու 
Հոյոստոնի անկախութիւնը, ինչպէս 
նոեւ ոյստեղ, Լոս Անճելըսի
սպոն ոկոն  մեե կոմ ոյնքի ու

կ ո յ կ ո կ ո ն  կ ո մ ո յն ք ի  
գործակցութիւնը աւելի զարգա
ցնելու և իրոր ուելի լու

Մամլոյ ոսուլիսի աւարտին,
կոյկոկոն և սպոնոկոն մոմուլի
ներկայացուցիչներ ուղղեցին 
կորցումներ կոնդիսովոր  
նանտօ Փորոմոյին, Հիւկօ մ/անտիին, 
քհորոս Յորսեղեոնին և Յ որութ  
Սոսունեոնին. որոնք լրացուցիչ 
պատասխաններով և 
իւններով գոկոցում տուին եղած 
հարցումներուն;

Ասուլիսին յոջորդեց  
սիրութիւն;

ՍԱՐԴԻՍ ՄԱՃ

ԼԻՍԱԲՈՆՈՒՄ ՀԱՅԵՐԻ Գ Ո Ր օԱ օ

Շարունակուած էջ 16-էն

իւնն ու նրո սէրը ձեռագործ ու 
կոզուոգիւտ  իրերի կոնդէպ; 
Յուցոկոնդէսը միաւորելու է երկու 
տ որբեր ժ ո մ ո ն ո կ ո շր ջոն ն ե ր, 
կնոոճ գորգերի կողքին ցուցա
դրուելու են նոեւ մերօրեոյ կոյ 
նկորիչ Մխիթար
(աշեԽէձր ՕռոռԽԺ1Ոո) ուոնգարդ
գործերը, որոնք կոնրոկռչոկում

են կոյոց ոյբուբենը;
Յուցոկոնդէսի ոռթ իւ դասա

խօսութիւն է ունենալու 
կոյ գրող եւ պատմաբան Տիգրոն 
Դ ո ւյո ւմ ճե ոն ր ՝ « Հա յեր ը  եւ 
գորգորուեստը, երեք 
ոմեոկի աւիւն» վերնոգրով;«Դում 
Դոփու» գորգերի ցուցադրութիւնը 
^որտուգոլիոյի մոյրոքողոքում  
գործելու է մինչեւ Սեպտեմբեր;

ր  ատրաստեց՝ «Արեւելքը»

Ն.Ս.Մ.Մ ԱՐՈՒԵՍՏԻ  
ՅԱՆՁՆԱԽ ՈՒՄԲԸ

Կը Կազմակերպէ

ԱՍՄՈՒՆՔԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՔՆԵՐ

Տարիքային Բոլոր Խումբերու Համար 

Ղեկավարութեամբ՝

Արուեստի Վաստակաւոր Դափնեկիր, Ասմունքող 
Եւ Հեռուստալրագրող

ՆՈՒՆԷ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆԻ

Փորձերը տեղի կ՚ունենան ՀԿԲՄ-ի «Կարօ 
Սողանալեան» սրահին մէջ 1060 Ա.ձ116ո ^ 6 .  

Բօտօմօոօ .^  9 1 1 0 4

Արձանագրութեան Համար Դիմել՝

Տիկ. Արմինէ Լաչինեանին Հեռ. 626-372-4662

Պր. Յարութ Տէրվիշօղլեանին Հեռ. 323-351-8001
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ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

ի
է ՚

ԿՈՐԻՒՆ Ա Ր 0 . ՊԱՊԵԱՆ

Հոգելոյս ԿՈՐԻՒՆ  Ա Ր 0 . ՊԱՊԵԱՆ-Է Ա. տարելիցին
առիթով, հոգեհանգստեան յատուկ արարողութիւն պիտի կատարուի 

Կիրակի, 0այիս 22, 2016ին, Էնսինոյի Սրբոց Նահատակաց 
եկեղեցւոյ մկջ, 5300 ՚^հւէշ Օահ Ճ\Շ., յաւարտ Ա. Պատարագի;

Ագակիրներ՝
Գալուստ եւ Տասմիկ Պապեան եւ զաւակները 
*Իրիգոր եւ 0արօ 0ԷլԷշեան եւ զաւակները

Տոքթ,0հեր եւ Նինա Պապեան եւ զաւակները 
Եւ համայն Պապեան, Պարսումեան, 0ԷլԷշեան, 

եան, Աերոբեան, Նիկոսեան եւ Աթանիշ հարազատներն
ու բարեկամները

Հոգեհանգստեան պաշտօնէն ետը պիտի մատուցուի նոյն
եկեղեցւոյ «Տիգրանեան» սրահին մէջ;

ՑԱՒԱԿՑԱԿԱՆ
ՊԵՏՐՈՍ Թ ԱԹ ՈՒԼԵԱՆի մահուան տխուր առիթով (մահացած

0ոնթրէալ) ոխասիս» իր խորազգաց ցաւակցութիւնը կը յայտնէ 
հանգուցեալի ընտանեկան համայն պարագաներուն, մասնաւորաբար 
Տէր եւ Տիկ. ո^րիգոր Թաթուլեաններուն եւ Տէր եւ Տիկին Համբիկ 
Թ ա թ ո ւ լ ե ա ն ն ե ր ո ւ ն ;

ՑԱՒԱԿՑԱԿԱՆ
ՊԵՏՐՈՍ Թ ԱԹ ՈՒԼԵԱՆի մահուան տխուր առիթով (մահացած

0ոնթրէալ) Ագնէս եւ 0այրանուշ ճէրէճեան քոյրերը իրենց խորազգաց 
վշտակցութիւնները կը յայտնեն հանգուցեալի ընտանեկան համայն

Առ այդ փոխան ծաղկեպսակի 200 տոլար կը նուիրեն

ՄԵՐ ՀՈԳԻՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ՀԵՏ է

Շարունակուած էջ

էր; Տնօրէնը ընթերցեց Հայաս– 
տանի Հանրապետութեան Կրթու
թեան եւ Ոխիտութեան Նախարար 
Լեւոն ՈՐկրտչեանի ուղերձը, նաեւ 
ընթերցեց Փասատենայի 
քապետ՝ եՈր. իորրք ու
ղերձը, ապա գնահատեց նախկի– 
նում վարժարանին ծառայած ներ
կայ եւ բացակայ
իարակներին ծափահարութեան 
արժանացնելով։

Տեղի ունեցաւ սահիկների 
ցուցադրութիւն որպէս թարգման 
ու վկան վարժարանի կատարած 
աշխատանքների վասն հայապահ– 
պանման, ազգապահպանման 
սրբազան գործին*

Գ-եղարուեստական ծրագրով 
բեմ բարձրացան վարժարանի սա– 
ները հերթաբար արտասանու- 
թիւններով, երդերով եւ պարե– 
րով՝

–0անկապարտէզի սաներ՝ 
խմբական պար եւ երգ, արտասա
նեց՝ Արաըսի Հ է քիմ
արակութեամբ Անի
նի։

-Ա . դասարանի սաներ՝ 
խմբական երգ, արտասանեցին՝ 
Ատրինա 0աթոսեան եւ Յարու
թիւն 0էհըէճեան, 
կութեամբ՝ Ազնիւ Սէրայտարեա—
նի։

-Ր . դասարան սաներ՝ 
թերցանութիւններ, դաշնակով

նուագ՝ Լորի Աստուրեան, 
իարակութեամբ՝ 0արալ 
թեանի։

—Աւագ դասարանի սաներ՝ 
Արտասանութիւններ, դաստիա- 
րակութեամբ Նորայր Տատուր- 
եանի։

~րմեե Ո^–  ̂դաշնակի 
րակցութիւն՝ Անի

~̂ ^̂ ա՚Կալւերոներ 
ցան իրենց հրաժեշտի

-Հանդիսավարի միջոցաւ 
փոխանցուեց օր. Լենա 
րոսեանի գնահատանքի եւ յորդո
րանքի խօսըը աշակերտութեան։

-Կամաւոր ա շ
րը բոլոր աշակերտներով 
ձեռքի պարեցին ոգեւորութիւն 
առաջացնելով։

Հրաւիրուեց Տէր Սարդիս 
աւագ 0ահանայ Րէթոյեանը, նա 
քաջալերանքի խօսքեր ասաց 
աշակերտներին մղելով առաւել 
աշխատանքի պաըտա
ների նկատմամբ բծախնդրութիւն 
եւ սէր դէպի մայրենին ու յար
գանք ուսնւց իչներ ին, Նա սրբա—
զան հօրը հ ր աւէ ը ե ց  իր  
օրհնութեան խօսըն ուղղելու աշա— 
կերտութեան եւ պատասխանա- 
տուներին ասաց՝ « Սիրելի 
կաներ իրապէս օրհնուած ենը, որ 
մեր Սրբազանը շատ զբաղուած 
էինելով հանդերձ ժամանակ է 
գտել ներկայ գտնուելու մեր աշա
կերտներին օրհնելու եւ 
կան խօսք ասելու։ Սրբազանը իր

ԱՊՐԻԼԵԱՆ ՈԳԵԿՈՉՈՒՄ

ԾարուԱակուած էջ 14-էԹ

փոխանցեն զան
սերունդներուն։ որմէ 
յայտագիրը ընթացաւ 
նութեամբ բեմ բարձրանալով 
մանկապարտէզի աշակերտներէն 
մինչեւ հինգերորդ դասարանի 
աշակերտները, ո արտասա
նեցին եւ երգեցին Ապրիլեան 
նահատակներուն նուիրուած երդեր

Պատգամը փոխանցուած էր, 
աշակերտները, ներշնչուած օրուան 
խորհուրդէն Կիրակի 24 Ապրիլին, 
տնօրինութեան, ուսուցիչներու եւ 
ծնողներու ընկերակցութեամբ 
մասնակցեցան «Արդարութեան 
հանրահաւաքին» ցոյց տալով իրենց 
վճռակամութիւնը արդարութեան 
եւ աշխարհի խաղաղութեան 
վերահաստատման։

Զորրորդ շաբաթը նուիրուած

Ճ 2

ա 1 ^

եւ ոտանաւորներ նախակրթարանի 
բաժինը աւարտեցաւ Վարուժանի
«^էերենիկը» ոտանաւորի կենդանի 
պատկերով, բոլոր աշակերտներու 
երդերը կը ղեկավարէր վարժարա
նիս երաժշտութեան ուսուցչուհի։ 
Յաջորդ բաժնով ութերորդ  
դասարանը հանդէս եկաւ « Վեր 
Կաց եղբայր իմ» նոր երդով, ապա 
միջնակարգի աշակերտները, 
երգախառն արտասանութիւներով 
եւ նոր երդերով եւ 
ցումով կատարեցին
իւններ հիացնելով, խրախուսելով 
եւ յուզելով ներկաները մանաւանդ 
վերջին  անգամ ո ւթ ե ր ո ր դ  
դասարանի աշակերտները իրենց 
կողմէ պատրաստուած 
հոլովակի ընկերակցութեամբ 
երգեցին «Ապրէգ երդը
աշխարհի խաղաղութեան 
ւած, մինչ դուրսէն առաջին 
դասարանի աղջիկները աղաւնա
կերպ յառաջացան դէպի բեմա- 
հարթակ աղաւնիներ բռնած 
հանդիսատէսէն արցունքներ եւ 
ծափողջիւններ խլելով։

Տէրունական աղօթքի երգե— 
ցողութեամբ աշակերտները սրահէն 
բաժնուեցան իրենց հետ տանելով 
այդ օրուան խորհուրդն ու 
եզրակացութիւնը «խաղաղութիւն 
աշխարհի»։

էր ցեղասպանութեան որբեր փրկող 
ամերիկեան բարեսիրական կազմա
կերպութեան եւ «Շնորհակալութիւն 
Ամերիկա » արտայայտութեան։ 
Ն ի ւթ ը  ՚ներկայացուց Հ .0 .  
Վարժարանի շրջանաւարտներէն 
Փաթիլ Տէրտէրեան, որ աշակերտ
ներուն ծանօթացուց Հայ *էատի 
պատրաստած տեսահոլովակը 
եհձոհ ճաշր&& խորագրով որ
ցոյց կուտար &Ձ.տէ
քօսոձ&էւօՈ»ի կատարած մեծ 
օգնութիւնը հայ որբերուն, 
յատկապէս անոնց աշխատանքը 
օգնելու հազարաւոր որբերուն 
տունդարձին։

Յիշենք որ Հ .0 . Վարժարանի 
նախակրթարանի աշակերտները 
նաեւ մասնակցեցան 0ալիֆորնիոյ 
Ձեղասպանութեան միացեալ 
մարմնին կազմակերպած աշա
կերտական հաւաքին
ցեղասպանութեան յուշակոթողին
մօտ։

Ապրիլ ամիսը աւարտած է 
սակայն մեր պահանջատիրութիւնն 
ու վարժարաններէ ներս որպէս 
դաստիարակ եւ ուղեցոյց հայ 
սերունդներու կը շարունակուի 
մինչեւ արդարութեան հաստա
տումն ու յատուցում։

Արդարութեան հանրահաւաքը 
կը շարունակուի։

հայրական խորիմաստ եւ քաջա
լերական խօսքերով գնահատեց 
աշակերտութեան ասելով՝ «Սի
րելի աշակերտնեփ, դուք ինչքան 
օրհնութիւն կը բերէք Ս. Ոէրիգոր 
Լուսաւորչի շաբաթօրեայ վար — 
ժարանին կեանքին մէջ...դուք ձեր 
երդերով, պարերով եւ 
նութիւններով մեզի յոյս տուիք, 
ուժ տուիք, ներշնչեցիք մեզ...»։ 
Սրբազանը խորին շնորհակալու
թիւն յայտնեց ծնողներին ասե
լով՝ «...ձե/զ, սիրելի ծնողներ, որ 
ձեր հոգին, միտքը եւ սիրտը 
տուած էք ձեր զաւակների հա — 
մար..ինչ որ դուք կը ցանէք 
այսօր պիտի հնձէք բարի հունձքը 
եւ Աստծու կամքով մեր զաւակ
ները պիտի ըլլան շարունակող- 
ները այն բարի 
թեան...»։ Այնուհետեւ 
նը պատրաստել էր գեղեցիկ 
ներ՝ խաչեր եւ յուշատախտակ
ներ, որոնք ծափերի ղուգակցու-

թեամբ յանձնուեցին տնօրէնին, 
ուսուցիչ-դաստիարակներին եւ 
այլոց։

նՈամն հասաւ 50 ամեակի
առիթով կարկանդակի 
մին։ Կարկանդակը մի խոշոր 
գիրքէր շատ վարպետօրէն պատ

րաստուած։ Հանդիսավարը հրա
ւիրեց Սրբազան հօր, Տօքթ. էլի  
Անդրէասեանը եւ Պրն. Նորայր 
Տատուրեանը միասնաբար 
տարելու կարկանդակի հատումը։

Երեկոն շարո ւնակու եց 
Հ.Ր.Ը.Միութեան «Վաչէ եւ 
մար 0անուկեան» վարժարանի 
նուագախումբի միջոցով 
ղանակներով ու երդերով ուրա
խացնելու եւ զուարճութիւն պար
գեւէ լու հանդիսականներին։

*Ինահատելի միջոցառում, 
սրտագինս պիտի շնորհաւորել 
կազմակերպիչներին եւ բոլոր դե— 
րակատարներին։

Վարձքներդ կատար։
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ԱՄԵԱԿ

Տտր -

Կազմակերպութհամբ՝ «Մասիս# –ի Օժանդւսկ Մարմինի

Մասիս Շաբաթաթերթի 35րդ Ամեակի

ՃՍ.ՇԿԵՐՈՅԹ-ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍ

ա $ ա ՝  \  -■ -Շաբաթ, 4 Ցրոնիս, 2016
Երեկոյեան ժամը 8։00–էն սկսեալ

ք է̂էյ-̂ ւկափը

■ *» ՚ “՚ք ո“–էսւ–ր.;

*ա*#( ^
1ւտևւ7րաղո,ւ&։1|

ԻՐԱ Ն ԼԱ Ա 8 ՄԻՈԻԹՈԱՆ 
ԼԻՒԴ Ո Վ ԻԿ Ա  ԵԻ ՑԱԿՈՊ Ա ՑՆԹ Ա Պ ԼԵԱ Ն  ՍՐԼԼՀ 

I I 7 Տ. ԼՕԱ1Տ6 Տէ.է Տ1տո<Խ1*, 9 I 205

յ Ջ
Տ Ջ

ա& յ .  ւյ.,,

Երեկոն կը Խանր|էսւ|արւԷ

Վ Ա Չ Է  Ց Ա ԿՈԲԵԱ Ն
եւ իր Նուա գա խ ումբը

Տոմսերու քւսւմսյր հերոս ճայն Ել 626*755*4773

Մատքի Նւսէր՝ $75.00

ՇԱԲ11&11ԹԵՐ»

՜ II՛
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