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Ո ոցիա լ Դ եմ ոկրա տ  
Հնչակեան Կ ուսա կցութ եա ն  
Կեդրոնա կա ն Վ ա րչո ւթ ի ւն ը  
կ'ողջունէ Գերմանիոյ խորհր
դարանին կողմէ Հայոց Ցեղաս
պանութեան փաստը նանչնա- 
լու բանաձեւը:

101 Տարի աոաջ հայ ժողո
վուրդին  դէմ գործա դրուա ծ 
արհաւիրքը ցարդ կը մնայ ան
պատիժ: Գերմանիոյ խ որհր- 
դա րանի անդամներուն ներ
կայացուցած թէզերը եւ դա
տ ա պ ա րտ ում ը  հա յո ւթ եա ն  
դէմ գործուած ցեղասպանու
թեան լաւագոյն ապացոյցն են, 
այն վա ո գ իտ ա կցո ւթ եա ն , 
որուն  հիմքով 20-րդ դա րու 
աոաջին Ցեղա սպ ա նութիւնը 
նանչցուեցաւ Գերմանիոյ մէջ: 

Հայ ժ ո ղ ո վ ո ւր դ ի ն  դէմ  
գործուած Ցեղասպանութեան 
փաստին ընդունումը տասն
եակ երկիրներու խորհրդա
րաններու կողմէ այսօր Պեր- 
լինի Պունտեսթակի կա մա ր
ներուն տակ նոր վաւերակա
նութիւն կը ստանայ: Ու հակա- 
ոակ Անգարայի իրականացու
ցած ննշումներուն Գերման
իոյ խ որհրդարա նա կանները 
քաջութեամբ դիմակայեցին եւ 
յանուն արդարութեան նանչ- 
ցան անուրանալի փաստը:

Պատմութեան նիշդ գնա
հատականը կա տ ա րելու իր 
նիգին մէջ Գերմանիոյ խորհր
դարանը նաեւ լաւ պէտք է 
քննէ 1914-էն մինչեւ 1918 եր
կարած եւ հայ ժողովուրդի 
համար խիստ նակատագրա- 
կան համա րուող ժամանակա- 
հատուածը: Ու այդ շրջանին էր 
նաեւ, որ Կայսերական Գեր
մանիան Օսմանեան Կայս րու- 
թեան հետ իր կնքած դաշինքի 
հանգամանքներէն ելլելով ան
տարբեր եւ գրեթէ կոյր ձեւա
ցաւ մեր ժողովուր դին դէմ 
գործուած ամէնէն դաժան բար- 
բարոսու թիւններուն դիմաց: 

Լիայոյս ենք, որ նման մօ
տեցումներ յաւելեալ խթան կը 
հանդիսանան, որպէսզի նա- 
նաչման հիմքով ամրագրուած 
համամարդկային մեր ցա ւը 
մուտք գործէ հատուցման փուլ: 

Կը հաւատանք, թէ միայն 
հատուցման նանապարհով է, 
որ տաոապանքներու մէջէն 
անցած մեր ժողովուրդը իր 
արդար պահանջներուն պ ի
տի հասնի: Այդ նիգերուն մէջ 
կարեւոր ու նկատելի տեղ կը 
գրաւէ Գերմանիոյ խորհրդա
րանին այս արդար մօտեցու
մը, որուն համար ազգովին 
մենք երախտապարտ ենք:
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101 Տարի Ուշացումով Գերմանիա ճանչցաւ Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը Ու Իր Պատասխանատուութիւնը

101 տարուոլ ուշացումով,
*հերմանէա Տունէս պաշտօ
նապէս ճանչցաւ Հալոց ցեղասպա
նութեան փաստը, նաեւ մասամբ 
ընդունելով ալդ օրուալ գերմանա
կան է  շխանութէւններու պատաս-
խանատուութէւնը:

անէմանէոլխորհրդարանէ' 
*0ունտեսդակէ անդամները գրեթէ 
մէաձալնութեամբ' թեր 
ցէն Տեղասպանութէւնը ընդունող 
բ ա ն ա ձ ե ւ է ն կ  0էա լն մէկ երեսփո
խան դէմ ար տալալտմլեցա լ, մէկ 
ալլ ուրէշ, մնաց ձեռնպահ:

«Պ ունակսդակը կը խոնարհէ
101 տարէ առ Օսմանեան
կալսրութեան մէջ հարկադէր տե
ղահանութեան եւ ջարդերու են
թարկուած հալերու եւ 
եալ մէւս փոքրամասն
րուն ա ռջեւ: Խորհրդարանը կը 
դատապարտէ երէտթուրբերու կա
ռավարութեան արա մյունտես- 
դակը կը ցաւէ խքեր էշխա - 
նութէւններու դերէն համար' որ- 
պէս Օսմանեան կալսրութեան դաշ- 
նակէց, որ չնալածքաղաքական 
գործէչներու եւ մէսէոնարներու 
ստացած տեղեկութէւններուն, ոչինչ 
ձեռնարկեց Զմարդկութեան դէմ 
ալդ լանցագործութէւնը կանխե
լու համար: Խորհրդարանը կ'ըխ- 
դունէ ներմանէոլ պատմական պա- 
տասխանատուութէւնը», ըսուած
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Գերմանիոյ Խորհրդարանի Զիստի խումբ մը հայեր
պատշգամէն կը հետեւիԶ քուէարկութեան' 
շնորհակաԼութեանխօսքեր պարգած

է բանաձեւէն մէջ:
Գերմանէոլ խորհրդարանը 

նաեւ կառավարութեան կոչ ուղղեց 
նպաստելու հալերու եւ թուրքերու 
հաշտեցման ջանքերուն, խթանե
լու թրքական կողմէն' առերես- 
ուէլ սեփական պատմութեան հետ, 
քաջալերել Հալաստան—̂ ուրքէա  
մէջպետական լարաբերութէւննե— 
րու կարգաւորման հոլովոլթը, նա-

եւ աջակցէլ թ ուրքէոլ մէջ 
կան լուշարձաններու պահպանման: 

0ննարկումներու ընթացքէն, 
Գերմանէոլ խորհրդարա նախա
գահ *նորպըրթ Լամերթ լալտարա- 
րեց, որ պատմութեան, անցեալէ 
ապնէւ վերանալումը հաշտեցումէ 
եւ մերձեցման ուղէ է: հա-
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Մեծ Շուքով Նշուեցաւ «Մասիս» Շաբաթաթերթի 35-Ամեակը
Յովհաննէս Հանէսեան, Նազարէթ Գեւոնեան Եւ Արշակ Գազանճեան Ի Պատուի

&աբաթ, Տունէս 4-է երեկոլ- 
եան, հրանահալ 0էութեա ն շքեղ 
կեդրոնէ սրահէն ներս տեղէ ունե
ցած ճաշկերոլթէ մը 
մեծ շուքով նշուեցաւ ՀՀ0ա սէս»  
շաբաթաթերթէ հէմնադրութեան 
35-ամեակը ու ալս ա ռթէւ պա- 
տուոլ գէրեր լանձնուեցան թ երթ է  
գոլատեւման էրենց նպաստը բե
րա ծ' Պր* Տովհաննէս Հանէսեանէն 
(լե տ մահու), Տէար 
ւոնեանէն եւ Տ°քթ Արշակ 
զանճեանէն:

Երեկոլէն ներկալ էէն Արեւմտ
եան թ եմէ առաջնորդ Տոռնան 
Արք. Տէրտէրեան, Հան
րապետութեան հէւպատոս 
լերէ Մկրտումեան եւ հէւպատոսէ 
օգնական Թազմէկ Ատեփանեան, 
Արեւմտեան Ամերէկալէ Թեմա
կան Խորհուրդէ ատենապետ էրա - 
ւաբան Տովսէփ է, Վաչէ 
Ա րք. Տ ովսէփեան, քահ հալ- 
րեր' դոկտ. քԼաւէն
Արզումանեան, Տ. Աարգէս Աւգ. 
քահանա լ թէթոլեան, Տ* Վազգէն
քահանալ 0ովսէսեան:

հերկալ էէն նաեւ կեդ
րոնական վարչութեան անդամներ' 
Վազգէն Խոտանեան, Վազգէն -
թագճեան, Սեդրա կ Աճէմեան եւ 
Խաչէկ 0էշէշեա ն:

Հալ մամուլէն ներկալ էէն 
«Նոր Օր» շաբաթաթերթէ խմբագ-

«Մասիս»շաբաթաթերթի 35-ամեակին աոթիւ աոթիւ պատուոյ 
դիրերույանձնման արարողութեան մասնակիցները

րական կազմէ անդամ մյրն. Խաչէկ
ճանոլեան, «Arm enian
թ երթ է հրատարակէչ եւ խմբագէր 
Տօքթ. Օշէն 0էշէշեա ն, «0ա ջ  
Նազարէ» խմբագէր Տովհան-
նէս Պալաեան:

°րեկոլէ հանդէսավարութէւնը 
կատարեց Նոր Աե Մշակու- 

թալէն Մէութեան ատենապետ եւ 
«0ա սէսէ» խմբագրական կազմէ 

անդամ Տա րութ Տէր-^Նաւէթեան, 
որ էր  բացման խօսքէն մէջ 
անդրադաձաւ թ երթ է 35- ամեալ

ուղէն, առաքելութեան եւ ընդհան- 
րապէս հալ մամուլէ դերէն ու 
կարեւորութեան:

թացման խօսքէն ետք կատար
ուեցաւ Պատուոլ սէրերու լանձնում' 
երեք հալորդէներու, որոնց աջակ- 
ցութէւնը մեծ դեր ունեցած է «0ա - 
սէս» շաբաթաթերթէ գոլատեւման 
ու զարգացման գործէն մէջ:

Տետ մահու մեծարանքէ ար
ժանացաւ «0ա սէսէ» խմբագրա-
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Ի՞նչ Անուններ էր Ուզում Երկրորդ Նախագահը 
Յովիկ Աբրահամեանից

ԱՐԱՄ ԱՄԱՏՈՒՆԻ

Անցեալ շաբաթավերջին հրա
պարակուեր ապրիլեան պաաերաղ- 
մի եւ դրանից յետոյ 
իրավիճակի վերաբերեալ երկ
րորդ նախագահ ք^ոբերտ 0ոչա ր-

եանի հարցազրոյցը: Հարցազրոր
ցում բացի պատերազմական եւ 
ղարաբաղեան կարգաւորման թ ե
մաներից, բացի այարա- 
բերութիւններից, 0ոչարեանն անդ
րադարձ է կատարել նաեւ կառա
վարութեան գործունկութեանը, որ
տեղ առկայ են բաւական ուշագրաւ 
ա կ ն ա ր կ ն ե ր ;

0ասնաւորապէս, 0 ո -
չարեանը անդրադառնալով հար
ցին, թ է արդեօ±ր իրատեսական է, 
որ կառավարութիւնը կը պայքա
րի կոռուպցիայի դէմ' տալիս է 
հետաքրքրական պատասխան, ա

այն է> ինչը քայքայում է եր կիր ը
եւ անհասկանալի է, թ է ո±վ է 
խանգարել կամ խանգարում իշ- 
խանութիւններին' լուծել այդ 
խնդիրները: ճիշդ խօսքեր հասա
րակութիւնը լիուլի լսել է, այն
քան, որ մարդկանց մօտ, ցաւօք, 
լաւատեսական ակնկալիքներ չկան 
կառավարութեան մտադրութիւն- 
ներից: Այսօր ոչ թ է ճառեր են 
պէտք, այլ նպատակաուղղուած եւ 
գրագէտ քա յլեր: Կապրենք, կը 
տեսնենք»:

Մի կողմ թողնենք զաւեշտը, 
երբ կոռուպցիայի քայքայիչ բնոյ
թ ի մասին խօսում են գործիչներ, 
որոնք չափազանց մեծ դերակա
տարում են ունեցել Հայաստանում 
կոռուպցիան համակարգի ձեւա-

ւորման եւ կատարելագործման 
հարցում: Վերջին հաշուով, այն 
համակարգը, որ կայ այժմ' ընդա
մէնը կոսմետիկ փոփոխութիւննե- 
րի է ենթարկուել մինչեւ 2008 
թուականը եղած ժամանակի հա
մեմատ, իսկ Հայաստանի հասա
րակութիւնը 2003, 2004 եւ յետա-
գայ թուերին Հայաստանում ա ռ- 
կայ կոռուպցիայի, ամենաթողու- 
թեան, հովանաւորչութեան եւ այլ 
արատների դէմ պայքարում էր ոչ 
պակաս աշխոյժ, քան այսօր: Պար
զապէս այդ պայքարի « ֆեյս֊  
պուքեան ռետրանսլացիան» տեխ- 
նիկապէս հնարաւոր չէր:

Տուեալ պարագայում, սա
կայն, անգամ 2008 թուականից այս 
կողմ ծնուած երեխային էլ հաս
կանալի է, որ կոռուպցիան ընդա
մէնը մի թեմա է, որ Հայաստանի 
իշխող համակարգը ակտիւօրէն մէջ- 
տեղ է բերել ընդամէնը ինֆոր
մացիոն կոմունիկացիաների զար- 
գաղմանը համարժէք արձագանքե
լու համար, նաեւ որոշակի աշխար- 
հաքաղաքական անհրաժեշտութիւ- 
նից ելնելով: Ւսկ իրականում,
իշխանութեան համար խնդիրը ըն
դամէնը ռեսուրսների տնօրինման 
մշտական, առօրեայ հարցն է, որն 
այսօր առաւել զգայուն է դարձել 
հենց այդ տեղեկատուական տեխ
նոլոգիաների զարգացուածութեան 
պատճառով, որն իշխող համակար
գէ սուբիեկտներին ստիպում է 
անել քա յլեր, որոնք չէին կատար- 
ւում նախկինում:

ֆհարկէ, իրավիճակը սրուել 
է նաեւ ռեսուրսների սղման 
դի ւն քում , որը պայմանաւորուած է

մի շարք ներքին ու արտաքին 
օբիեկտիւ եւ սուբիեկտիւ 
մանքներով: *Նրանց անդրադառ
նում ենք պարբերաբար, տարբեր 
առիթներով, եւ ա ռիթ թերեւս էլի 
կը լինի: Տուեալ դէպքում իրավի
ճակն ուշագրաւ է նրանով, որ 
Ռոբերտ 0ոչարեանը կարծես թ է  
Յովիկ Աբրահամեանի առաջ դնում 
է որոշակի պայման, որը բաւարա- 
րելու դէպքում կարող է աջակցել 
նրան: Մասնաւորապէս, 0ոչարեա- 
նի անդրադարձում ուշագրաւ է 
հարցը, թ է «ո՚̂ վ է խանգարում» 
կոռուպցիայի դէմ պայքարին: 0 ո -  
չարեանն ասում է, թ է ճառերի 
փոխարէն պէտք են նպատակաուղղ- 
ուած, կոնկրետ գործեր: 
հասկանալի է, որ երկրորդ նախա
գահը լաւ է պատկերացնում այդ 
գործերի անհնարինութիւնը, քա
նի որ համակարգի համար դա կը 
նշանակի ինքնասպանութիւն:

0ոչարեանն ամենայն հաւա
նականութեամբ Աբրահամեանին 
անում է այլ ակնարկ, նա առաջար
կում է ընդհանուր ճառերի փոխա
րէն առաւել ակտիւ լինել « կո
ռուպցիայի դէմ պայքարի» հար
ցում խանգարողներին մատնացոյց 
անելու ուղղութեամբ:

Իսկ ո±վ կարող է խանգարել 
Յովիկ Աբրահամեանին, եթէ նա, 
իհարկէ, ուզում է իսկապէս պայ- 
քա րել' ենթադրենք: 
բա ր, նա, որն ունի Աբրահամեա- 
նից աւելի մեծ իշխանութիւն: 
Յնականաբար, դա Աերժ Աարգս- 
եանն է, եւ մարդիկ, ովքեր իշխա
նութեան մէջ տնօրինում են ազդե
ցիկ լծակներ ու ենթարկւում են

Գերմանիայի Հզօր Հարուածը Թուրքերին
ԱՐԱ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ

95 տարի առաջ՝ Յունիսի 2- 
ին, գերմանական դատարանը ան
մեղ ճանաչեց Աողոմոն
եանին: 2016-ի Յունիսի 2-ին գեր-

պառլամենտը մէկ դէմ, 
մէկ ձեռնպահ ձայներով հայերիս 
Ցեղասպանութիւնը պաշտօնապէս 
ճանաչեց որպէս հենոցիդ:

Մի կողմ թողնենք այս երկու 
իրադարձութիւնները կապող ակն- 
յայտօրէն ներդրուած զուգահեռ 
սիմւոլիզմը եւ փորձենք 
տել կատարուածը հայկական կոն
տեքստներից դուրս:

Այն, որ գերմանացիների այս 
քա յլը մեզ հետ չի կապուած, 
քննարկելիք էլ չէ: Մենք շատ լաւ 
գիտենք, որ գենոցիդի հարցը մի
ջազգային խաղացողների ձեռքին 
խաղաքարտ է, եթէ այն օրակար
գում է, բայց դրա վերաբերեալ 
դեռ որոշում կայացուած չէ:

Այն պահից սկսած, երբ կա- 
յացւում է որոշումը, արդէն այն 
խաղաքարտ չէ, լծակ չէ, այլ տու
եալ երկրի յստակ դիրքորոշումն 
է, որն իր հետեւանքներն է ունենա
լու թ է Թուրքիայի հետ երկկողմա
նի, եւ թ է միջազգային բազմակողմ 
յարաբերութիւններում:

Եթէ գերմանացիք վերագրե
ցին այդ լծակը թուրքերի հետ 
յարաբերութիւններում, դա նշա
նակում է միայն մէկ բան, որ նրանք 
ինչ-ինչ դրդապատճառներից ե լ
նելով որոշել են հրաժարուել խա
ղաքարտից եւ անցնել կայուն դիր
քորոշման ոչ միայն հանդէպ Թուրք
իան, այլեւ ՆԱՏՕ-ն եւ առնուազն 
Իսրայէլը:

Իհարկէ, անհնար է գերմանա
կան իշխանութիւնների եւ պառ
լամենտականների դիրքերից ամ- 
բող£ովին հասկանալ կատարուա- 
ծը: Յայց ակնյայտօրէն բխող հե

տեւանքների դաշտի նրբութիւն- 
ներից կարելի է եզրակացութիւն- 
ների գալ, թ է ինչ մասշտաբների 
է այս որոշումն իրականում:

Նախ քննարկենք մակերեսին 
երեւացողը:

Ա, Այս որոշումը հարուած էր 
ցեղասպանութիւնների շարքում 
Հոլոքոստի գերիշխող դիրքերին: 
գերմանացիների եւ հրեաների հա
մար միջազգային դիրքաւորման 
առումով այս որոշումը 
ձային է ' գերմանացիներն իրենց 
վրայից թօթափում են եզակի 
«հրէշներ-մարդատեացներ» լինե
լու բեռը, հրեաներն էլ զրկւում 
են եզակի «տիեզերական զոհի» 
կերպարից:

Յ, գերմանացիների մեղքի 
մասնակի նսեմացումը իրացուելու 
է թուրքերի վրայ ահռելի, նոր 
միջազգային մեղքի բարդման շնոր-
հիւ:

Իրականում սա շատ ծանր 
հարուած էր Թուրքիային: Ոչ մի 
երկրի, նոյնիսկ բազմաթիւ արեւմտ
եան երկրների կողմից գենոցիդի 
ճանաչումն այն ուժը չէր ունենա
լու, որքան գերմանացիներինն է, 
որովհետեւ գերմանիան Հոլոքոս- 
տի միայնակ պատասխանատուն է:

Եթէ այդ երկիրը 
է իր պառլամենտի մակարդակով, 
գրեթէ միաձայն որոշել, որ մասշ
տաբներով համանման այլ գենո

ցի դ էլ է եՂեԼ՝ Թուրքիայի կողմից,
ապա այն մի կողմից մարտահրա-

ւէր է Թուրքիային, իսկ միւս 
առումներով էլ մարտահրաւէր է 
գենոցիդը չընդունած այլ երկր- 
ներին: Այսուհետ որեւէ գերտէ- 
րութիւն կամ պէտք է ընդունի 
գենոցիդը, կամ էլ պարզաբանում
ներ տայ միջազգային հանրու- 
թեանը' իր ու գերմանիայի դիր
քորոշումների տարբերութեան մա
սով:

Ակնյայտ է, որ մինչեւ հիմա 
գերմանիային զսպաշապիկ էր 
հագցուած մի կողմից հրեաների, 
իսկ միւս կողմերից էլ ՆԱՏՕ-ի 
ու միջազգային խաղացողների
կողմից, հայերի գենոցիդի հար
ցում «չծաւալուելու»: Նշուած 
երկրներին որեւէ կերպ ձեռնտու 
չէին ոչ միայն գենոցիդի ճանաչ
մամբ Թուրքիայի նսեմացումը, այ
լեւ գերմանիայի ներկայ հզօրաց- 
ման տեմպերը, եւ աճող սուվերե- 
նութիւնը, իսկ հրեաներին է լ' 
իրենց գործիքային դաշտում ահ
ռելի դեֆեկտի առաջացումը:

գ , Մինչեւ վերջերս գերմա
նացիք չէին յանդգնում գնալ այդ 
քայլին, բայց Յունիսի 2-ին գնա- 
ց թ . քրնչու±Հ

Իմ կարծիքը հետեւեալն է:
Նախ նրանք համոզուեցին, որ 

էրդողանի մշտական առեւտուր- 
ների ու շանտաժների տակից 
անհնար է դուրս գալ դիւանագի- 
տակտն փոքր քայլերով, քանի որ 
թուրքերի ձեռքին գերմանիայի 
հանդէպ կան երկու հզօր լծակներ:

Առաջինը դա ներգերմանա- 
կան թուրքական ահռելի զանգ
ուածն է, որը մօտ ապագայում
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նրան, հանդիսանում են նրա 
հելի շրջապատը: Օրինակ' դա 
կարող են լինել իրաւապահ կամ 
ուժային համակարգի կառոյցների 
ղեկավարներ:

Ըստ այդմ' եթէ որեւէ մէկը 
«խանգարում» է Յովիկ Աբրահամ- 
ետնին, ուրեմն դա Աերժ Աարգսեանը 
կամ նրա վստահութիւնը վայելող 
ուժային որեւէ պաշտօնեայ է: 
տօրէն, երկրորդ նախագահը Յովիկ 
Աբրահամեանին, ըստ երեւոյթին, 
ակնարկում է, որ եթէ նա առաւել 
ակտիւ լինի «խանգարողների» դէմ 
պայքարում, աւելի ակտիւ պայքա
րի իշխանական համակարգում իր 
դիրքերի համար, կարող է վայելել 
երկրորդ նախագահի աջակցութիւնը: 
Ըստ էութեան, քէոբերտ 0ոչարեանը 
Յովիկ Աբրահամեանին մղում է 
Աերժ Աարգսեանի դէմ:

Աա,իհարկէ, կարող է լինել 
պարզապէս ծուղակ Աբրահամեանի 
համար, որին կը յաջորդի արդէն 
Աարգսեանի հարուածը: Աբրահամ- 
եանը հազիւ թ է գնայ դրան, քա
ղաքականութեան մէջ նա գոնէ 
այդչափ խ ելք ունի Հ Բ այց այդ 
դէպքում ստացւում է, որ Յովիկ 
Աբրահամեանը զրկւում է ներիշ
խանական ազդեցիկ աջակցութեան 
հեռանկարից եւ ընդհանրապէս 
մնում է մենակ: Յայց հետաքրքրա
կան է> թ է ինչո±ւ է Ռոբերտ  
0ոչարեանը Յովիկ Աբրահամեա- 
նին ակնարկում աջակցութեան հա- 
ւտնտկտնութետն մասին: գա 
նակո±ւմ է, որ 0ոչարեանն ի*նքը 
առաջիկա խորհրդարանի ընտրու- 
թեանը չունի որեւէ լուրջ հաւակ- 
նութիւն:

Ի դէպ, այդ առումով նրա 
հարցազրոյցն ընդհանուր առմամբ 
ուշագրաւ էր հենց նրանով, որ 
թերեւս ամենաքիչ հաւակնոտնե- 
րից էր 0ոչարեանի յետպաշտօնէ- 
ական ամբողջ շրջանից յետոյ:

«ԱՌԱՋԻՆ ԼՐԱՏՈՒԱԿԱՆ»

ՄԱՍԻՍ ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԼՈՒՐԵՐ

Մնացականեան - Բաբաեան Բանավէճը 
Սուր Զարգացումներ է Ստանում

Լեռնակէն Վա
կին ու ներկայէս նախարարներէ 
մէջեւ հեռակայ ծաւալուող -
վէճը բաւական սուր զարգացում

ներ է ստանում*
Յիշեցնենլաւելի վաղ տուած 

հարցազրոյցում նախկին նախարար 
Աամուէլ ք^աբայեանը ասել էր, թ է  
Ապրիլի սկզբէն տեղի ունեցած 
ռազմական գործողութիւներէ ժա
մանակ հայկական կողմը սխալներ 
է թ ոյլ տուել, ինչի 
տարածեներ է կորցրել:

ԼՎ Հ պաշտպանութեան 
նախարաը Լեւոն
չի հերեում տարածեներ կորցրել 
են, բայց քաբայեանին յորդորում 
է «յիշողութեանը զոռ տալ» եւ 
Հերյիշել, թ է ինչպէս է ժամանա
կին հողեր յանձնել:

«Անտարբերութիւնն էր, թէ 
մերոնե թուլա ցրել էին դիրեերը, 
թ է ինչ պատճառներ ա եղել' դա 
արդէն նախարարութիւնը պէտե ա 
հետարննի ու հասկանայ' ինչ ա 

կատարուել իրականութեան: Փաս
տը նա ա, որ մի կէս ժամուայ մէջ 
էդ ամբող£ դիրեերը յանձնուել է: 
նրանից յետոյ փորձել ենե 
կանգնենե' յարձակումներով, որն 
էլ բերել ա էդ կորուստներին», - 
յայտարարել էր ք

«կ1առաջարկէի վերլուծեն
94 թուականի Յունուար-Փետր- 
ուար ամիսներին տեղի ունեցած
ները, երբ որ նոյն հարաւային 
ուղղութեամբ մէկ օրուայ ընթաց- 
եում հակառակորդի ճնշման տակ 
21 կիլոմետրից աւել տարածե մէկ 
օրում յանձնուել ա: Ով ա եղել էն 
ժամանակ հրամանատարը' ձեր 
կողմից նշուած անձնաւորութիւնը», 
- հակադարձում է Լեւոն Մնացա- 
կանեանը:

նախարարը նաեւ հակադար
ձում է Աամուէլ այն

ԼՂՀ պաշտպանութեան նախաբա 
Լեւոն Մնացականեան

յայտարարութեանը, թ է Ապրիլի 
սկզբին տեղի ունեցածը ոչ թ է 
պատերազմ էր, այլ դիվերսիոն 

: Լեւոն Մնացական- 
եանը, հիմնաւորելու համար, որ 
Ղարաբաղի զինուած ուժերը գործ 
են ունեցել պատերազմի հետ, 
նշում է, թ է հակառակորդը ամ
բողջ շփման գծի մին
չեւ 200 կիլոմետր հատուածով 
կիրառել է յատուկ նշանակու
թեան 1000-ից աւելի ջոկատային
ներ, 200 տանկեր, հրետանային 
համակարգեր, հարուածային անօ
դաչու թռչող սարեեր: Աւելին, 
ապրիլեան երեե օրերի ընթաց- 
եում հակառակորդը արձակել է 20
հազար արկ, մինչդեռ 1992-94
թուականների պատերազմի ժա
մանակ, ա յսինրն' երեե տարիների
ընթացեում, դրանե չեն հասել 100 
հազարի:

Անդրադառնալով արդէն Ատե- 
փանակերտի յուշահամալիրում ան
ցած կիրակի Աամուէլ քաբաեանի 
ելոյթին' Լեռնային 
պաշտպանութեան նախարարը բա
ւական կոշտ յայտարարութիւն է 
անում' ասելով, թէ քաբաեանի արա
ծը դիւերսիա է Վա դէմ:

«Դա Յարիր ՉԷ ժողովրդավարական 
Պետութեանը». Ալ. Արզումանեանը 

Հայկ Խանումեանին օեծի Ենթարկելու Մասին

«՛Շատ դա
տապարտելի է, 
պէտե է անյապաղ 
եայլեր ձեռնարկ- 
ուեն, որ բոլոր մե
ղաւորները պատժ- 
ուեն, դա յարիր չէ 
ժոդովրդավարա- 
կան պետութեա- 
նը »: Այ ս մասին,
Յունիսի 7-ին, Ազ
գային ժողովում 
լրագրողների հետ 
զրոյցի ժամանակ 
նշել է ԱԺ պատ
գամաւոր Ա լեե- 
սանդր Արզուման- 
եանը?' խօսելով
ԼՂՀ պատգամաւոր Հայկ
եանին ծեծի ենթարկելու դէպեի
մասին:

«Հայկ Աանումեանի նկատ
մամբ տեղի ունեցածը դատապար
տելի արարե է, եւ յուսով եմ' 
պատկան մարմիններն անմիջա- 
պէս կը գտնեն եւ կը բացայայտեն 
ճշմարտութիւնը»,-ասաց նա:

Անդրադառնալով Ղարաբա- 
ղում ընդդիմութեան ձեւա ւոր- 
ման խնդրին, Արզումանեանը պա
տասխանեց. «Ղարաբաղում կան 
ընդդիմադիր կուսակցութիւններ, 
որոնե նաեւ ներկայացուած են 
Ազգային ժողովում: Ժա 
բաղի ներեին գործն է, թ է ինչ-

Լեռնային Ղաբաբաղի Խորհր անդամ 
Հայկ Եանումեան ծեծի ենթա բկուեէէետք

պէս կը ձեւա ւորուի ընդդիմու- 
թիւնը»:

Յունիսի 6-ին առեւանգել եւ 
դաժան ծեծի էին ենթարկել ԼՂՀ 
ԱԺ «Վերածնունդ» խմբակցու
թեան պատգամաւոր Հայկ Աա- 
նումեանին:

Նա աւելի ուշ յայտարարել է, 
որ իրեն ծեծողներից 7-ին ճանա
չում է: Նա նշել է, որ ծեծելուց, 
ջարդելուց յետոյ, թուղթ են թ ե
լա դրել, որը գրել եւ ստորագրել 
է, որ «երեկուայ դէպեերը սխալ են 
եղել»:

Հայկ քԱանումեանին առեւան
գելու փաստով երէական գործ է 
յարուցուել:

Արծրուն Յովհաննիսեան.-«Մենք Մոռացել 
Ենք, Որ Բանակը Յաղթել է»

ՀՀ պաշտպանութեան նախա- 
բարութեան խօսնակ Արծրուն 
Յովհաննիսեանի խօսեով, վերջին 
օրերին Զինուած ուժերի բա րձ
րաստիճան պաշտօնեաների ձեր- 
բակալութիւնները ապրիլեան եա- 
ռօրեայ պատերազմի հետ ուղիղ 
կապ չունեն:

«Պաշտպանութեան նախարա
րութեան ներեին աուդիտի, ստու
գումների, վերահսկողութեան մե
խանիզմների խ որհիւ վերջին 6-7 
տարիների ընթացեում պաշտպա
նութեան նախարարի կողմից բա
նակից ազատուել են մօտաւորապէս 
նոյն օղակի' փոխգնդապետ, գնդա
պետ օղակի, նուազագոյնը 130 
պաշտօնեայ, որից շուրջ կէսը 
թարկուել է երէական պատժի: Եւ 
դրանե բոլորն էլ լուսաբանուել 
են», - «կիրակնօրեայ վերլուծա
կան էժամրազեանի հետ» հաղորդ
ման եթերում յայտարարեց Յով- 
հաննիսեանը:

Անցած շաբաթ
ուեցին Պաշտպանութեան նախա
րարութեան 3 նախկին բարձրաս
տիճան պաշտօնեաներ' Սպառազի
նութեան վարչութեան նախկին 
պետ, գեներալ-մայոր 0ելսիկ  
լինգարեանը, Սպառազինութեան 
վարչութեան աւտոծառայութեան 
նախկին պետ, գնդապետ Արմէն 
Մարգարեանը, նէւթատեխնէկական 
ապահովման դեպարտամենտի եիմ- 
իական, ինժեներական եւ հետա
խուզական միջոցներով ապահով
ման բաժնի պետ 0հեր Պապեանը, 
ովեեր մեղադրւում են իշխանու
թիւնը չարաշահելու մէջ, որն առա
ջա ցրել է ծանր հետեւանքներ: Այս 
ձերբակալութիւնների մասին հար
ցին պատասխանելո վ ' ՊՆ խ օսնա- 
կը, մասնաւորապէս, ասաց. - «թարմ 
օրինակ բերեմ' մի եանի օր առաջ 
ձերբակալուեց փոխգնդապետ, եւ 
պատերազմից մի եանի օր առաջ 
ձերբակալուեցին գնդապետներ: 
*ծրանե կապ ունէի±ն պատերազմի 
հետ, իհարկէ' ոչ: ներեին
վերահսկողութեան խնդիրներ են: 
*ծրանե փաստեր են, պէտե չէ 
խեղաթիւրել»:

«Այսօր մեզանում, ցաւօե, ձե- 
ւաւորուել է մի այսպիսի մթնո-

ՀՀ պաշտպանութեան 
նախարարութեան խօսնակ 
Աբծբուն Յովեաննիսեան

լորտ, որ մենե մոռացել ենե, որ 
բանակը իր խնդիրները կատարել 
է, մենե մոռացել ենե, որ բանակը 
յաղթել է եւ միանգամից ասում 
ենե' այնուամենայնիւ, մենե ունե
ցել ենե թերութիւններ: Այո, ունե
ցել ենե, եւ ոչ մէկը չի հերեում: 
Ոչ մի պաշտօնատար անձ չի նշել, 
որ մեզ մօտ ամէն ինչ կատարեալ 
է: °ւ  հիմա էլ բոլոր փոփոխու- 
թիւնները միտուած են է°լ աւելի 
բարձրացնելու մեր մարտունակու- 
թիւնը եւ վերացնելու թերութիւն- 
ները: Ւնչ վերաբերում է նոր 
ռազմավարութեանը, նորից եմ 
ասում' ես չեմ հակադարձում Սամ- 
ուէլ քաբայեանի կամ որեւէ մէկ 
այլ նախկին զինուորականի դի
տարկումներին, կամ 
գործիչներին, որոնե շատ 
րում պահանջում են բաներ, որոնե 
անհաւանական են, որովհետեւ գոր
ծի մասնագէտը չեն: Հայաստանի 
Հանրապետութիւնում վաղուց գո
յութիւն ունի համապատասխան 
ռազմավարութիւն' անվտանգու- 
թեան դոկտրին եւ այլն: կոնկրետ 
Զինուած ուժերի կիրառման մա
սով գոյութիւն ունեն յստակ փաս
տաթղթեր, եւ այս տարուանից մենե 
յայտարարել ենե, որ բանակի զար
գացման յաջորդ հնգամեակի պլան է 
հաստատուել, որի համաձայն մեր 
շատ ու շատ գործառոյթներ, մեր 
կառուցուածեը, մեր շատ ու շատ 
հարցեր փոխուելու են: Այսինբն' 
դինամիկ, մոդեռնիզացնելու փու
լում ենե մենե այս պահին արդէն»:

«10 Մլրդ-ը Դարձել է 47 Մլրդ. 
Սա Կոռուպցիա՞յ է, ԹԷ՞ Ոչ»

«քիւջէի մուտ մէջ որ
րանն է կազմում փոբր եւ միջին 
բիզնեսի մասը: Խնդրում եմ ասել 
նաեւ բիւջէի ներբին համախառն 
արդիւնրի դինամիկան' անցեալ
տար ուալ նկատմամբ դոլար ով: 
9*ուր հաշւում եր ՀՆԱ-ներդրում, 
ՀՆԱ-պարտբ յարաբերակցութիւնը 
դրամով, իսկ Հ ամաշխար հայի ն 
բանկին, Վալյուտային ֆոնդին 
դրանր դոլարայի±ն արտայայտու- 
թեամբ են ներկայացւում, թէ± 
դրա մով»,-ԱԺ-ում Ֆինանսների 
փոխնախարար Ատոմ ՏԼանջուղազ- 
եանից հետարրրրուեց ՀԱկ պատ
գամաւոր Արամ Մանուկեանը:

« Այ ս պահին իմ տակ
ՓՄՋ-ի կողմից կատար ուաե վճա
րումների մասին տեղեկատուու
թիւնը բացակայում է»,-պատաս- 
խանեց պարոն Զ
Նա շեշտեց, որ օրէնսդրութեամբ 
սահմանուած է, որ ներդրումների 
եւ պարտրերի վերաբերեալ տեղե
կատուութիւնը պէտ է ներկայաց- 
ուեն դրամով: «Սակայն դուր իրա
ւացի էր, որ միջազգային կազմա-

կերպութիւնները փորձում են վեր
լուծութիւն կատարել, դրանե վե
րածում են իրենց հասկանալի ար- 
ժոյթի»:

«Եմ համոզմամբ' դոլարային 
արտայայտութեամբ պարտեի 50 
տոկոսը մենե անցել ենե: 
ներկայացնում էե դրամայինով եւ 
ասում էե ' չենե անցել»,-նկատեց 
Արամ Մանուկեանը: Պատգամաւո
րը նաեւ Հիշեցրեց, «Մենե խօսում 
ենե կոռուպցիայից եւ կառավա
րութիւնն էլ ծառայողական 
նաների մասին էր խօսում: Ես 
կարդում եմ յօդուածը' 10 մլրդ  
դրամ մեեենաներ եւ 
րումներ: Մենե այստեղ հաստատել 
ենե բիլջէի  մէջ այդ թ իւը:
ուայ ընթացրում 10 մլրդ-ը դար
ձել է 47 մլրդ: Սա է,
թէ± ոչ: ի±նչ իրաւունե ունէր
կառավարութիւնը 5 անգամ թ իւը  
մեծացնել»:

Ատոմ ՏԼանջուղազեանն ասաց, 
«Մեեենաներ-սարեաւորումներ ան
ուանումը մեեենաների հետ եիէ 

առնչութիւն ունի»:
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ԼՈՒՐԵՐ

« Ակօս »-ը Վիրաւորական է Համարում Պոլսոյ 
Պատրիարքի փոխանորդ Աթեշեանի նամակը

Ատաե բուլի հաչոց
արբի ընդհանուր , ար
քեպիսկոպոս Արամ Աթեշեանը նա
մակ է ուղարկել թուրըիաչի նախա
գահ թաչիփ էրդողա
լով, որ վշտացած անցած շաբաթ 
քՀունդեսթագի կողմից 
Հաչոց ցեղասպանութիւնը ճանաչող 
բանաձեւի պատճառով*

Պատրիարքարանի 
եան էջում հրապարակուած
նամակում Աթեշեանը հաչ համաչն- 
քի անունից ափսոսանք է չաչտնել 
գերմանացի օրէնսդիրների որոշ
ման համար' չա չտա , թ է
«հաչերը օգտագործւում են իմ
պերիալիստական ուժերի կող- 
մից»;Նա անընդունելի եւ սխալ է 
համարել, որ ^ծերմանիաչի խորհր
դարանը «գերմանացի ժողովրդի 
անունից որոշում է կաչացնում իր  
իրաւասութիւնների մէջ չմտնող 
հարցի վերաբերեալ, օրինականաց
նում աչն, իրեն դատաւորի տեղ 
դնում»;

Պատրիարքի փոխանորդի հա- 
մոզմամբ' բանաձեւը ընդունուել է 
«թուրքիաչին եւ թ ուրք ժողո
վուրդին մեղադրելու եւ պատժելու 
համար եւ փնասել թուրքիաչի 
հաչութեան վերին եւ ստորին ինք- 
նութիւնները»;

Անդրադառնալով բանաձեւի 
բովանդակութեանը' Արամ Ա թեշ- 
եանը «էթիկաչի տեսանկիւնից վի
ճելի » է համարել, որ «ողբերգա
կան իրադարձութիւններում գեր
մանական կաչսրութեան դերը եր
կու տողով է չիշատակւում, իսկ 
Օսմանեան Թուրքիան ներկաչաց- 
ւում որպէս տեղի ունեցածի ողջ 
մեղաւորը»;

Արքեպիսկոպոս Աթեշեանը 
ընդգծել է, որ պատրիարքարանը 
քաղաքացիական կապերով կապ
ուած է պետութեանը եւ մշտապէս 
կատարել է իր պարտաւորու- 
թիւննեըը;

Յիշեցնելով,որ
հաչերը աչդ ցաւալի եւ վշտալի 
օրերը վերապրածների թոռներն 
են' Աթեշեանը չաւելել է. -  «Շա
րունակելու ենք վառ պահել օս
մանեան հաչերի չիշատակը եւ չի- 
շել հաչերի եւ թ ուրքերի' հազար 
տարուաչ պատմութիւն ունեցող 
համատեղ ապրելու մշակոչթը»;

«Ակօս» պարբերականը 
հանդէս է եկել պատասխան 
նամակով; «Ակօս»-ի խմբագրա
կազմը իր անհամաձաչնութիւնն է 
չաչտնել Աթեշեանի արտաչաչտած 
կարծիքի հետ' ընդգծելով, որ վե- 
րոնշեալ նամակը կարդացել է 
բարկութեան եւ ամօթի զգացու
մով;

«Ընդունէք աչս նամակը որ- 
պէս աչդ համաչնքի անդամ հանդի
սացողների, սակաչն ձեր տեսակէտ
ներն ու ձեւակերպումները չըն
դունողների ձայնը; Մի պետու
թեան կողմից սեփական քաղաքա
ցիներին իրենց բնակավաչրերից 
համակարգուած կերպո վ գ ր ե ^  
ամբողջութեամբ ջնջելու փաստը 
դուք անուանում էք «Առաջին 
համաշխարհաչին պատերազմի ող- 
բերդական ժամանակաշրջանում 
տեղի ունեցած դէպքեր»; Աչ ս ձե
ւակերպումը վիրաւորանք է աչդ 
ժողովրդի նախնիների, զոհերի եւ 
ողջերի հասցէին», - մասնաւորա- 
պէս ասուած է «Ակօս»-ի հրապա
ր ակած բ աց նամակում:

Հայկական TSD Ընկերութիւնը Երեւանում 
Ներկայացրել է Arm Phone Հեռախօսները

Հաչկական 
Technology and Sci
ence D y n a m ics  
(TSD ) ընկեր ու- 
թիւնը Երեւանում

ներ կաչաց ր ել է
ArmPhone սմաըթ-
ֆոնների 2_արքը:
Ը ն կ ե ր ո ւ  թ եա ն  
գլխաւոր տնօրէն 
Վահան Շաքարեա-
նը լրագրողներին

չաչտնել է> որ
հեռախօսներն ամ- 
բողջութեամբ հաչ 
մասնագկտների մշակումն Որոշ
բաղադրիչներ պատուիրում են ար- 
տերկրից, այնուհետեւ Հաչաստա- 
նում հաւաքում սմարթֆոնըՀ

Աւելի թ_աՂ ընկերութիւնը 
չաչտարարել էր որոշ մասեր տե
ղում արտադրելու հնարաւորու
թեան մասին, աչդ թ ւում' պլաստ- 
մաս» պատեանների: «Հաչաստա- 
նում նման արտադրութիւն կաչ, 
բաչց որակը, ցաւօք, առաչժմ մեզ 
չի բաւարարում»,- նշեց Շաքար- 
եանը:

Մէկ հերթափոխի -
քում ընկերութիւնը կարող է 500
սմարթֆոն թողարկել, իսկ անհ
րաժեշտութեան դէպքում կարող է 
նաեւ 3 հերթափոխով աշխատել: 

Հեռախօսի մի£ուկն ամբող- 
ջութեամբ հաչկական է ' հաչկական 
Android, ստեղնաշար եւ զանգերի 
երաժշտութիւն:

«Հաչերէնով չաւելուածների

հեղինակներն առայժմ մեզ չեն 
դիմել, բայց անվճար յաւելուած
ները պատրաստ ենք նոյնպկս
անվճար տեղադրել: Ւսկ եթկ 
դրանք շահոյթ են հետապնդում, 
ապա կարող ենք քննարկել համա
գործակցութեան տարբերակները»,- 
յայտարարեց նա:

«Հեռախօսները նախատեսում 
են No questions asked սխեմայով 
երաշխիք: Այ՛ն գործում կ տեխնի
կական բոլոր վնասուածքների 
դկպքում, եթկ միայն դուք մտա
ծած չկք նետել ձեր հեռախօսը 
յատակին: Յայց եթկ որեւկ այլ 
պատճառով այն փչացել կ, մենք 
չենք վերանորոգում: Պարզապկս 
վերցնում ենք այն ու նորն ենք 
տրամադրում»,- յաւելեց Շաքար- 
եանը:

կախուած մոդելից' հեռախօս
ներն արժեն 50-ից 150 հազար 
դրամ (100-ից 315 դոլար):

Ռոհանի. Իրանը Պատրաստ է Օգնել Սեւ օովը 
Հայաստանով Միացնել Պարսից օոցին

Իբանի նախագահ ՀասանՌոեանինՀՀ աբտգոբծնախաբաբ էդուաբդ 
Նայբանդեանի հետ հանդիպման ժամանակ

Թեհրանը պատրաստ է Հա
յաստանին օգնութիւն ցուցաբերել 
տեխնիկական եւ ինժեներական 
ոլորտներում:

Այ ս մասին ասել է երանի 
նախագահ Հասան Մոհանին ՀՀ արտ- 

գործնախարար էդու Նալբանդ- 
եանի հետ հանդիպման ժամանակ: 

երանի նախագահը հաստա-

տել է, որ իր երկիրը պատրաստ է 
օգնել Աեւ ծովը Հայաստանի տա
րածքով միացնել Պարսից ծոցին, 
փոխանցում է FA R S-ը:

«Հայաստանե ու երանը մի
անման դիրքորոշում ունեն տարա
ծաշրջանում եւ միջազգաչին աս-
պաըազոլմ զարպացման հաըցում»,-
չաւելել է նա;

Բակօ Սահակեան. «Արցախի անկախութեան 
ճանաչումն անխուսափելի է»

Լեռնային Ղաբաբաղի նախագահ Բակօ Սահակեան

Լեռնային Վարաբաղի նախա
գահ Բակօ Աահակեանը հարցազ- 
րոյցկ տուել ռուսաստանեան «Մեգ- 
նում» գործակալութեանը եւ յայ
տարարել' «քառօրեայ պատերազ
մով Ատրպկյճանի նախաձեռնած 
արկածախնդրութիւնը ձախողուեց 
ՊԲ-ի հերոսութեան, պրոֆեսիո
նալիզմի, ինչպկս նաեւ Հայաստան- 
Արցախ-Ափիւռք եռամիասնութեան 
շնորհիւ»:

«Արցախի անկախութեան ճա
նաչումն անխուսափելի կ», - յայ
տարարել կ Լեռնային Վարաբաղի 
նախագահն ու չաւելել, -  «Ատր- 
պկյճանի այս ագրեսիան ծանր 
հարուած կ հասցրել բանակցային 
գործընթացին ու հակամարտու
թեան խաղաղ կարգաւորմանն ուղղ
ուած ԵԱՀԵ Մինսկի խմբի £անքե-
րին»:

Անդրադառնալով շփման գծում 
խաղաղութեան ամրապնդման ու 
հետաքննող մեխանիզմների ներդր
ման հարցերին' Բակօ Աահակեանը 
յայտարարել կր - «Նախքան քա- 
ռօրեայ պատերազմը մենք մկկ 
անգամ չկ, որ Մինսկի խմբին ու 
ԵԱՀԿնախագահի անձնական ներ
կայացուցիչ Անջկյ առա-
£արկել ենք այս ուղղութեամբ

անհրաժեշտ միջոցառումներ իրա
կանացնել; Համանախագահները փո
խըմբռնումով են մօտեցել մեր 
առաջարկներին, սակաչն Պաքուի 
ապակառուցողական քաղաքակա
նութեան շնորհիւ դրանց իրագոր
ծումը տապալուեց»;

Աչս հարցերի շուրջ Հաչաս- 
տանի ու Ատրպէչճանի արտգործ- 
նախարարների հետ նախօրէին բա- 
նակցութիւններ են ունեցել 
Մինսկի համանախագահները; է լ-  
մար Մամեդեարովի հետ հանդի
պումը հետաքրքիր, իսկ էդուարդ 
Նալբանդեանի հետ հանդիպումը 
գերազանց գնահատելով' ամերի
կացի համանախագահ Ջէչմս Ո ւոր -
լիքը ռուս եւ ֆրանսացի գործըն
կերների հետ աչսօր տարածած 
չաչտարարութեան մէջ նշել է, որ 
նախարարների ուշադրութեանն են 
ներկաչացրել կասպշիկի գրասեն- 
եակի ընդլաչնման եւ ԵԱՀԵ-ի չե- 
տաքննական մեխանիզմի ստեղծ
մանն առնչուող փաստաթղթերի 
նախագծերը; Հաղորդագրութեան 
համաձայն' արտգործնախարարնե- 

րը հաստատել են նախագահների 
համաձայնութիւնը Աունիսին բա - 

նակցութիւնների չաջորդ փուլն 
անցկացնելու վերաբերեալ;
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ԿԱՐՕ ՓԱՅԼԱՆԸ' ԲՈՒՆԴԵՍԹԱԳԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

ԵՐԹԸ ՅԱՆՑԱՆՔԻ ՏԷՐ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ 
ԹՈՒՐՔԻԱՅԻՆՆ է

^երմանէաչէ 
ցեղասպանութեան հետ 
ուելը որպէս Օսմանեան 
չի դաշնակից եւ , պատ
մական կարեւորութիւն £ Աչս
մասէն յայտարարել է 
«կողովուրդների դեմոկրատական» 
կոլսակցոլթեան հաչ պատգամա~ 
ւոր կարօ Փաչլանը

0րտական Dayanisաa կաչրէ 
փոխանցմամբ' Ըուն որո
շումից չետոչ կարօ Փաչլանը նշել 
է, թ է Հաչոց ցեղասպանութիւնն
էրականացուել է գերմանացի սպա
ների ու պաշտօնեաների աչրի 
առաջ, որոնր ա£ակցել են 
րաւորմանն ու չանցանրի կոծկմա- 
նըյ Պատմական կարեւորութիւն 
ունի, որ Հաչոց ցեղասպանութեան 
յանցակից Գերմանիան առերես- 
ւում է Ցեղասպանութեան հետ£

Աակաչն ամենակարեւորը, որ 
չանցանրի իրական տէր հանդիսա
ցող թուրրիան առերեսուի ու 
փրկուի ցեղասպան աւանդոչթից»,- 
ասել է կարօ Փաչլանը£

Ցիշեցնենր, որ Յունիսի 
^երմանիաչի խորհրդարանն ըն
դունեց Հաչոց ցեղասպանութիւնը 
ճանաչող բանաձեւը, որտեղ նշւում 
է, որ քունդեսթագը խոնարհւում է

Հայազգի պատգամաւոր 
Կարօ ՓայչաԶ

101 տարի առա£ Օսմանեան կաչս- 
րութիւնում հարկադիր տեղահա
նութեան եւ £արդերի ենթարկ
ուած հաչերի եւ միւս 
փորրամասնութէւններէ առ£եւ; քա- 
նաձեւում նաեւ նշւում է, որ քուն- 
դեսթագը ցաւում է, որ ժամանա
կին ̂ երմանիաչի կառավարութիւնը 
ոչինչ չի ձեռնարկել կանգնեցնելու 
մարդկութեան դէմ չանցանրը, որի 
համար քունդեսթագն ընդունում է 
^ երմանիաչի պատմական պատաս- 
խանատւութիւնը£

ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐ ՍԵԼԻՆԱ ՏՈՂԱՆ 

ԹՈՒՐՔԻԱ ՊԷՏՔ է ՂԱԴՐԻ 
ԳԼՈՒԽԸ ՀՈՂԻՆ ՄԷՋ ԹԱՂԵԼԷՆ

^երմանիոչ խորհրդարանին 
մէջ Հ աչո3 Ցեղասպանութեան 
բանաձեւի վաւերացման վերա
բերեա լ չաչտարարութիւն մը 
կատարած է նաեւ 
գլխաւոր ընդդիմադիր Հանրա
պետական ժողովրդաչին կուսակ
ցութիւնը ներկաչացնող պոլսահաչ 
պատգամաւոր Աելինա Տողան: 

Թրըական
լրատուական կաչրը կը գրէ, որ 
պոլսահաչ պատդամաւորին չաչ- 
տարարութիւնը կը տարբերի իր  
կուսակցութեան դիրքորոշումէն: 
Նշենը, որ հանրապետականները 
եւս ստորագրած էին 
խորհրդարանին կողմէ ^ծերմանիոչ
Քաչլը դատապար տող համատեղ
հռչակագիրը:

«Նման կոտորածներ մարդ
կութեան դէմ չանցագործութիւն 
են», իր կարգին յայտարարած է 
Տողան ընդգծելով, որ ժամանակը 
հասած է, որ քժուրըիա դադրի իր  
գլուխը հողին մէջ թաղելէն:

Ան նաեւ նշած է, որ իր  
ընտանիքին մէջ, թէ° հաչրական եւ 
թէ մաչրական կողմէն, կորուստներ 
արձանագրուած են Ցեղասպա
նութեան ընթացրին:

Ն շելով , թ է  ժամանակին 
միլիոններու հասնող հաչերէն աչժմ 
միաչն հագարներ մնացած են Տողան 
ըսած է. «ինչպէս աչլ կոտորածներու 
եւ ջա րդերու, աչնպէս ալ աչս 
պարագաչին, կը
խ որհրդա րա նին մ էջ համա
պատասխան չանձնաժողով ստեղծել: 
Աակաչն, ցաւօր, նման րաչլի մը 
իրագործման համապատասխան 
հիմրերը դեռ չկան: Զունինր 
խորհրդարանական համակարգ, որ

Պպսաեայ Պատգամաւոր 
ՍեյիՏա ՏոզաԱ

կ՚արտացոլացնէ բագմակարծութիւն, 
չունինր խօսրի ազատութիւն, 
ալ կրնանր զիրար հանդուրժել»:

Ան նաեւ խօսած է բանաձեւի 
աչն կէտին մասին, ուր Գերմանիա 
կ՛ընդունի ի ր  պատասխանա- 
տուութիւնը:

« 0նն ա դ ա տ ութ իւն նեըով, 
Պերլինէն քհուրրիոչ դեսպանը տուն 
կանչելով, «0երսետես»« 
շարժներէն րաջաբար հրաժա
րելով /ժուրրիա չի կրնար ազատիլ 
աչս հարցէն: Երկիր մը, որ 
ֆաշակա-նութեան միջէն անցած 
է, կրցաւ ընդունիլ նման բանաձեւ 
մը, որ կը համապատասխանէ 
անցեալի հետ ա ռերեսուելու իր  
աւանդոչթին: մէջ
լո ւր ջ  ա րխ իւ կաչ եւ եթ է  
Գերմա նիա ն կ ՚ը ն  դ ու նի ի ր  
պատասխանատուութիւնը, ապա 
անիկա արխիւները ուսումնա
սիրելուն արդիւնր է», եզրափակած 
է պոլ սահաչ պ ^ ղ ա ձւսւորը։
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Հայոց Ցեղասպանութիւնը
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մաձաչն, խորհրդարանը պատմա
կան չանձնաժողով չէ եւ հաստատ 
դատարան չէ, սակայն 
խորհրդարանը չի կրնար եւ 
զեր շրջանցել անչարմար հարցե
ր ը ' ներառեալ Հաչոց ցեղասպանու
թիւնը: « Մ ե ն ը կ՚ըն որեւէ
^քննադատութիւն, եթէ
ջղաչին է, սակաչն 
խորհրդարանի խ ազատու
թեան խոչընդոտումը անընդունե
լի է», ըսաւ ան, ակնարկելով 
թրըական սպառնալիքներուն:

խորհրդարանական 
կումներու ընթացրին եւ բանա
ձեւի վաւերացումէն ետր, հաչ երի
տասարդներ տօնախմբութիւններ 
կա զմա կերպ եցին  
խորհրդարանին ա ռջեւ:

երմանիոյ վարչապետ Ան- 
կելա Մ ըրրըլ, որ չմասնակցեցաւ 
րուէարկութեան նիստին, չաչտա- 
րարեց, որ բանաձեւի 
մը օրինակ մըն է ժողովրդավա
րական մշակոչթը գործողութեան 
մէջ տեսնելու: «Երբ դուր աչնրան 
ալ համաձաչն չէր ձեր գործըն- 
կերներուն հետ եւ որոշ հարցերու 
մէջ տա րա կա րծութիւներ 
ապա աչդ նոչնպէս 
րական մշակոչթի մէկ մասն է», 
ըսաւ Մ ըրրըլ:

^երմանիոչ մէջ վաւերաց
ուած բանաձեւին Անգարա հակա
դարձեց աչնպէս ի  վարուած 
էր անցեալ տարի' դեսպաններ 
տուն կանչելով եւ չարաբերու- 
թիւններու վատթարացմամբ սպառ- 
նալով: Ւբր  առաջին րաչլ, Անգա- 
րաչի իշխանութիւնները տուն կան
չեցին Պերլինի մօտ 
դեսպանը, իսկ Պոլսոչ մէջ գերմա
նական հիւպատոսարանին առջեւ 
ապահովական ուժեր դիմեցին 
խստացուած ինվտինգութեին մի
ջոցներու, կանխարգիլելու համար 
հաւանական բողորի ցոչցերը:

Թուրրիոչ նախագահ 
թաչիպ էրտողան արագ արձա
գանգեց գերմանական բանաձեւին: 
Ան լրագրողներուն որ
Պունտեսդակի որոշումը լրջօրէն 
պիտի ազդէ թուրր-գերմանական 
չարաբերութէւններուն վրաչէ էր - 
տողանի համաձաչն, չառաջիկաչ 
բոլոր րաչլերը պիտի 
դեսպանի տունդարձէն ետր: Իսկ 
վարչապետ Պինալի Եըլտըրըմ  
չա րա րա րեց, որ անց
եալին մէջ ամօթալի միջադէպ 
գոչութիւն չունի, որուն համար 
թուրրիան գլուխը կրնաչ կախել: 
«հեերմանիոյ որոշումը սխալ որո

շում էր: Թ ուրր ազգը կը 
տանա յ իր անցեալով: Աւելի չստակ 
րաչլերու պիտի ձեռնարկենր, երբ 
ծանօթանանր ընդունուած բանա
ձեւի չօդուածներուն»,
Թուրրիոչ վարչապետը: Թուրրիոչ 
արտարկն գործոց նախարար 0ա ու- 
լուտ Զաւուշօղլու կարծիր չաչտ- 
նեց, որ «իրենց պատմութեան սեւ 
էջերը փակելու միջոցը խորհր
դարանի անպատասխանատու որո
շումներով ուրիշ երկիրներու պատ
մութիւնը սեւցնելը չէ« :

Հաչաստանի Հանրապետու
թեան նախագահ Աերժ Աարգսեան 
շնորհակալութիւն չաչտնեց 
մանիոչ ղեկավարութեան եւ րա- 
ղարական աչն ուժերուն, որոնր 
զօրակցեցան բանաձեւին: Անոր հա- 
մաձաչն, բանաձեւը պատմական 
րաչլ էր ' րաղարակիրթ աշխարհին 
համար, նաեւ կը խորհրդանշէ

Յեերմանիոյհամամարդկաչին ա ր- 
ժէրներն ու հետեւողականութիւնը: 

Հաչաստանի արտարին գոր
ծոց նախարար էտուարտ Նա լ- 
պանտեան չա րա րա րեց, որ 
յաստան կ՚ող^ունէ հաչերու եւ 

րրիստոնեաչ աչլ ժողովուրդներու 
դէմ իրականացուած Ցեղասպանու
թեան մասին բանաձեւի ընդու- 
նումը: Ան աւելցուց որ, Պունտես- 
դակի կողմէ ընդունուած բանաձե
ւը կը հանդիսանաչ 
արժէրաւոր ներդրումը ոչ միաչն 
Հաչոց ցեղասպանութեան միջազ- 
գաչին ճանաչումին եւ դատապար- 
տումին ուղղութեամբ, աչլեւ ընդ
դէմ ցեղասպանութիւններու եւ 
մարդկութեան դէմ ոճիրներու կան- 
խարգիլման պաչրարին մէջ:

ՆԱԹ Օ-ի ընդհանուր րա ր- 
տուղար Ենս Աթոլթընպըրկ իր  
կարգին նշեց, որ Թուրրիան կազ
մակերպութեան անդամ է, իսկ 
Հաչաստանը' արժէրաւոր գործըն- 
կեր: « °ս  չոչս ունիմ, որ մենր կը 
տեսնենր Հաչաստանի եւ Թուրրիոչ 
չարաբերութիւններու բնականոնա- 
ցում' որրան հնարաւոր է շուտ», 
ըսաւ Աթոլթընպըրկ:

Թուրրիոչ նախագահ Ռէճէփ  
Թաչիպ էրտողան որ
Անգարա չի նախընտրեր հապճեպ 
որոշումներ կայացնել: Խօսելով - 
մանիոչ խորհրդարանին մէջ Հաչոց 
ցեղասպանութեան գծով վաւերաց
ուած բանաձեւին մասին էրտողան 
չաչտարարեց, որ իրենր պիտի 
րննարկեն հակադարձութեան չար- 
մար միջոցները: Ըստ նախագա
հի՛ն, Անգարա կը ձգտի բարեկամ 
երկիրներուն թ իւը աւելցնել, սա- 
կաչն եթէ ուրիշներ կը մերժեն, 
ապա կը կորսնցնեն բարեկամու- 
թիւնը: «Պունտեսթակին որոշու
մը որեւէ արժէր չունի: 1915
թուականին վերաբերեալ մեր մօ
տեցումը բոլորին չաչտնի է: 
Անոնր չեն հասկնար, որ կրնան 
Թուրրիոչ նման կարեւոր բարե
կամ մը կորսնցնել: Աչս որոշումէն 
ետր մենր պիտի ուսումնասիրենր 
եւ եզրակացութիւններ կաչաց- 
նենր», ըսաւ էրտողան:

Մի ւս կողմէ, Թուրրիոչ ժողո
վուրդներու դեմոկրատական կու
սակցութեան նախագահ Աալահը- 
տին Տէմիրթաշ չաչտարարեց, որ 

երմանիոյ կողմէ ընդունուած Հա
չոց ցեղասպանութեան ճանաչման 
բանաձեւը Թուրրիոչ դէմ պատժա
միջոց մը չէ: «Աչդ որոշումը 
հարիւր տարի ուշացած որոշում է: 
Թուրրիոչ մէջ աչսօր ալ ցեղասպա
նութեան կ՛ենթարկեն րիւրտերը:
Եթէ Գերմանիան աչս հարցով 100
տարի ետր որոշում մը կաչացնէ, 
ապա աչդ իմաստ պիտի չունենաչ», 
ըսաւ րիւրտ կուսակցապետը:

ժողովուրդներու դեմոկրատա
կան կուսակցութիւնը մերժած էր 
ստորագրել գերմանական բանա
ձեւը դատապարտող խորհրդարա
նի որոշումին տակ:

Մուսիոչ արտարին գործոց 
նախարար Աէրկէչ Լաւրով իր կար
գին յայտարարեց, որ
մէջ Հաչոց ցեղասպանութեան մա
սին բանաձեւի ճանաչման դէմ 
թրրական հակադարձութիւնը ան- 
համարժէր է: «կը կարծեմ, որ 
իրականութեան մէջ աչս կացու
թեան պատճառը աչն է, որ Թ ուրր- 
իան չուզեր իսկապէս գործընկեր 
ըլլա լ շարր մը հարցերու մէջ, 
որովհետեւ կը փորձէ վիրաւորել 
իր գործընկերները' ներառեալ Եվ
րոպան», ըսաւ Լաւրով:
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Yes, It's Genocide
By T H E  EDITORIAL BOARD JL'NE u,

In what has become an almost annual exercise, Turkey has thrown a fit 
because som«)ne has spoken the t ruth about its dark past. This time, it has 
pulled its ambassador from Berlin and threaten«! dire consequences over a 
resolution, passed overwhelmingly՜  by the German Parliament on Thursday, 
declaring that the century-old massacre of Ottoman Armenians was a 
genocide, 'Jliat is what Turkey does every time a foreign government dares 
to challenge its discredited claim that the Armenians perished in the cruet
L u t  j j i ՛  ILAJrfiiiisLil !LAJm  b  1 ja rx iiL  a n  ja. «-fc&fcraiiiuiiLfc J iili* fcravra i: k** j i v r i  rfl i . u r i .  l ,u .

Ո'ոարիիայի հիստերիկան աչն 
բանի պատճառով, որ մէկը
ճշմարտութիւնն է պատմել նրա 
մութ անցեալի մասին, արդէն գրե
թ է ամենամեաչ երեւոյթ է դարձել:
Այդ մասին է The New
York Times» թերթի հրա
պարակուած խմբագրական 
ուածում:

Այ ս անգամ թ ուր ըի յետ է
կանչել ք եռլինում իր դեսպանին 
եւ սպառնացել է, որ ք^ունդեսթագի 
ընդունած' Հայոց ցեղասպանու
թեան մասին բանաձեւը կործանա
րար հետեւանքներ կ՚ունենայ: 
այն է, ինչ թուրրիան անում է ամէն 
անգամ, երբ որեւէ օտարերկրեայ 
կառավարութիւն համարձակւում է 
վիճարկել այն կասկածելի պնդում
ները, թ է հայերը զոհուել են Առա
ծին համաշխարհային պատերազմի 
դաժան մառախուղում, ոչ թ է ժո
ղովրդին ոչնչացնելու կանխամ
տածուած փորձի 
գրում են հեղինակները:

Նրանը յիշեցնում են, որ թուրը 
պաշտօնեաները յայտնել են, թ է  
Գերմանիայի որոշումը հիմնուած 
է ՀՀոչ օբիեկտիւ, աղաւաղուած եւ 
տարբեր սուբիեկտիւ ըաղաըական 
դրդապատճառների վրայ»:

ՀՀՈ ցդա ցեղասպանութիւն է 
եղել' 20-րդ դարի առաջին ցեղաս
պանութիւնը: Պատմաբանները
հաստատել են, որ անվիճելիօրէն 
1,5 մլն հայ կանխամտածուած 
ոչնչացուել է կամ մահուան է
ուղարկուել 1915-16 թուականնե-
րին Օսմանեան կայսրութեան ըայ- 
ըայուող կառավարութեան կողմից 
եւ որ նրանը եւ ըրիստոնեայ այլ 
փոըրամասնութիւններ կարող էին 
պատերազմի ընթացըում -
տանի կողմն անցնել»,- ասուած է 
յօդուածում:

Նրանց խօսըով, հայերի հա

մար, որոնց միլիոնները ցրուած են 
ամբողջ աշխարհում, ընդունելը, 
թ է սպանդը ցեղասպանութիւն էր, 
ազգային ծաւալի առաըելութիւն 
է, որը հանգեցրել է աւելի ըան 20 
երկրի կողմից պաշտօնական ճա
նաչման:

Տօդուածում նշւում է, որ
հայերի ' պատմական հատուցում
ստանալուն ուղղուած գործողու
թ ի ւն ե ր ը  լիովին արդարացուած 
են, բայց որըան աւելի է աշխարհը 
ճանաչում փաստը, այնըան աւելի 
ագրեսիւօրէն է բղաւում քժուրըի- 
ան, «Մի ըանի տարի առաջ, երբ
/ժուրըիայի նախագահ քհայ-
յիփ էրդողանը դեռ վարչապետ էր 
յարաբերականօրէն լայն մտահո
րիզոնով, նա, թւում էր, պատրաստ 
է աւելի հաշտուողական դիրըորո- 
շում որդեգրել հայկական հարցի 
վերաբերեալ: ^այց դա չեղաւ եւ 
էրդողանը, որը գնալով աւելի 
աւտորիտար ղեկավար է դառնում, 
Անգելա 0երկելին նախապէս զգու
շացրել է, որ որոշումը կը վնասի 
«Գերմանիայի հետ երկկողմ դիւա- 
նագիտական, տնտեսական, առեւտ
րական, ըաղաըական եւ ռազմական 
յարաբերութիւններին»:

Միաժամանակ հեղինակները 
կարծում են, որ սպառնալիըները 
կարող են ազդել, որովհետեւ 
իան ՆԱՏՕ-ի կարեւորագոյն դաշ
նակիցներից է եւ յատկապէս կարե
ւոր է Գերմանիայի եւ Եւրոպական 
Միութեան համար, որովհետեւ 
նրանը փորձում են կանգնեցնել 
սիրիացի փախստականների հոս- 
ըը: Նրանը նաեւ յիշեցնում են, որ
նախագահ Օպաման 1915-ի իրա -
դարձութիւնները որպէս ցեղաս
պանութիւն է ճանաչել, երբ նախա
գահի թեկնածու էր, բայց յետոյ
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Գերման Պունտըսթակի Յունիս 
2-ին առած հայանպաստ որոշումը 
նուէր է Յունիս 15-ին կախաղան 
բարձրացած ու մարտիրոսացած 
հայ ազգի ըսան հերոս զաւակներուն, 
որոնը հնչակեան դրօշի տակ երդում 
տուած էին պայըարիլ ու զոհուիլ 
հայ ազգի ազատագրութեան եւ 
անոր հայրենիըի անկախութեան 
համարյ

Ը ւի լհ ե լմ ե ա ն  կա յսերա - 
պաշտութեան եւ հիթլերեա ն  
ազգայնապաշտութեան վնասները 
ճա շա կա ծ մեր ժ ող ով ուրդ ը  
ողջոյնով  եւ ուրա խ ութեա ն  
արցունքներով ընկալեց ներկայ 
Գերմանիոյ խիզախ եւ արդարարար 
կեցուածըը, երբ անոր ազգի բոլոր 
ըաղաըական կողմերը ներկայացնող 
հոսանըները, արհամարհելով ամէն 
թրըական սպառնալիը եւ 
ցանը, եկան խոնարհելու Հայկական 
Յեղասպանութեան անվիճելի եւ 
անմար իրա կա ն ութ եա ն  ու 
յիշատակին առջեւ£

կ՚ըսու ի թ է 1945 թուականի
Մայիս ամսուն, երբ հայկական 
ՀՀ/ժամանեան »ջոկատը յաղթական 

արշաւով մուտը կը գործէր Պերլին, 
անոր գնդապետ Նուէր Աաֆար- 
եանը, ըստ իր զինուորներէն մէկուն 
վկայութեան, հայ գինուորները կը 
յորդորէր գտնել Ըւիլհելմ կայսեր 
գերեզմանը, որպէսզի հայու մէզով 
պ ղծէին զայնյ Արեւմտ ա հա յ 
ծնողներէ սերած այդ հերոս 
հրամանատարը, 1915-էն ուղիղ 
երեսուն տարի ետը, իր  
եալ ծնողըին եւ ժողովուրդին վրէժը 
կարծէը այդպէս կ լուծել եւ 
գրաւեալ Պերլինի
վրայ հայկական դաւուլ-զուռնայի 
նուագով, երգով ու շուրջպարով իր 
վերապրած հայու ուժին ձայնը լսելի 
կը դարձնէր£ Զէ± որ 
դաշնակից էր Գերմանիոյ եւ գերման 
զինուորական խորհրդատուներու 
ցուցմունքներով կը կատարուէր ու կը 
գործէր թուրը հայատեաց ըաղաըա- 
կանութիւնը եւ անոր արդիւնը' 
Հայկական Ցեղասպանութիւնը:

Եւ Նուէր Աաֆարեաններու 
յաղթական երթով ու ոգիով ըալող 
վրիժառու սերունդներ, հայրենիըի 
մէջ եւ հայրենիըէն դուրս, գաղտնի 
կամ ոչ-գաղտնի բանակներ եւ Հայ 
Գատի անհամար ու աննման 
զինուորներ աննահանջ պայըարեցան 
հայ վերածնունդի դրօշ պարզած, 
որպէսզի գար պանծալի ու խնկելի 
այս օրը եւ տակաւին գալիը բոլոր 
օրերը, որուն մէջ եւ որոնց ընդմէջէն 
դէպի յառաջ պիտի ըալէ մեր

ժողովուրդը ներըին թ է արտաըին 
թշնա մի ուժ եր տա պ ա լելով, 
հա սն ելու ա յս ա նղեկա վա ր 
հրաշագործ մեր ժողովուրդի պարզ 
ու խոնարհ խ ա ւերու կողմէ 
կերտուելիը յաղթանա£

Արդարութեան յաղթանակը 
դժբախտաբար ըիչ ատեն կը տօնեն 
փոըր երկիրներու ազգերն ու 
ժողովուրդները: Մեծ պետութիւն- 
ներու շահերն ալ ըիչ ատեն կը 
համընկնին փոըր ազգերու շահերուն 
հետյ Ուրեմն ինչպէ*±ս բացատրել 
Գերմանիոյ պէս ազդեցիկ ու հզօր 
երկրի մը ազգային ներկայացուցիչ
ներուն բռնած դիրըը ի նպաստ 
մեզի պէս փոըր երկրի ու ազգի մըյ 
Գուցէ հայերս մեր լաւ 
եւ բա րը ու սարըով աշխարհի մէջ 
սկսած ենը յարգանը պարտադրել. 
կամ գուցէ իր հիթլերեան անցեալով 
ամօթահար զգացումներով տառա
պող Գերմանիան զգաց նաեւ ամօթը 
իր ուիլհելմեան անցեալին. կամ 
գուցէ ըա ղա ըա կիրթ ըլլա լու  
յատկութիւններէն մէկը ըսանը- 
մէկերորդ այս դարուն դարձած է 

կանգնի լ կողըին ճշմարտութեան 
որըան ալ փորձեն ոմանը ըօղ ըաշել 
վրան, եւ կամ գուցէ մեր մէկուկէս 
միլիոն սրբադասուած նահատակ
ներու հոգիներու բանակը պաշտ- 
պանուելու խաչակիրեան դասեր կու 
տայ ահաբեկուած Եվրոպային,,,:

Յունիս ամսու այս նուէրը 
յունիսեան անցեալին կախաղան 
բա րձրա ցա ծ հնչակեան 0սա ն  
կախաղաններուն, որոնց անկախ 
Հայաստան կազմելու մեղադրանըով 
տրուած մահուան վ ճիռը եւ 
խմբային նահատակութիւնը չունի 
նման օրինակ ազատագրական 
պայըարի մեր պատմութեան մէջ, 
յոյսով կը լեցնէ մեր սրտերը, որ 
յունիսեան օրուան մը մէջ անոնց 
անյայտ աճիւնները գտնուին, 
տեղափոխուին ու զետեղուին հոն 
ուր վերջնական հանգիստ գտած են 
մեր ազգի հերոսները, կողըին Մեծն 
Անդրանիկի եւ միւս բոլոր մեծերուն, 
որոնը հանդիսացան կերտիչները 
ներկայ Հայաստանի: Նաեւ յոյսով կը 
լեցնէ մեր սրտերը, որ Հայաստանի 
ղեկավար մարմինը անկողմնակալ 
դիրըորոշուի իր բոլոր հերոսներուն 
նկատմամբ, ըլլան անոնը Գարեգին 
Նժդեհներ, Անդրանիկներ կամ 
Փարամազներ, եւ մեր մեծերու 
յիշատակը պատշաճօրէն յարգուի, 
ըլլան անոնը Նուէր Աաֆարեաններ, 
Ոաղրամեաններ, Ո
կամ Միկոյեաններյ

Գերմանիոյ այս յունիսեան 
նուէրով հանգիստ ընացէը, հայ 
ժողովուրդի 0սան Անմահներ
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Մեծ Շուքով Նշուեցաւ «Մասիս» Շաբաթաթերթի 35-Ամեակը

Ծաբռւնակռւած էջ

կան կազմէ անդամ, ՀՀ՚Շէրակ»
հրատարակչատան սեփականատէր, 
մտաւորական, ուսո մանկա
պատանեկան գէրրերու հեզէնակ եւ 
հասարակական զորեէչ Ցովհաննէս 
Հանէսեանը:

Աչս ատթէւ պատուոյ 
չանձնուեդաւ Աովհաննէս Հանէս- 
եանէ աչրէէն' տէկ. Աօսէ Հանէս- 
եանէն * Յուշատախտակը չանձնե- 
լով ՍԴՀԿէէարէչ մարմնէ անդամ
ել մամլոյ դէլա նէ  պատասխանա- 
տու' էա  բրէէլ Մ
«Ես մեծապէս կը գնահատեմ Յ. 
Հանէսեան մեծ մանկավարժը, որ 
սերունդներ դաստէարակած է, հա- 
չագէտութէւն եւ հաչրենասէրու- 
թէւն £ամբած է, հաչ գէրը, հաչ 
երգերը տարածած է, հաչու- 
թէւնը չեղաշր£ած է էր  հայկական 
երգերով, թրքախօս հաչերը դար
ձած են հաչախօս շնորհէւ « Շ է ֊ 
րակ» երգարանէ: նմանները
շատ պէտէ ունէ մեր գաղութը,
որպէսզէ հաչրենասէրութեան շուն
չը մէշտ վառ պահուէ»: 

Հանդէսավարը 
լով երեկոչէ երկրորդ 
լը ' *Եազարէթ ր, վեր 
առաւ անոր երկարամեաչ բարե- 
րարութէւնները:

«Մեր մեծարեալը գաղութէն 
ներս կը բաժնէ գնահատանր, խրա
խուսանք ու քաջ « Ե ր֊
կէր եւ Մշակոչթ» կազմակերպու
թեան մէ£ոզաւ ան կը տանէ մեծ 
ու շնորհակալ աշ մեր 
մշակութաչէն գանձերը եւ եկեղե- 
դէները վերանորոգելու գծով, Հաչ 
մամուլէն ու հասարակական տար
բեր կազմակերպութէւններուն օգ
նելով կը սատարէ անոնդ 
ման»,- ըսաւ հանդէսավարը եւ 
ապա էէա բրէէլ Մոլոչեան
տախտակը չանենեդ 35-ամեակէ 
գլխաւոր հովանաւոր Տէար 
զարէթ հ^նւննեանէն;

Օրուաչ երրորդ մեծարեալն 
էր ՏօԱթ,Արշակ *էազանճեան, որ
15 երկար տարէներ վարած է 
«Մասէս» շաբաթաթերթէ խմբագ
րապետէ պաշտօնը: Ան եղած է 
ՍԳՀկ Եենտրոնէ քարտուղար եւ 
Հաչկական կրթական քՀարեսէրա- 
կան Մէութեան ատենապետ, էնչ- 
պէս նաեւ գէրքերու հեղէնակ:

^ատուոչ գէր-չուշատախտա- 
կը չանձնելու համար բեմ հրաւէր- 
ուեդ ՍԴՀԿԱրեւմտեան Ամերէկա-
չէ վարէչ մարմնէ ատենապետ' 
հ^րէգոր Խոտանեան խԱն էր  խօս
քէն մէջ ըսա ւ,- «Մեզէ համար 
հպարտութէւն է նշել «Մասէս» 
շա բա թա թերթէ 35 ամեակը, հա
կառակ բոլոր դժուարութէւննե- 
րուն թ երթ ը գոչատեւեդ, ներկա- 
չութէւնը զգալէ դարձնելով գա
ղութէն ներս: Թ երթ է չաջողու- 
թէւնը կը պարտէնք մեր ընթեր- 
դողներուն, բարեկամներուն, աշ- 
խատակէդներուն, չօդուածագէր- 
ներուն, նուէրատուներուն եւ բո
լոր անոնդ, որոնք աշխատեդան եւ 
գործեդէն վարագոչրէ ետեւէն:»: 
*էրուատանքէ ու երախտագէտու- 
թեան խօսք ըսելով, ան բարձրօրէն 
գնահատեդ մեծարեալներու ունեդած 
նպաստը «Մասէս» շաբաթաթեր
թ է չարատեւութեան համար:

Ընկ, Հէրէգոր նա
եւ չատուկ շնորհակալութէւն 
չաչտնեդ Տօքթ. Արշակ 
եանէն, որ էր  առաջնորդող 
չօդուածներո վ> շուրջ հա
մախմբած չօդուածագէրներով,
աշխաաակէդներով եւ մեր ազգա-

չէն կեանքէ մասէն էր  գրած 
չօդուածներով, մեծապէս 
տեդ, որպէսզէ «Մասէսը» դա ռ- 
նաչ եւ մնաչ փնտռուած մամուլ 
Լոս Անճելըսահաչ կեանքէն ներս: 

«կ՛օգտագործենք աչս 35-ամ- 
եակէ երեկոն երախտագէտութէւն 
չաչտնելու մեր երեք պարգեւատ- 
րուող հաչրենակէդներուն եւ ազ- 
գաչէններուն, թող էրենդ աշխա
տանքը վարակէչ մեզմէ
էւրաքանչէւրէն եւ կ՛ըսենք էրենդ' 
վա րձքերնէդ կատար», խօսքէ 
աւարտէն ըսաւ Ընկ.

քեմ հրաւէրուեդաւ ՀՀ հէւպա- 
տոս' Պր.Վալերէ Մկրտումեան: Ան 
էր  խ օսքէն մէջ չատկապէս ըսաւ,- 
«Թոչլ տուէք առաջէն հերթէն Լոս 
Անճելէսէ ՀՀ Գլխաւոր Հէւպատո- 
սութեան անունէդ ջերմօրէն ողջու- 
նել ձեզ եւ շնորհաւորել «Մասէս» 
շաբաթաթերթէ 35 ամեակէ ա ռ- 
թ էւ: ‘Շաբաթաթերթէ կենսագրա
կանը հէմնականում համընկնում է 
ՀՀ պետականութեան նորագոչն
պատմութեան հետ էր  մէջ ներառ
նելով ՀՀ երրորդ վերջէն շրջանը... 
Օրգանը ստադաւ նոր բովանդակու- 
թէւն դրա հետ մէկտեղ ստանձնելով 
նոր պատասխանատուութէւն մէ նոր 
ա ռա քելութէն...»:

Յովանդակալէդ ելոչթ է  
ընթադքէն չարգելէ հէւպատոսը 
անդրադարձաւ Արդախէ չաղթա- 
կան անկախութեան եւ ամբողջ 
հաչութեան մէասնական ուժերով 
Հաչաստանէ եւ Արդախէ հզօրադ- 
ման համար առաջ տարուող 
քաղաքականութեան:

Հանդէսութեան պաշտօնական 
բաժնէ աւարտելու համար բեմ 
հրաւէրուեդաւ Առաջնորդ Տ. Յով
նան Ա րք. Տէրտէրեան: Սրբազան 
հաչրը գնահատեդ հաչ մամուլը եւ 
անոր մեծ դերը մեր հանրութեան 
կեանքէն ներս: Սրբազանը արժե- 
ւորելով «Մասէսէ» դերը ըսա ւ,- 
««Մա սէս» շաբաթաթերթը որ- 
պէս հեղէնակաւոր եւ բարոչական 
ազդեդէկ թ երթ  մեր հաւաքական 
կեանքէ մէջ, կը ներկաչադնէ առողջ 
«պոնմերոն», որը կրնաչ սնունդ 
տալ, կեանք տալ, ներշնչել եւ 
ուղղորդել: Մեր գաղութէ էրական 
պատկերը ներկաչադնող հաւասա- 
րակշռուած թերթն է: Մէասնա- 
կան ուժերով «Մասէսը» պէտք է 
պահել չաջորդ 35 տարէներու ն 
եւս: քոլոր անոնք, որոնք որպէս 
մտաւորական, որպէս նուէրատու, 
որպէս նաեւ զօրավէգ կանգնող ան- 
ձէք աչս շաբաթաթերթը 
ծը դարձուդած են նաեւ լոչսէ եւ 
չոչսէ փարոսը մեր համաչնքէ կեան
քէ մէջ, մեր ծափահարութէւնները 
մասնաւոր կերպով թերթէն աչս 
տօնական առէթով»: Սրբազանը նաեւ 
սրտագէնս շնորհաւորեդ եւ 
բանեդ երեք մեծարեալներուն' Յով- 
հաննէս Հանէսեանէ, *էե-
ւոնեանէ եւ Տօքթ. Արշակ 
եանէ անբասէր աշխատանքը:

կաաարուեդաւ գեղեդէկ մե
նապար Նոր Սերունդ 
չէն Մէութեան պարախումբէ ան- 
դամներէդ Փէւնէկ Մէնասեանէ 
կողմէէ: Հրաշալէ հաչկական պար, 
որը արժանադաւ ներկաներէ բուռն 
ծափերուն:

Հանդէսը շարունակուեդաւ 
շնորհալէ երգէչ Վաչէ Յակոբեանէ 
պարեղանակներու կատարողու
թեամբ, որ ստեդծե բարձր
տրամադրութէւն:

«Մասէս» շաբաթաթերթէ 35- 
ամեակէն ա ռթ էւ կատարուեդան 
աւելէ քան 40 հազար տոլարէ
նուէրատուութէւններ:

Եչռյթ կ'ունենայ
Յռվնան Աբք.

Ընկ. Գարբիէչ 
պա տ ռւռյգիբ կը 
Տիկին Սռնա Հանէսեանին

Ընկ. Գաբրիէւ Մպռյեան 
պատռւռյ գիբ կըյանձնէ 
Տիաբ Նազաբէթ Գեւռնեանին

ՅաբռւթՏէբ Դաւիթեան

Եչռյթ կ'ռւնենայ Հիւպատռս 
Վաչեբի Մկբտռւմեան

Յետ մահռւ
մեծաբանքի արժ
Պբ. Յռվհաննէս Հաննէսեան

Ընկ. Գբիգռբ Իռտ
պատռւռյ գիբ կըյանձնէ 
Տօքթ. Աբշակ Գազաննեանին

Մենապաբ կատաբռղռւթեամբ 
Փիւնիկ Մինասեանի
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Tfte Cut is a 2014 internationally co-produced drama film directed 

by Fatih Akin It was selected to compete for theGolden Lion at 
the 71st Venice International Film Fest ival . T h e  film is about the 
lives and experiences of a young Armenian by the name of 
Nazareth Manoogian. in the light of the Armenian Genocide and 
its repercussions in different parts of the world.

ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԷ ԼԵՒՈՆ ԱՐՔ. ԶԵՔԻԵԱՆԸ ՆՇԱՆԱԿՈՒԵԼ է
ՖԱԹԻՀ ԱՔԻՆԻ TH E CUT- ՏԵՍԱԺԱՊԱՒԷՆԸ ՊԱՊԱԿԱՆ ՊԱՏՈՒԻՐԱԿ

"The Cut" կը ներկայացնէ ող
բերգական կեանդը այր մարդու մը 
(*Նազարէթ 0անուկեան), որ կը 
փրկուէ Հայոց Յեղա
Օսմանեան կայսրութեան շրջա 
նէն, սակայն կը կորսնցնէ էր  
ընտանէքը, հաւատքը եւ կը համ
րանայի *հէշեր մը կը գէտնայ թ է  
էր  երկուորեակ դուստրերը Ա րսէ- 
նէն եւ Լուսէնէն կրնան ողջ մնա
ցած ըլլա լ եւ զանոնր փնտռելու էր  
ուղեւորութեան կը սկսէի

Տեսաժապաւէնը գրուած եւ 
արտադրուած է 
ֆէլմարտադրէչ '  Ֆաթէհ
կողմէի

Տեսաժապաւէնը թէեւ ուրախ 
տեսարաններ չէ պարունակեր, սա
կայն կը ներկայացնէ բաւարար 
չափով հարուստ դէպքերու հետե- 
ւողականութէւն մը, որ 
տեսը կը դարձնէ լաւատեսի

ԱՅՈ, ՍԱ
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ է

Շարունակուածէջ

այդպէս էլ չէ արել դաի 
ըերէ հսկայական մեծամասնու- 
թ էւնը, որը հրաժարւում է ճանա
չել էրենց պատմութեան մութ  
բ էծը  եւ ոչ նրանը, ձգտում
են յէչել ողբերգութեան մասէն, 
պատասխանատւութէւն է կրում 
այն փնասէ համար, որ հասցուել է 
հայերէ եւ ՆԱՏՕ-է էրենց դաշնա- 
կէցներէ հետ քհուբքէ յարաբե- 
րութէւններէնի հ, 
որոնք էրենց պատմութեան մէջ 
սարսափելէ ցեղասպանութեան են 
բախուել, ճէշտ են ա րել' անտեսե
լով էրդողանէ սպա

Տեսաժապաւէնը պէտէ ցու
ցադրուէ մքոլսահայ կեդ
րոնէն մէջ, կէրա կէ, Տունէս 12, 
2016, երեկոյեան ժամը 6ի00էնի 

0ուտ ըը' ագատի

0խ էթ ա րեա ն  մ էա բա նու- 
թեա ն հ ա ղ որ դ ա գ ր ո ւթ էւն էց  
տեղեկանում ենը, որ մեր ժա 
մա նա ծներէ մեծա գոյն հա յա 
գէտ , Ա տ ա մպ ուլէ հա մա լսա 
րա ն է պ ր ո ֆ ես ո ր , Հ Հ  
արտասահմանեան անդամ Լ ե -  
ւոն Ա ր ը . £եը էյե ա ն ը  Հ ռ ո մ է  
^ապէ կողմէց նշա նա կուել է 
0խ էթ ա րեա ն  մ էա բ ա ն ո ւթ էւ- 
նում պապական պատ ուէրակի 
Ն ր  ա լ է  ա զօ ր  ո ւ թ  է  ւն ն  ե ր  ը  
սկսել են գ ործել Յ ուն էս է 1-
էցի

Լեւոն Լէեքէյեա
էա յէ հայ կա թոլէկ  
ա ռա ջնորդն է,
ակադեմէայէ անդամ, բազմա- 
թ էւ Ղրըերէ եւ մենա գրութէւն- 
ներէ հեղէնակի

*Նա համարւում է մեր 
մանածներէ մեծագոյն հայ փ է-

լէսոփանի Լեւոն ան-
մէջական ջա նքերով 2015-էն
Հ ռ ո մ է  Ֆրա նցէսկոս պապը 
Ս ուրբ  ^ րէ^ որ Նարեկա ցուն  
հռչակել է Տէեզերական եկեղե
ցու վարդապետի

ՎԱՐՁՈՒ
ՍՐԱՀ

ՓԱՍԱՏԻՆԱՅԻ ՄԷՋ 
(200 ՀՈԳԻԻ ՀԱՄԱՐ)

ԱՄԷՆ ՏԵՍԱԿ 
ԱՌԻԹՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ

1060 N. ALLEN AVE. 
PASADENA CA 91104
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G erm any’s Bundestag Overw helm ingly Passes Arm enian Genocide Resolution  

Erdogan Calls Arm enian Genocide Recognition ‘B lackm ail’

Germany’s parliament over
whelmingly passed on Thursday, June 
2nd, a resolution recognizing the 1915 
massacres of some 1.5 million Arme
nians in the Ottoman Empire as geno
cide.

"With one vote against and one 
abstention, this resolution has been 
passed by a remarkable majority of the 
German Bundestag," Norbert Lammert, 
the speaker of the German lower house 
of parliament, declared after the vote, 
according to Reuters.

The resolution, titled “Remem
brance and commemoration of the 
genocide of Armenians and other Chris
tian minorities in 1915 and 1916”, was 
drafted by lawmakers representing the 
main parliamentary factions, including 
Chancellor Angela Merkel’s Christian 
Democratic Union (CDU). It says the 
Armenians' fate exemplified "the his
tory of mass exterminations, ethnic 
cleansing, deportations and yes, geno
cide, which marked the 20th century 
in such a terrible way."

It also acknowledges that the

German Empire, then a military ally of 
the Ottomans, did nothing to stop the 
killings.

"That we were complicit in this 
terrible crime does not mean that today 
we will be complicit in denying it," said 
Cem Ozdemir, the ethnic Turkish leader 
of the opposition Green Party and a 
stronger backer of Armenian genocide 
recognition.

"Only those who recognize the 
past can take part in shaping the fu
ture," Deutsche Welle quoted Franz 
Josef Jung, a former German defense 
minister and a senior CDU lawmaker, 
as saying. "We want this resolution to 
revive the process of reconciliation 
[between Turkey and Armenia]."

Gregor Gysi, a politician from 
The Left Party, who was critical of 
Turkey’ s treatment of the Kurds who 
were doing an excellent job in fighting 
Islamic State, said that “Germany was 
a historical accessory” and has a duty 
to recognize the mass killings of Ar
menians in the First World War.

“We need to call this what it was

-  a genocide,” he told the parliament. 
“The Bunderstag should not allow it
self to be blackmailed by Turkey’ s 
threats.”

According to the Christian Demo
cratic Union’ Albert Weiler, Germany 
had a “historical duty” to recognize the 
mass killings of Armenians.

“Without this admission there 
cannot be forgiveness and reconcilia
tion. Suffering does not know tempo
rary boundaries. Genocide will never 
remain in the past. By recognizing the 
genocide, it will force the Turkish 
government to take a brave step and 
look into its own history,” he said.

Although Merkel did not take part 
in the vote, she did back the genocide 
resolution in an internal party straw 
poll earlier this week. “She told me this 
morning that she sides with her parlia
mentary group,” a spokeswoman for 
the chancellor reportedly said on 
Wednesday.

Erdogan: This is ‘Blackmail’
Turkish President Recep Tayyip 

Erdogan called Germany’s recogni
tion of the Armenian Genocide “black
mail” during a televised speech Satur
day, Agence France-Presse reported.

In his most bitter reaction yet to 
the vote by the German parliament, 
Erdogan threatened to leave Europe "to 
its own worries" if such disputes were 
not resolved.

"The issue here is not the Arme
nians.... The Armenian issue is used all 
over the world as a convenient black
mail against Turkey and has even 
started to be used as a stick," he said in 
the televised speech.

“I am addressing the whole 
world. You may like it, you may not.

Our attitude on the Armenian issue is 
clear from the beginning. We will never 
accept the accusations of genocide,” 
Erdogan said. The Turkish president 
said the Ottoman Empire was under a 
constant state of attack during 1915
16, and what happened to Armenians 
in Anatolia was not a coordinated ef
fort led by the government at the time.

Referring to Germany's guilt over 
the Holocaust, Erdogan scoffed that it 
was the "last country" to make such 
accusations.

He added Germany would also be 
better advised to re-examine the slaugh
ter of indigenous Namibians under the 
German Empire over a century ago, 
which Berlin has yet to officially term 
a genocide.

Erdogan had said in comments 
published in Turkish newspapers ear
lier that he wondered how German 
officials could look Turkey's leaders in 
the face after the vote in the Bundestag.

He expressed disappointment 
over conduct of Chancellor Angela 
Merkel, who stayed away from the 
Bundestag debate, saying he wished 
she had taken part "and cast her vote."

"Now I wonder how, after such 
a decision, German officials will look 
at me personally and our prime minis
ter in the face," Erdogan said.

Death Threats Against 
Green Party Leader Cem Özdemir

The leader of Germany’s Green 
Party, Cem Ozdemir, is under police 
protection following death threats re
ceived in the wake of the German 
Bundestag’s vote to recognize the Arme
nians Genocide, the Die Welt reports.

Continued on page 3

Iran’s Rouhani A gain  Urges 

Closer T ies  W ith Arm enia
4 Syrian Arm enians K illed  In A leppo Shelling

ALEPPO (RFE/RL) -  Four eth
nic Armenian civilians have reportedly 
been killed and dozens of others 
wounded in Syria’s formerly largest 
city of Aleppo in continuing clashes 
between Syrian government troops and 
ropposition forces.

According to local Armenian ac

tivists, they died on Thursday evening 
when an Armenian-populated govern
ment-controlled district of the war- 
ravaged city was shelled by insur
gents. Three of the male victims were 
said to have been burned to death

Continued on page 3

TEHRAN (RFE/RL) -- President 
Hassan Rouhani reaffirmed Iran’s de
sire to deepen relations with Armenia 
“in all areas” on Sunday as he oversaw 
the signing of an Armenian-Iranian 
agreement on visa-free travel between 
the two neighboring nations.

Foreign Minister Edward Nal- 
bandian signed the agreement with his 
Iranian counterpart Mohammad Javad 
Zarif after holding talks with Rouhani 
during an official visit to Tehran.

The deal lifted visa requirements 
for Iranian nationals visiting Armenia 
and vice versa. The Armenian govern
ment gave the green light to the mutual 
visa waiver on Thursday, saying that it 
will boost bilateral ties and attract more 
Iranian tourists to Armenia.

The official Iranian IRNA news 
agency said the deal signed in Rouhani’s 
presence “is the result of significant 
progress in Iran-Armenia relations 
made in the past few months.”

“The Islamic Republic President 
... called for promotion of ties be
tween the two states in all areas in the 
post-sanctions era,” it said in a sepa
rate report on Rouhani’ s meeting with 
Nalbandian. “He underlined that Iran 
and Armenia have similar positions on 
regional and international develop
ments,” it added.

The Armenian Foreign Ministry 
likewise quoted Rouhani as praising 
the “strong” Armenian-Iranian rela
tionship and saying that the recent 
lifting of international sanctions against 
Tehran opened up new opportunities 
for it further expansion. The two gov
ernments should take “practical steps” 
to boost bilateral commercial ties, he 
said, according to a ministry state
ment.

According to IRNA, Rouhani also 
reiterated that Iran is seeking to “con-

Continued on page 2
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E C R I  Calls on Azerbaijan to Stop H ate  

Speech Against Arm enians

European Com miss Lor 
against Racism  amL Intolerance

Commission cump&nue 
conlrc le raeiüme ct I'intoLfraiCc

COUNCIL OF EUROPE

CONSEIL DE LEUROPE

STRASBOURG -- The European 
Commission against Racism and Intol
erance (ECRI) today published its new 
report on Azerbaijan. While progress 
was achieved in areas such as migra
tion legislation and living conditions of 
historical minorities, other issues give 
rise to concern, such as the continued 
use of hate speech, a crackdown on 
independent civil society and media, 
prejudice against LGBT people and dis
crimination against religious minorities.

ECRI expresses concern about a 
wide ranging crack-down on indepen
dent civil society and media. As a result, 
vulnerable groups can no longer turn to 
NGOs for assistance in cases of racism, 
hate speech and discrimination.

“Political leaders, educational in
stitutions and media have continued 
using hate speech against Armenians; 
an entire generation of Azerbaijanis 
has now grown up listening to this 
hateful rhetoric. Human rights activ
ists working inter alia towards recon
ciliation with Armenia have been sen
tenced to heavy prison terms on con
troversial accusations and there are 
big concerns that hate speech provi
sions have been misused against the 
Talysh minority,” the report reads.

“The authorities should ensure 
that public officials at all levels refrain 
from hate speech towards Armenians 
and create adequate conditions for the 
development of a diverse and indepen
dent civil society,” it continues.

“An entire generation of

Azerbaijanis has now grown up listen
ing to constant rhetoric of Armenian 
aggression. According to a 2012 sur
vey, 91% perceived Armenia as 
Azerbaijan’s greatest enemy.”

ECRI reiterates its recommenda
tion that the Azerbaijani authorities 
ensure that public officials at all levels 
refrain from hate speech towards Ar
menians.

“Even though no violent hate 
crime based on ethnic affiliation has 
been registered in Azerbaijan during 
the last five years, political leaders, 
educational institutions and media have 
continued spreading hate speech. The 
pardon, release and promotion in 2012 
of Ramil Safarov, who had been sen
tenced in Budapest to life imprison
ment for the murder of an Armenian 
army officer, contributes to a sense of 
impunity for the perpetrators of racist 
crime. The report recommends that 
authorities put an end to the constant, 
mediatized use of hate speech, and 
rather promote mutual understanding 
and confidence,” the report says.

ECRI is a human rights body of 
the Council of Europe, composed of 
independent experts, which monitors 
problems of racism, xenophobia, 
antisemitism, intolerance and discrimi
nation on grounds such as “race”, 
national/ethnic origin, color, citizen
ship, religion and language (racial dis
crimination); it prepares reports and 
issues recommendations to member 
States.

M ajority o f Germ ans Support Bundestag  

Resolution on Arm enian Genocide

1
u f l  I M

llki 3 L  L s ®  i . T

BERLIN -- The vast majority of 
Germans support their parliament’s 
recognition of the 1915 mass killings 
of Armenians as genocide and do not 
trust Turkey’s government, accord
ing to opinion polls commissioned by 
German media.

A survey for ARD television, 
Germany’s largest public broadcaster, 
showed that 74 percent of them agree 
with the term “genocide” to describe 
the massacres.

Reuters cited the findings of the 
poll shortly after the German parlia
ment, the Bundestag, passed on Thurs
day a resolution that uses the politically 
sensitive word in reference to up to 1.5 
million Armenians massacred during 
the First World War.

According to another survey cited 
by the “Der Spiegel” magazine, 91 
percent of Germans do not regard 
Turkish President Recep Erdogan as a 
trustworthy partner of Germany, a 12 
percent increase from April.

Erdogan and his government 
strongly condemned the Bundestag 
resolution after its overwhelming ap
proval by lawmakers representing 
Germany’s leading political parties. 
Successive Turkish governments have 
maintained that the last rulers of the 
Ottoman Empire did not seek to exter
minate its Armenian population.

Germany is home to an estimated

3.5 million Turks. Many of them also 
strongly oppose the genocide resolu
tion, saying that it will have negative 
consequences for the already compli
cated German-Turkish relationship, 
according to “Der Spiegel.”

Gokay Sofuoglu, Chairman of 
the Turkish Community in Germany, 
dismissed the resolution as “useless.” 
“Legally and historically the issue has 
not been sufficiently discussed. Ex
perts on both the Armenian and Turk
ish sides will continue to prove that the 
other side is wrong,” Sofuoglu said.

“There are already angry pro
tests in Turkey, but the atmosphere 
there tends to change quickly,” Yetvart 
Danzikyan, a Turkish-Armenian jour
nalist, told the German paper “Die 
Tagezeitung.” “In my independent 
opinion, however, it is always good to 
speak openly about the truth.”

“The more German historical ar
chives are examined and publicized, 
the harder it will become for the Turk
ish government to maintain its position 
of denying the genocide,” he said.

Danzikyan also said Germany 
could play a bigger role in establishing 
the historical truth and helping to 
normalize relations between Armenia 
and Turkey. He suggested that German 
Chancellor Angela Merkel “contribute to 
the launch of an international mediation 
mission between Armenia and Turkey.”

Czech President to Call on Governm ent and 

Parliament to Recognize Arm enian Genocide

President of teh Czech Republic 
Milos Zeman will ask the Government 
and Parliament to officially recognize the 
massacre of Armenians by Turks as 
genocide.

“I expressed my stance on the 
Armenian Genocide, when the Presi
dent of Armenia, Serzh Sargsyan, was

visiting Prague in 2014,” President 
Zeman said in an interview with 
ParlamentniListy.cz.

The President said he will reiter
ate the position during his state visit 
to Armenia. “But more steps are 
needed, and after my talks in Armenia 
I’ll call on the Czech Government and

Iran’s Rouhani Urges Closer Ties With Armenia

Continued from page 1

nect the Black Sea to the Persian Gulf 
through Armenia.” The Iranian leader 
discussed the matter with President 
Serzh Sarkisian in a phone call in 
January.

Armenian Transport Minister 
Gagik Beglarian said after visiting the 
Iranian capital later in January that 
Yerevan and Tehran are considering 
creating a new transport corridor that 
would connect India to Europe via 
their territories. Beglarian said they be
lieve that cargo shipments can be carried 
out through the Persian Gulf, Iran, Ar
menia, Georgia and the Black Sea.

Nalbandian was reported to as

sure Rouhani that the Armenian side is 
ready to “draw up and implement new, 
more ambitious projects” with the Is
lamic Republic.

The Foreign Ministry statement 
said Nalbandian also briefed the Ira
nian president on recent developments 
in the Nagorno-Karabakh conflict. He 
praised Tehran’s “balanced position” 
on the dispute.

Iran was quick to express seri
ous concern at the April 2 outbreak of 
heavy fighting in and around Karabakh. 
Iranian Defense Minister Hossein 
Dehqan urged an immediate end to the 
hostilities when held separate phone 
talks with his Armenian and Azerbaijani 
counterparts on April 3.

Parliament to follow the example of 
the German Bundestag,” he stated.

The President recalled that the Ar
menian Genocide has been recognized not 
only by Germany, but also a number of 
other countries, including France, Russia,

Poland, Slovakia, Italy and others.
President of the Czech Republic 

Milos Zeman has arrived in Armenia for 
a two-day state visit today at the invita
tion of Armenia’s President Serzh 
Sarkisian.
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Rom an Catholic, Greek Orthodox and 

Arm enian Churches W ork Together to 

Renovate Christ’s Tom b

JERUSALEM -- For the first time 
in two centuries, restoration work has 
begun on the Tomb of Jesus in the 
Church of the Holy Sepulchre in Jerusa
lem.

The Armenian, Greek Orthodox 
and Catholic Churches, the three Chris
tian denominations that look after dif
ferent parts of the sacred site, have put 
aside their differences that have cause 
some delays in the work being car
ried out. They are working jointly to 
restore the Edicule, or chamber, 
which is directly above the place 
where many believe that the body of 
Christ lay for three days after the 
Crucifixion. It is the first such work 
at the tomb since 1810, when the 
shrine was restored and given its 
current shape following a fire.

The chamber had become so pre
carious that the Antiquities Authority 
of Israel declared it unsafe last year 
and it was closed briefly.

Rev. Samuel Aghoyan of the Ar
menian Church said: "We equally de
cided the required renovation was nec-

essary to be done, so we agreed upon it."
A ccord ing  to Dr A nton ia 

Moropoulou, a professor of chemi
cal engineering at the National Tech
nical University of Athens, who led 
the scientific study on the tomb, it 
has been damanged by many years 
of exposure to humidity from the 
condensation from the breath of visi
tors, and thermal stress caused by 
candles burning for hours nearby. 
The tomb could also be vulnerable 
to an earthquake, she said.

Candle fumes have also caused 
deposits that damage the marble and 
caused chemical reactions that lead to 
further damage.

The £2.3 million restoration is ex
pected to be finished in 2017, seven 
decades after the British first constructed 
the metal frame at the site, but it will 
remain open to pilgrims throughout.

King Abdullah of Jordan has also 
made a donation. Jordan controlled the 
Old City until the 1967 war and is still 
involved in looking after its Christian 
and Muslim holy sites.

Germany’s Bundestag Overwhelmingly Passes 
Armenian Genocide Resolution

Continued from page 1

“We are thoroughly used to abuse 
and insults, but we have never experi
enced such a high number of death 
threats,” the head of Ozdemir‘s office 
Marc Berthold told Die Welt.

Germany’s Green Party leader 
Cem Ozdemir

Green Party leader Ozdemir, a 
German-Turk, was one of the people 
who initiated the voting of the resolu
tion and he stated that, “Germany's 
complicity to the genocide doesn't mean 
that we should support the ones who

deny the genocide today.”
Ozdemir said that extremists 

were not unique to Germany. “Right
wing radicalism is not a German privi
lege. Unfortunately it also exists in 
Turkey and among German Turks.”

Most death threats come from 
Turkish nationalists. “I will come to 
Germany and kill you,” one man tweeted. 
Another twwet reads: “We should honor 
this loose assimilated German Cem 
Ozdemir with a shot in the head.”

Turkish President Recep Tayyip 
Erdogan also criticized Özdemir. “And 
who is the leader of this scandalous 
development? I won't say from which 
city he is, because there are people 
who are from the same city right now. 
They would be upset. He is from Tur
key, but I cannot call him “Turk”. 
Why? Because someone who has Turk
ish blood cannot accuse this nation for 
genocide.”

The Berlin police have increased 
their presence around Ozdemir‘s flat 
and all threats, whether they arrive 
with flyers, mail, e-mail or Twitter, 
are now forwarded by Ozdemir office 
directly to the Federal Criminal Police 
Office of Germany and analyzed there.

A rm enia ’s First Smartphone Goes on Sale

YEREVAN (EurasiaN et) -
Armenia’s first-ever smart phone ar
rived in stores on June 6, as the latest 
result of the country's ongoing ambi
tion to become the South Caucasus' 
high-tech capital.

The debut of Armphone, a 
touchscreen, Android cell phone, made 
Armenia the second ex-Soviet republic 
after Russia to foray into the smartphone
manufacturing industry. The maker, a 
joint American-Armenian venture, Tech
nology & Science Dynamics (TSD), has 
created an Android-run tablet, too, called 
Armpad.

Armphone features a 5.1-inch, full 
HD-screen and a price for between $100- 
$300, depending on features, according 
to one news report. (TSD itself does not 
specify a retail price.)

The combination of an affordable 
price and national pride makes the 
manufaturers confident of sales suc
cess. TSD used the motto "It is time for 
Armenian products" in its promotion for 
the phones, which, it claims, "will satisfy 
the pickiest of customers."

"The buyers will be pleasantly sur
prised by the choice of ringtones based 
on music pieces by famous Armenian 
composers," the company said.

A country of some 3.3 million, 
Armenia has been banking heavily on 
developing a high-tech industry to 
jumpstart its modest, predominantly ag- 
ricultural-and-service-based, $10-billion 
economy.

Between 2008 and 2013, 
EurasiaNet.org found, Armenia’s IT in
dustry grew at a rapid, 22-percent-per- 
year rate, to account for roughly five 
percent of the national economy in 2015, 
RFE/RL reported. Supported by the gov
ernment, donor aid and private invest
ment, the $550 million industry features 
both subsidiaries of international corpo
rations and local startups.

N oubar Afeyan Elected  to 

M I T  Board of Trustees

On June 2, AGBU Central Board 
Member Noubar Afeyan was elected 
to the Board of Trustees of the Mas
sachusetts Institute of Technology 
(MIT). Afeyan, along with the nine 
other term members elected this year, 
will serve for five years, effective 
July 1. He will add his expertise to 
the 76 distinguished leaders in edu
cation, science, engineering and in
dustry already serving the MIT Board 
of Trustees.

Afeyan, elected to the AGBU 
Central Board of Directors in 2012, 
earned his PhD in biochemical engi
neering from MIT, and has authored 
numerous scientific publications and 
patents. He is the founder and CEO of 
Flagship Ventures, a leading early-stage, 
life-science venture firm managing 
funds exceeding $1.4 billion. In his 30- 
year career, Afeyan has co-founded 
more than 38 life-science and technol
ogy startups, and is currently director 
or chair of several private and public 
company boards. Additionally, he co-

founded the National Competitiveness 
Foundation of Armenia, the UWC 
Dilijan International School, the Noubar 
and Anna Afeyan Foundation, and the 
Aurora Prize for Awakening Human
ity. He also served as chair of the 
World Economic Forum's Global 
Agenda Council on Chemicals and Bio
technology and its Emerging Tech
nologies Council. Since 2000, Afeyan 
has been a senior lecturer at the MIT 
Sloan School of Management.

4 Syrian Armenians Killed In Aleppo Shelling
Continued from page 1

inside a small workshop that caught 
fire, while the fourth man was killed by 
a rocket moments later.

Zarmig Boghigian, the editor 
of the Aleppo-based Armenian maga
zine Kantsasar, said the shelling 
lasted for two hours, leaving several 
dozen o ther Syrian A rm enians 
wounded.

“Last past night was really bad. 
Armed terrorist groups fired around 
40 rockets and gas tanks within two 
hours,” Boghigian told RFE/RL’s Ar
menian service (Azatutyun.am) by 
phone. The gunfire seriously dam
aged an Armenian church and a 
school, she said.

Boghigian claimed that the Ar
menian-populated Nor Kyugh dis
trict was deliberately targeted by 
“pro-Turkish” rebels.

“Kantsasar” reported earlier 
that an Armenian nursing home in 
Aleppo was shelled and partly de
stroyed last week. It said one Syrian 
Armenian, a woman, was killed and 
two others wounded as a result.

Aleppo was home to the major
ity of an estimated 80,000 ethnic 
Armenians who lived in Syria until 
the outbreak of the bloody civil war 
five years ago. Only up to 10,000 of 
them reportedly remain in the war- 
ravaged country now. Many are said 
to be unable to flee the war zone or 
simply have nowhere to go.
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A G B U  # H elp  Artsakh Cam paign  

Raises $325,000

NEW YORK -- Since the four- 
day war in Nagorno-Karabakh in April, 
AGBU worldwide fundraising efforts, 
individual donors and a special alloca
tion by the AGBU Central Board of 
Directors have raised more than 
$325,000 for the people of Armenia, 
Nagorno-Karabakh and their armed 
forces. After large scale military at
tacks by Azerbaijan and the continuing 
security threats it poses to Armenia 
and Nagorno-Karabakh, there is a dire 
need for a unified and reinforced com
mitment by Armenians worldwide. 
AGBU has reaffirmed its unwavering 
support to the people and armed forces 
of Armenia and Nagorno-Karabakh and 
brought urgent support to the families 
of fallen soldiers, injured soldiers and 
innocent civilians.

On May 13, the AGBU Armenia 
team visited severely injured soldiers 
and volunteer fighters at the Central 
Clinical Military Hospital and the Reha
bilitation Center of the Armenian Red 
Cross Society in Yerevan. The team 
also visited the homes of discharged 
soldiers and families of fallen soldiers 
in the regions of Shirak and Ararat to 
deliver $1,000 to each family.

agbu-nkr-campaign01On May 21 
and 22, AGBU Armenia visited 
Nagorno-Karabakh, including the Mili
tary Hospital in Stepanakert and the 
homes of fallen soldiers in the regions 
of Martakert, Martuni and Hadrout, 
providing families in need with $1,000 
of financial assistance. AGBU Arme
nia Deputy Director Hovig Eordekian 
met with Arayik Harutunyan, Prime 
Minister of Nagorno-Karabakh, and

introduced AGBU's campaign direc
tions, which include the purchase of 
medical equipment and supplies, fi
nancial assistance to the families of 
fallen and injured soldiers and support 
to displaced families.

"After returning to Yerevan, we 
will immediately start a very important 
phase of our campaign, which entails 
purchasing medical equipment and as
sisting our military. The list of equip
ment was identified by the Defense 
Ministries and prioritized by the medi
cal divisions of the military. It will 
include emergency and intensive care 
equipment as well as hemostatic agents 
and portable x-rays. We believe that 
this equipment will help save the lives 
of soldiers on the frontline," said 
Eordekian.

Since the beginning of April, 
AGBU Armenia has provided support 
to more than 70 displaced Armenians, 
including 30 children, by hosting them 
at the Nairi Hotel in Stepanakert, where 
AGBU Nagorno-Karabakh program co
ordinator Sassoun Baghdasaryan has 
been overseeing this project and deliv
ering financial assistance to 21 fami
lies of injured and fallen soldiers.

To ensure its resources are cor
rectly allocated, AGBU began coordinat
ing its programs with Armenian govern
mental agencies as well as other organi
zations that have initiated fundraising 
campaigns. As a result of these efforts, 
AGBU Yerevan, Repat Armenia, 
Sahman and the Arar Foundation cre
ated a Coordination Group, a growing 
network that meets regularly to share 
experiences and recommendations.
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N ew  Executive Committee Elected  

at Ararat H om e of Los Angeles

MISSION HILLS -  As is cus
tomary every year following its annual 
membership meeting, the Ararat Home 
Board of Trustees recently elected its 
new executive committee. The com
mittee members are Michael Surmeian 
as Chairman, Ron Nazeley as 1st Vice 
Chair, Nora Hampar as 2nd Vice Chair, 
Debbie Avedian as Secretary, Vahe 
V artanian as Treasurer, Arthur 
Zabounian as Assistant Secretary, and 
Gary Kaloostian as Assistant Trea
surer. Each of them has served on the 
Board for several years.

Upon his election as Chairman, 
Mr. Surmeian thanked trustees for 
their support and confidence and con
veyed his commitment to the mission 
of the Home and his optimism for 
continued growth. He gave special 
thanks to outgoing Chairman Joseph 
Kanimian for his leadership in guiding 
the Home to new heights of excellence 
as other past chairmen have. He ac
knowledged the love the executive 
committee members share for the 
Home and its residents. He recognized 
the dedication of employees and vol
unteers and expressed his heartfelt 
gratitude for the support Ararat Home 
receives throughout the community.

In his turn, Mr. Kanimian congratu
lated Mr. Surmeian on his new respon
sibilities and expressed his utmost trust 
and confidence in his abilities to con
tinue leading Ararat Home to further 
achievements for the benefit and care 
of its precious residents.

The Home has continuously been 
recognized for the exemplary service 
and care it provides its over 350 resi
dents. The chairman said, “These posi
tive results don’t happen by acci
dent; they happen because of the 
tireless training and the hard work 
done day-in-and-day-out as well as 
the love given to our residents by our 
employees who are capably led by 
our administrators and Chief Operat
ing Officer. And, with continued 
support, we owe it to the Armenian 
community to bring the A ra ra t  Hom e  
Expe rience  to as many of our moth
ers and fathers as we can.”

The Home enjoys sustained sup
port from its several guilds and Ladies 
Auxiliary, the Armenian Church and 
community-wide organizations, and 
from members of the community at 
large. Ararat Home relies heavily on 
donations in order to deliver this out
standing service to our community.

Author Aris Janigian to Present N ew  N ovel at

A b ril Bookstore

GLENDALE -  Author Aris 
Janigian will present his new novel, 
"Waiting for Lipchitz at Chateau 
Marmont" in a special conversation 
with local actor/com edian Lory 
Tatoulian on Thursday , June 23, 2016 
at 7:30pm at Abril Bookstore - 415 
E. Broadway, Glendale, CA. Admis
sion is free with reception to follow.

"Waiting for Lipchitz at Chateau 
Marmont" is set in two iconic lo
cales—Hollywood's legendary Chateau 
Marmont and Fresno's amazing 
Forestiere's Underground Garden. A 
bold and colorful critique of the Cali
fornia Dream through the perspective 
of screenwriter who has gone from 
riches to rags. A kind of Hollywood 
version of Waiting for Godot, Janigian's 
Lipchitz is a stunningly original take on 
the absent protagonist and what is 
illuminated in the void.

Aris Janigian is author of three 
previous novels, Bloodvine, Riverbig, 
and This Angelic Land. A Ph.D. in 
psychology, from 1993 to 2005 he 
was senior professor of Humanities at 
Southern California Institute of Archi-

tecture. He has published in genres as 
diverse as poetry, social psychology, 
and design criticism. He was a contrib
uting writer to West, the Los Angeles 
Times Sunday Magazine, a finalist for 
the William Saroyan Fiction Prize, and 
the recipient of the Anahid Literary 
Award from Columbia University.

Presented by Abril Bookstore.
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ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ԱՂՊԱԾԵԱՆ

Վեր£ապէս հասաւ աչն ժամը, 
երբ պէտք էր, որ քժուրրէոչ նախա
գահ քիեչեփքհաչէփ խզէր
էր  քաղաքական կապերը եւ վեր£ 
տար էր  սէն յարա
րուն նախկէն վարչապետ 
Տաւութօղլուէ հետ

էրտողան եւ Տաւութօղլու, թէ
եւ նոչն էսլամ-արմատական Արդա- 
րութէւն եւ բարգաւաճում կուսակ
ցութեան պարագլուխներէն էէն, քա
ղաքական հարցերու վերաբերեալ 
ունէն տարբեր մօտեցումներ, որոնցմէ 
գլխաւորն է եուրքէոչ ապագայէ

դէրքը' էբրեւ պետո
Բացայայտ է, որ էրտողան կը 

ձգտէ նոր Օսմանեան կայսրութէւն 
մը վերահաստատելու' արմատա
կան թուրքերու աջակցութեամբ, 
անոնց յէչեցնելով էրենց մեծ հայ
րերուն սխ րա գործութէւնները 
(վերջեր ս թուրքերը տօնեցէն օս
մանական բանակէ յաղթանակը 
անգլէական բանակէն դէմաց 
քէ թ ութ  քաղաքէն մէջ, 1916էն,
Համաշխարհայէն պատերազմէն 
^նթացքէն); իսկ Տաւութօղլու էր  
խորամանկութեամբ, խաբեբայու
թեամբ եւ չարաշահութէւններով

կը •րէէարէարդէ հզօր եուրքէա
մը ունենալ: Երկու պարագաներուն 
ալ, նպատակը եուրքէա ն մեծ դե
րակատար ընելն է աշխարհէ եւ է  
մասնաւորէ Մէջէն Արեւելքէ առօր
եայ եւ ապագայ քաղաքականու
թեան մէջ:

էրտողան (62տարեկան) հա
սակ առած է թունդ էսլամ 
նէքէ մէջ, էր  նախնական ուսումը 
ստացած է կրօնական 
թէփ » դպրոցէն, ուր եւ խմորուած 
են էր  էսլամական ծայրայեղական 
սկզբունքները: Ապա աւարտած է 
«Աքսա րա »է դպ րոցը, (ա յժմ' 
«0արմարա» համալսարան), տնտե- 
սթգէտութեթն եւ առեւտրական 
գէտութէւններու բաժէնէն: 
անդամակցած է Ազգայէն փրկու- 
թ էւն  կուսա կցութեա ն, ապա'
1980էն' իսլամական
կուսակցութեան: է
էսլամութեան գործօն ջատագով 
մը ըլլա լուն համար, անոր նա
խընտրած լոզունգն է ' «Ազկէթնե- 
րը մեր զօրանոցներն են, գմբէթնե- 
ր ը ' մեր սաղաւարտները, 
րէթ ները' մեր հաւատարէմ զէ- 
նուորները »: 2001էն եղած է Արդա-
րութէւն եւ բարգաւաճում 
ցութեան հէմնադէրներէն մէկը,
1994-98' Պոլսոյ քաղաքապետ, ապա 
2003-2014' ե ո ւր ք էո յ վարչապետ:
Ներկայէս ե ո ւր ք էոյ նախագահն է 
եւ կ՚երազէ ըլլա լ նոր ժամանակնե- 
րու ե ո ւր ք էոյ ֆէսով սուլթանը: 

Տաւութօղլու (57 տարեկան) 
էր  ուսումը ստացած է Պոլսոյ 
գերմանական մէջազգայէն դպրո-

ցէն(Germ an International school),
ապա շրջանաւարտ »զած է ոզա-
զէչէ» համալսարանէ 
աութեան եւ քտղտքտդէաnւթ»տն 
բաժէնէն, շտրունտկ»լով նոյն հա
մալսարանէ հանրաչէն վարչու- 
թ»ան (Public Adm inistration) բա -
ժանմունքը' սաացած է էր  մա- 
գէսարոսէ ասաէճանբ, ապա նա»ւ' 
դոկաորէ կոչումը, նոյն 
րանէ քաղաքական
րու »ւ մէջազգաչէն չարաբ»րու- 
թէւնն»րու բաժէնէն: Եղած է ու- 
սուցչտպ»տ »ւ փրոֆ»սէoր—դասա—
խօս նոչն համալսաը անին մէջ:

Հոս, արդէն էսկ շաա պարզ է, 
որ էրաողան »ւ Տաւութօղլու, թէ»ւ 
»րկուրնա լ' էսլամական սկզբունք- 
ն»րու »ւ մաաչնութ»ան աէր մար- 
դէկ, սակաչն ատրբ»ր 
ն»ր ունէն:

էրաողանէ վարչապ»աութ»ան 
շրջանէն, Տաւութօղլու »ղած է
անոր խորհրդտտուն (2003-2009),
ապա' »րկրէ արտ գործոց
նախարարը (2009-2014): 2014էն,
»րբ էրաողան նախագահ ընարու»- 
ցաւ, Տաւութօղլու դարձաւ »րկրէ 
վտրչտպ»տը: կը թ ուէ, թ է «գաչլ» 
էրաոզտնը, «աղուէս» Տաւութօղլ- 
ուէ գաղափարն»րէն օգաու»լով' 
ուզած է էր  մութ ծրագէրն»րը 
թաքուն պահ»լ, մանաւանդ' Եւրո- 
պաչէ աչք»րէն, էսկ Տաւութօղլու, 
էրաողանէ քաղաքական համբաւէն 
»ւդէրքէն օգաու»լով' բարձրացած 
է քաղաքականութեան ասաէճան-
ն»րը, »ւ ահաւասէ՚կ, ժամանակը
»կած է, որ էւրաքանչէւրը էր  
ճամբան շարունակէ առանձէնն: 
Որքա՞ն »րկար ճամբաչ պէաէ 
կրնաչէն մէասէն »րթալ գաչլը »ւ 
աղուէսը...

էրաողան դէպէ բացարձակ 
էշխանութ»ան էր  »րթը կը շարու
նակէ, էնչպէս կը նշէ թ ուրք գրող 
Մուսթաֆա Արէօլ «Մոնէթոր»  
»»կարոնա^ն կաչքէն վրաչ' 
ն»լով, թ է «Տաւութօղլու անոր
խոչընդոան»րէն մէկը ըլլալ© 
թօղլու էր  կամքով չհրաժար»ցաւ, աչլ 
ըսաւ, թէ էնք անհրաժ»շաութ»նէ 
մ»կն»լով աչդ քաչլէն դէմ»ց, սակաչն 
ամբողջ եուրքէան գէաէ, թէ է°նչ կը 
նշանակէ աչդ անհրաժ»շաութէւնը»: 
Յաչանէ բան է, որ Տաւութօղլու 
ճամբաչ դրու»ցաւ:

Արդարութէւն »ւ բարգաւա- 
ճում կուստկցութ»տն Օգոսաոս
2014է րնտրութէւննե րուն,
ղան նախրնտ րեց
Ապաուլլահ կէւլէ փոխարէն, որով- 
հ»ա»ւ վ»րջէնս աւ»լէ ազաաամէա 
»ւ պարկ»շա կը համարուէր: Աչդ- 
պէսով, Տաւութօղլու 
կուսակցութծան նախագահ »ւ դար
ձաւ վարչապ»ա: Ան կրկէն անգամ 
կուսակցութ»ան պարագլուխ ընար- 
ու»ցաւ ու վարչապ»աէ պաշաօնը
սաանձն»ց, »րբ Նոչ»մբ»ր 2015էն

ջախջախէչ յաղթանակ
րեց' էրտողանէ օժանդակութեամբ,
բայց եւ այնպէս, 5, 2016էն,
ծունկէ բերուեցաւ' էր  հրաժեշտէ 
ելոյթ ը ունենալու համար:

ինչո՞ւ..© Որովհետեւ այս ան
գամ Տաւութօղլո/ւն էր, որ շատ 
թզթտթմէտ կ՚երեւէր, էսկ էրտ ո- 
ղանէ համբերութէւնը արդէն էսկ 
հատած էր, քաղաքական 
դարձերը շատ արագ փոփոխու- 
թէւններու ընթացքէ մէջ են, եւ 
պէտք էր նշանակուէր նոր վարչա
պետ մը, որ կրնայ ներդաշնակ 
ըլլա լ էրտողանէ հետ եւ գործադրէ 
էր  Փանթուրանական ծրագէրները: 

երքական մամուլը Տաւու- 
թօղլուէ մեկնումէն մասէն քանէ 
մը անգամ անդրադարձած է արդէն 
ամէսներ առաջ, էսկ էրտողանէ 
համակէր խմբակ մը վերջերս նշեց, 
թ է Տաւութօղլու դաւաճանած է 
էրտողանէն' համագործակցելով 
արեւմտեան երկէրներու եւ անոնց 
գործակալներուն հետ' երկրէ ղե
կավարէն դէմ:

Ցու նէս 7, 2015է ընտր ու-
թէւններէն ետք, երբ Արդարու- 
թէւն եւ բարգաւաճում 
թէւնը չկրցաւ մեծամասնութէւն 
ապահովել խորհրդարանէն մէջ, 
Տաւութօղլու աշխատեցաւ մէատեղ 
կառավարութէ^ն մը կազմել գլխա
ւոր ընդդէմադէր
կան ժողովրդա^ն կուսակցութեան 
հետ: Ան նաեւ էրտողանէն հակա
ռակ դէրք որդեգրեց մտաւորա- 
կաններու եւ լրագրողներու արգե- 

լափակութեանց ու այլ հարցերով, 
եւ փորձեց երեւէլ համեմատաբար 
էրտողանէն աւելէ պարկեշտ ու 
նուազ մենատէրական մոլուցքով, 
այդ քայլերով, Տաւութօղլու աւելէ 
ընդունելէ դարձաւ ընդդէմադէր 
շրջանակներէն ներս, էսկ էրտողան 
այդ մէկը դաւաճանութէւն նկատե- 
լով ' պէտք էր Տաւութօղլուն ճամ

բայ դնէր... եւ դրուեցա՚ւ:
իբրեւ վարչապետէ պաշտօնէ 

թեկնածուներ առաջադրուած էէն 
Պէրաթ Ալպայրաքը' 
նախարարն ու էրտողանէ աղջկան 
38 տարեկան ամուսէնը, որ սակայն 
անփորձ է, Պէնալէ Եըլտ ըրըմը' 
փոխադրութեան նախարար, 61 տա
րեկան, հարուստ փորձառութեամբ, 
սակայն ոչ շատ ուժեղ անձնաւո
րութեան տէր անձ մը, Պեքէր 
Պոզտաքը' արդարութեան նախա
րար, 51 տարեկան, ոչ մեծ համբա
ւէ կամ ուժեղ անձնաւորութեան 
տէր անձ, սակայն' էրտողանէ հլու
հնազանդ բարեկամ, կար նաեւ 
պաշտպանութեան նախարարը' 55 
տարեկան իսմաթ Եըլմազը: Ո՛վ 
վարչապետէ պաշտօնը ստանձնէր, 
էրտողանէ խորհրդատուն պէտէ 
դառնար եւ ոչ թ է որոշում առնող 
մը: Հ ոս յէշենք, որ վերջերս արդէն 
էսկ երկրէ վարչապետ նշանակուե- 
ցաւ Պէնալէ Եըլտ ըրըմը:

Սակայն այդ բոլորը 
պէտէ չէրականացնեն էրտողանէ 
մենատէրութեան երազները, ան 
պէտէ ձգտէ երկրէ
թէւնը փոխելու եւ նախագահական 
համակարգ հաստատելու: 
բար, ան երեսփոխթնթկթն մեծա- 
մասնութեան կարէքն ունէ երկրէ 
սահմանադրութէւնը փոխելու հա
մար, եւ այդ մէկը կրնայ ունենալ,
եթէ'

1- Համագործակցէ Ազգայնա
կան շարժում կուսակցութեան եւ 
անոր նախագահ Տեւլեթ Պահչելէէ 
հետ:

2- Ձերբակալէ քան մը տասն
եակ քէւրտ երեսփոխաններ' ահա- 
բեկչութեան պատրուակով, եւ սահ
մանափակ ընտրութէւններ կատարէ:

3- Ընդհանուր
ներու կոչ ուղղէ, երբ զպայ, թ է ինք
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Մտորումներ Պէպօ Սիմոնեանի «Գրականութեան ճամբուն Վրայ» դիրքի շնորհահանդէսին առթիւ

ՀՐԱՋ ՋԻԼԻՆԿԻՐԵԱՆ

Աէպօ Ա ի մ ոնԱանի
«մտաւորական» յարաբերութիւնս 
եւ երկար տարիներու վրայ երկարող 
զրոյցներս կարելի է ըսել սկսան 16 
տարեկանիս երբ
«Հայկական Մանրանկարչութիւն» 
Հայաստան տպուած գեղեցիկ ալպոմ
դ ի ր ը  - կողքին վրայ 

Ռ  ոսլինի (13րդ դար) պատկերած 
հրաշալի Աւետումի մանրանկարով- 
որուն մէջ մակագրած էր «Նուէր 
Հրա չ Զ իլին կիրեա ն ին , Հա յ 
Արուեստի հանդէպ իր ցոյց տուած 
հետաքրքրութեան որպէս գնահա

տանք»; իսկապէս Պէպօ Աիմոնեանը 
երիտասարդներուն մէջ մշա կոյթի 
կայծը սնուցանելու բացառիկ 
տաղանդ եւ համբերութիւն ունէր;

թառին իսկական առումով 
մարդ էր իր  բարոյական ու 
հոգեմտաւոր նուրբ արժէքներով, 
որոնք իր էութեան ու 
ընկա լումին խ ա րիսխ ն էին; 
Առատօրէն սերմանեց համամարդ
կային, ազգային ու մշակութային 
կենսական արժէքները մանաւանդ 
պատանիներու եւ երիտասարդներու 
հանդէպ ունեցած իր  յատուկ 
մօտեցումով, որոնց կազմաւորուող 
իմացական պարարտ հողին մէջ 
մշակոյթի, գիրի ու գրականութեան 
հանդէպ սէր ցանեց; Պէպօ Աիմոնեան 
այն րիչերէն էր մեր ազգային 
կեանքին մէջ, որ լրիւ իմաստով 
կենսա գործեց սէրը հանդէպ 
հայրենիքին, ընտանիքին, սերունդ
ներ դաստիարակելու սրբազան 
պարտականութեան, համազգային 
շա հերու եւ իրա ւուն քն երու 
պաշտպանութեան, համայնքային 
կեանքի մտաւոր ու մշակութային 
զարգացման, գրական մշակոյթի ու 
արուեստի, եւ մանաւանդ հոգին ու 
միտքը ազնուացնող սկզբունքներու 
տարածման;

Որպէս էր կրտսեր զրուցակէցը, 
կրնամ ըսել որ իր հասարակական 
ու ազգային ծառայութեան եւ 
կեանքի ողջ Ընթացքին Պէպօ 
Աիմոնեան եղաւ մարդկային խղճի 
ու անկեղծ հայրենասիրութեան 
հայելի մը կանգնած հազարաւոր 
աշակերտներու, դաստիարակներու, 
գործիչներու, ժողովականներու եւ 
իր հետ շփում ունեցող բոլոր 
մարդոց դիմաց; Այսօր ֆիզիքապէս 
հեռացած է մեզմէ, բայց իր  
բազմակողմանի տիպարը գրական 
ի ր  թ ողա ծ ժա ռա նգութեա ն  
առընթեր, տակաւին շատ պատգամ
ներ ունի տալիք;

Վերջին տասնամեակներուն 
ազգային օրակարգի նիւթ դարձած 
արեւմտահայերէնի կենսունա- 
կութեան խնդիրը մեր խօսակ- 
ցութիւններուն ընթացքին մնայուն 
մտահոգութիւններէն մին էր; ինք 
հարցերը կը դիտէր որպէս ուսուցիչ, 
դաստիարակ, մշակութային դործիչ 
եւ գ րող , եւ ու նէր լո ւ  ր ջ
մտահոգութիւններ, իսկ ես որպէս 
ընկերաբան« որ հետաքրքրուած է 
ի ն քն ո ւթ եա ն  եւ մ շա կ ո յթ ի  
խնդիրներով, մանաւանդ սփ իւռք- 
եան իրականութեան մէջ;

Պէպօ Աիմոնեանին հիմնական 
մտահոգութիւնները եւ տեսակէտ
ները տեղ գտած են «Գրականութեան 
ճամբուն Վրայ» իր վերջին գիրքին 
մէջ; «Հայ լեզուի նահանջը ակներեւ 
է» երբեմնի Ափ իւռքի սիրտը 
նկատուող Միջին Արեւելքի մէջ 
նաեւ, կ՚ըսէ ան, ու կ՚աւելցնէ. 
« Տխ ուր է հ աստատել, բայց

ճշմարտութիւն ըլլա լէ չի դադրիր, 
որքան շատ է թիւը այն հայ 
ընտանիքներուն, ուր ոչ մէկ հայ»րէն 
թ երթ , ոչ մէկ հայերէն գիրք ու 
հրատարակութիւն մուտ ք կը 
գործեն...; Հայ լեզուի պահպանման 
մէջ հայ դպրոցի ապագան եւս մութ 
տեսնողներ կան; կարծես իրաւա
ցիօրէն; Առաջին հերթին հայերէն 
լեզուի ուսուցիչներու պարագան է 
ապագայի հեռանկարով»;

Նման մտ ա հոգութիւններ 
աւելի լայն տեսադաշտի վրայ դիտել
տուած է Արամ Ա. Վեհափառը 2007 
տարին հայ լեզուի տարի հռչակման 
իր կոնդակին մէջ, ուր կ ՚ըսէ. «Հայ 
մամուլի էջերուն վրայ 
ւաղուի հայ լեզուն; Հայերէն լեզուի 
թ է գրաւոր գործածութեան մէջ 
ահաւոր սխալներ կը կատարուին, 
նոյնիսկ երբեմն հայերէն լեզուի 
ուսուցիչներու, մտաւորականներու 
ու մամուլին կողմէ; Հայ լեզուի 
ճիշդ գործածութիւնը սկսած է 
ն ա հա ն ջել; Ա յս  մտ ա հոգիչ 
երեւոյթին առաջքը պէտք է առնել 
ամէն գնով ու կարելի փութով»;

Լեզուի իմացութեան բազմա
կողմանի խնդիրներուն առընթեր, 
նման դիրքի մը շնորհահանդէսին 
նուիրուած այս հաւաքին պատեհ 
ա ռիթ է նոյնքան կարեւորութեամբ 
նայիլ լեզուի հարցի մետալին միւս 
երեսին այսինքն լեզուի ««միջ
նորդին» - գրողին, մտածողին ու 
ստեղծագործողին, որ լեզուն 
«սքանչելի» կը դարձնէ; Այսօր 
«հմիջնորդը» կ՛ապրի այնպիսի 
պարունակի մը մէջ ուր կան 
պա րտ ա դրուա ծ քաղաքական, 
ըն կերա յին , տնտեսական ու 
արուեստագիտական իրականութ- 
իւններ եւ հանգամանքներ, որոնք 
ազդեցութիւն ունին թէ° ստեղծողին 
վրայ եւ թէ° լեզուին 
կութեան վրայ; Հարցերու շարքին 
կարելի է *նշել Աուրիոյ մէջ 
հա մա յնքա յին կ ա ռ ո յց ն ե ր ո ւ  
քա ն դ ում ին  հետ եւա ն քն երը, 
հայախօս գաղութներու ցրւումը, 
նիւթական միջոցներու պակասը, 
եւայլն; Ասոնցմէ զատ, կան անշուշտ 
թուայնացուած, արագ ընթացող ու 
զարգացող դարաշրջանի մը մէջ 
ապրելու թէ° հնարաւորութիւնները 
եւ թէ° մարտահրաւէրները օրինակ 
հասարակաց գօտաւորումի (cod
ing) համակարգի մը բացակայութ
իւնը, նոր բա ռեր ստեղծելու 
խնդիրը, հասարակական ցանցերը 
եւ այլ գործնական հարցեր;

Ծրագրային եւ գործնական 
գործօններէն անդին, դա լիք 
տասնամեակներուն արեւմտա- 
հայերէնի կենսունա կութիւնը  
պայմանաւոր ուած է արեւմտահայ 
մշակոյթ արտադրող (ստեղծող) ու 
սպառող վճռական զանգուածի մը 
գոյութեա մբ (c r it ic a l m ass); 
Այսինքն յետ-արդիական ներկայ 
համաշխարհայնացուած սփիւռքեան 
կեանքին մէջ լուրջ թիւով գրողներ, 
մտաւորականներ, գրական ու 
մշակութային ստեղծագործողներ, 
մամուլի խմբագիրներ ու դործիչ- 
ներ, հրատարակիչներ ու անոնց 
ստեղծած մշակոյթն ու մտածողութ
իւնը սպառողներ - մէկ խօսքով 
արեւմտահայերէնով մտածողներ, 
խ օսողներ, կարդացողներ եւ 
արտադրողներ; ի դէպ «վճռական 
զանգուած» եզրը U C LA  համալ
սարանի հայագէտ Աակոբ կիւլիւճ- 
եանի ա ռա ջա դ րութ իւն ն  է; 
Պատմական պարունակին մէջ 
դիտուած, ինչպէս Վահէ Օշական

դիտել տուած է նման վճռական 
զանգուած մը գոյութիւն ունէր 
Աեղա սպանութենէն առաջ Օսման
եան կայսրու թեան մէջ« ուր թերեւս
4-5,000 հայ մտաւորականութիւն
մը, « գրոց բրոց»ներու հայութեան 
թիւին հետ բաղդատած փոքր 
փաղանգ մը գիր ու գրականութիւն, 
արեւմտահայ մտածողութիւն եւ 
մշակոյթ ստեղծած, ապրած ու 
տարածած է;

Նման մշակոյթ ստեղծող ու 
զարգացնող «ընտրանիի» մը 
առընթեր առաւել կարեւոր է ու 
պէտք չէ անտեսել կամ նուազ 
ուշադրութիւն դարձնել հայա
խ օսներու մեծ զա նգուա ծին  
իրականութեան ու պահանջք
ներուն;

թննական մօտեցումով եթէ 
նայինք մեր ներկայ իրականութեան, 
դժուար չէ տեսնել որ այսօր երբ 
հայ լեզուի մասին կը խօսուի, 
կարծէք առարկայի մասին կը 
խօսինք, կամ լեզուն առարկայի մը 
վերածուած է մեր «ազգային» 
ատենախօսու թեան մէջ. կարծէք 
լեզուն ստեղծագործողներէն, լեզուն 
խօսողներէն ու օգտագործողներէն 
անկախ ինքնագոյ էակ մըն է, 
միջնորդութեան ու
եան յատկութիւններ տրուած են 
անոր (agency); Մեր «սքանչելին» 
է, կըսենք՛ մեր «սրբութիւն  
սրբոցը», մեր «36 զինուորները» 
կանգնած «հայապահպանումի» 
պատերազմին առաջին շա րքը, 
ինչպէս ոմանք կը նկարագրեն;

Զնա յած որ լեզուն ունի իր  
հիմնական կանոնները, կառոյցը ու 
զարգացման հոլով ոյթ ը, հա-

սա րա կութիւնը ընդհանրապէս 
մասնագիտական հրահանգներու 
կամ չափանիշներու հիման վրայ չէ 
որ հայերէնը կ՚օգտագործէ, այլ 
գործնական, ամէնօրեայ կեանքի 
շփումներու պարունակին մէջ; 
Լեզուն պէտք չէ միայն որպէս 
իտէալացուած հայ ինքնութեան 
«փրկիչ» տեսնել, այլ իմաստ ու 
զգացումներ արտայայտող հիմնա
կան հաղորդակցութեան միջոց; 
Փողոցը խօսուած հայերէնը նոյնքան 
կարեւոր է որքան գրականն ու 
դասականը;

Հայերէն լեզու, այբուբեն, ցի ր, 
գրականութիւն ու գիրք իրարու 
հոմանիշներ դարձած են; Այսօր 
լեզուն, գիրն ու դիրքը դրուած են 
այնպիսի բա րձր պատուանդանի 
մը վրայ, այնպէ uէ  մաքրամաք ուր 
օգտագործման չափանիշերու վրայ, 
որ Սփ իւռք ապրող հայ մարդոց 
մեծամասնութեան համար ան
հասանելի են եւ հետեւաբար 
հետզհետէ անմատչելի ու նուազ 
հետաքրքրական; Ա^ատերու համար 
այս «սրբութիւն սրբոցը» հայ 
ինքնութեան կարեւորագոյն, եթէ 
ոչ միակ, գրաւականն է;

թա յց Աա կոբ Օշականի 
բա ռերով , «Գ րա կա նութ իւնը  
գիտութիւն մը չենք
սորվիր, կ՚ապրինք»;

°ւ ահաւասիկ մեր հիմնական 
հարցերէն մէկը ինչպէ±ս լեզուն 
ապրիլ եւ ոչ թ է միայն սորվիլ ու 
սորվեցնել; Այսօր ընդհանուր 
առմամբ մեր ոյժերը անհա
մեմատաբար կեդրոնացուած են
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Մայիս 26-27-էն,
fy. Աբովեանէ անուան Հայկական 
վետական Մանկավարժական Հա
մալսարանէ նախաձեռնած 
գալէն երկօրեայ
նուէրուած խոշորագոյն մանկա
վարժ Տովհաննէս Հէնդլեա նէ 
ծննդեան 150 ամեակ* Այն կազ
մակերպել էէն Համալսարանէ 
« Սփ է ւ ռ ք  ^էտաուսումնական 
կենտրոնը» Հայ նոր եւ նորագոյն 
գրականութեան,
կրթութեան եւ կէրառական ման
կավարժութեան ամբէոնները*

^ծէտաժողովը հովանաւորել 
են Համալսարանը եւ 
նոլսահայ Օգնութեան 0էութ էւնը  
(CAR S, ատենապետՊերճ Արազ)*

Սփ էւռրէդ ներկայ էէն բազ- 
մաթէւ հէւրեր, ուսուցիչներ, կրթա
կան գործէ կազմակերպիչներ* Ա ր- 
տասահմանեան մ
նախ, ջերմօրէն ընդունեց Համալ
սարանէ նախագահ 
զախանեանը, որը է
Սփ էւռքէկրթական 
ներէն* Նա պատմեց 
ժական Համալսարանէ կրթական 
ուղղութէւններէ, ժամանակակէց 
նորարար մօտեցումներէ մասէն*

Ապա հէւրերը դէտեցէն Հա
մալսարանէ թանգարանը եւ այն
տեղ բացուած »նոլէսը մօտ ու 
հեռու« խորագրով գրաֆէկական 
աշխատանքներէ ց
(հեղէնա կ' Լեւոն Լաճէկեա

ՀՀ Սփէւռրէ Նախարարէ անու- 
նէց գէտաժողովէն ողջոյնէ խօս
նով հանդէս եկաւ աշխատակազմէ 
ղեկավար քէէրդուսէ ՀԼարարեանը* 
Նա մաղթեց արդիւն աշխա
տանք եւ ընդգծեց մանկավարժա
կան հաւարէ համահայկական է ւ-  
րայատկութէւնը, որը <թէչ է պա
տահում մեզանում* °ւ  
ունէր. մէայն Սփ էւռրէց մասնակ
ցում էէն կարապետ 
(Ֆրանսէա), Սէլվա  
եւ Արտաշէս 0արկոսեանը 
էա ), թասէթա °ուսէֆեանը (Ա ր-
գենտէնա), Արմէն 0էւրըեեա նը 
(կանադա), Հրա յր 
(կէպրոս), ^աբրէէլ
(Անգլէա), Աէդա Մէնասեանը, 
րոս թորանեաՍը (Սուրէա) եւ ու-
րէշներ*

Բ ացման իր հանգամանալից
խօսըում Համալսարանէ ուսում- 
նագէտական հարցերէ գծով պրօ- 
ռեկտոր Սրբուհէ ^հէորգեանը ծան-

րացաւ Հէնդլեանէ մանկավարժա
կան հսկայական վաստակէն ու 
մատնացոյց արեց այն ուղղութէւն- 
ները, որոնք որդեգրել է նաեւ
Մանկավարժական Համալսարանը* 

իրենց զեկուցումներում, ելոյթ- 
ներում ու ըննարկումներէ ժամա
նակ մասնակէցները 
ցէնՏովհաննէս Հէնդլեանէ 
թէւնը ոչ մէայն էր  ժամանակէ 
մէջ, այլեւ ժամանակէց դուրս, 
հաստատեցէն նրա տէրական ներ- 
կայութէւնը, նրա մանկավարժա
կան հայեացքներէ կենսունակու- 
թէւնը հենց մեր օրերում, էնչը 
թերեւս այս գէտաժողովէ գլխա
ւոր առանձնայատկութէւնն էր*

զեկուցումներէ մէ զգալէ մա
սը նուէրուած էր ժամանակակէց 
կրթական մեթոդաբանութեան ըն
կալման ակունըներէն եւ նորովէ 
ճանաչողութեանը (կարապետ *ծա- 
քէսեան, Աէդա թոփո
էտա մէւլամէրեան, բոլորն է լ' 
Հայաստանից՛)*

Հէնդլեան արու
կավարժէ եւ գէտնականէ էու- 
թէւնը առանձնացրէն Աուրէն 
էլեանը եւ Աշոտ , էսկ
մանկավարժէ տէպարէ համակող- 
մանէ վերլուծութեամբ հանդէս 
եկաւ Ատամբուլէ կեդրոնական վար
ժարանէ տնօրէն Աէլվա  -
եանը, որէ խօսքում մասնաւորա
բար տողանցեցէն էնչպէս Հէնդլ- 
եանէ հէմնադրած «Նոր *Նպրոցէ» 
այնպէս էլ ցայսօր կեդրոնական 
վարժարանէ գիտամեթոդական հա
րուստ աւանդոյթը, որէ էրակա- 
նացման մէջ մեծ է հենց է ր ' 
տնօրէնէ երեսուն տարէներէ հսկա
յական աւանդն ու դերակատարու- 
թէւնը*

Առանձնակէ համ ու հոտ հա
ղորդեց գէտաժողովէն 
յէց ժամանած հէնդլեանցէ Արմէն 
Բէւրքճեա նը, որէ յուշերէ կծէկը 
վերականգնեց Հէնդլեանէ օրերէ 
մթնոլորտն ու շունչը*

Հէնդլեանէ կրթական գոր- 
ծունէութեան մոդէլէ, համայնա- 
գէտ-մանկավարժէ, նրա 
ներէ էւրայատկութէւններէ մա- 
սէն ծանրացան զեկուցաբերներ 
^այէանէ ^ալաթեանը, Լաուրա 
Ասատրեանը, Նաէրա Տողանեանը*

0րէսաոնէական Աստուածա
բանութեան ժամանակակէց խ որ- 
ըայէն համեմատականներով աչըէ 
ընկաւ Հրայր ճէպէճեանը, որը նոր

լուսարձակ բացեց Հէնդլեանէ ման
կավարժութեան եւ ըրէստոնէա- 
կան արժէքներէ հէն ու նոր գնա- 
հատութէւններում*

Արեւմտահայ մեծ մանկավար
ժէ հայաստանեան ներկայութէւնը 
դարձաւ Տաւուշէ մարզէ կայան 
աւանում հէմնուած Հէնդլեան գէ- 
տամեթական կենտրո
նը, էնչէ մասին հանգամանալէց 
պատմեց Հայաստանում «Հէնդլ- 
եան դպրոց» ծրագրէ համակար
գող Լեւոն Լաճէկեանը*

Մա յէսէ 27-էն, վաղ առաւօտ
եան, գէտաժողովէ մասնակէցները 
մեկնեցէն կայան աւանէ' Աովհան- 
նէս Հէնդլեանէ անունը կրող դպրոց* 
Ւջեւանում նրանց դէմաւորեց եւ 
օրհնութեան թօսէ ասաց թեմէ 
Առաջնորդ Տագարատ °պս. -
տանեանը* Ապա դպրոցէ մուտքէ 
մօտ աւանդական աղուհացով, երգ 
ու պարով ողջունեցէն աշակերտ
ներն ու ուսուցչական կազմը' տնօ
րէն Լենա Վարդանեանէ ղեկավա
րութեամբ* ԼԼԷնւորակ համազ
գեստով աղջէկներէ պարը մէան- 
գամէց զգաստացրեց. այստեղէց 
սկսւում է հայրենէքը, այստեղ 
բոլորն են սահմանապահ, այս երե
խաներն ամէն օր լսում են կրակէ 
ձայնը ու յաղթահարում էրենց

ւաւորման անհրաժեշտութեան պա
հանջէ շուրջ*

Արմինէ յա  լլարե յարմար
գտաւ ուշադրութէւն դարձնել «Նոր 
մպրոցէ» ժամանակակէց մեկնա- 
բանութէւններէն, էսկ Արմէն Տա- 
րութէւնեանը աշակերտներէ գե- 
ղագէտական դաստէարակութեան 
մէջ փ որձեց տեսնել Հէդլեանէ 
ա ռա քելութէւնը' կենցաղէց, 
րա սէրութէւնէց մէնչեւ գեղագի
տական ընկալում* ԼԼարուհէ 
եանէ եւ °լենա ա- հա- 
մահեղէնակութեամբ զեկոյցը շօ- 
շափում էր դպրոցէ եւ 
համակցուած գործակցութեան անհ- 
րաժեշտութէւնը, որը Հէնդլեանէ 
համար կրթական կենսական նշա- 
նակութէւն ունէր* Նոյն բարոյա
գիտական դաստէարակութեան ծէ- 
րում էր քննում Հէնդլեանէ ման
կավարժական էւրայատկութէւն- 
ները Աուսան Աէսեանը*

0ննարկումէներէց յետոյ էր  
եզրափակէչ խօսքում Աուրէն մանէ- 
էլեանը բա րձր գնահատեց այս 
մէջազգայէն գէտաժողովը, նշեց 
զեկուցումներէ գի
ընդունելէ մակարդակը եւ խորէն 
շնորհակալութէւն յայտնեց ոչ 
մէայն հէւրերէն, այլեւ Եորքէ
Պոլսահայ Օգնութեան Մէութեանը

ապրած մարդկայէն տագնապը*
Արդէն դսվրոչյէ բազմամարդ 

դահլէճում, ուր էր հէնդլ-
եանական շունչն ու բա րձր ոգէն, 
ուր հնչում էէն Բեթհովէնի իննե
րորդ համանուագէ անէացնող 
հնչէւնները, էսկ պատերէց ցոլա
նում էէն «Նոր մպրոցէ » եւ պոլ- 
սական վարժարաններէ հայաբոյր 
պատկերները, ամէն մէ անկէւնէց 
վեր էէն յառնում
համակող ժպէտը, ականաւոր ման
կավարժէ խորէմաստ, ներհուն 
մտքերն ու ասոյթները, տնօրէնէ 
ողջոյնէ խօսքէց եւ գէտաժողովէ 
կազմակերպէչ Աուրէն մանէէլեա- 
ն է' մասնակէցներէն ներկայացնե
լուց յետոյ սկէզբ առաւ երրորդ եւ 
վերջէն նէստը, ոը վարում էր 
Կէպրոսէց Հրայր Նա,
նախ, էր  յուզմունքն ու հէացումը 
արտայայտեց այս դպրոցում գէ- 
տաժողով անցկացնելու գաղափա
ր է  ա ռթ էւ, գնահատեց նախորդ 
օրուայ ելոյթները, ապա հրաւէրեց 
զեկուցաբերներէն, որոնք թուով 
վեցն էէն*

յայէանէ Աղուզումցեանէ խօս
քէ մէջ շեշտադրուած էէն Հէ*նդլ- 
եանէ մանկավարժական նպատակ- 
ներէց երջանկութեան սկզբունք
ները, որոնք տարաւ ու հասցրեց 
եւրոպական մտածողութեան ձեւա- 
ւորման շրջան* 0նա րէկ Աբրա- 
համեանը էր  զեկոյցը կառուցեց 
Հէնդլեանէ ուսուցչապետէ ու մար
դու' գրամշակութայէն գնահա- 
աութէւններէ համակարգէ նոր ձե-

( ՇՃՋՏ), նրա ատենապետ Պերճ 
Արագին եւ Լ) , Աբովեանէ անուան 
ՀՊՄՀ Նախագահ,
կութայէն Մէութեան
եան գրասենեակէ ատենապետ
բէն Մէրզախանեանէն*

թերեւս մեզանում Վահան թ է- 
քէեանէ ա ռթէւ կազմակերպուած 
կրթա մշա կութա յէն աւանդոյթ 
դարձած հանդէսութէւններէն, էնչ- 
պէս վերջում դէպուկ նշեց թ էք է- 
եան Մշակութայէն Մէութեան 
Ա Մ Ն -է եւ կանադայէ 
եան ներկայացուցէչ 
Մուրադեանը, ով նաեւ Մանկա
վարժական Համալսարանէ պա
տասխանատու պաշտօնեաներէց է, 
աւելացաւ եւս մէկ աւանդոյթ' 
հէնդլեանականը, եւ այս առումով 
առաւել խորհրդանշական էր թ է - 
քէեանէ »Բարձրացում« քերթուա
ծը, որէ ընթերցումը Համալսարա
նէ ուսանող Աեդա Ասլանեանէ 
կողմէց, արդէն առաջէն օրը ցոյց 
տուեց երկու արուեստագէտ ման
կավարժներէ հոգեկէց մտերմու- 
թէւնը*

Նշենք, որ գէտաժողովէ երկու 
օրերէն էբրեւ կամաւորներ էրենց 
մասնակցու թէւնը բերեցէն Համալ
սարանէ ուսանողներ Նունէ Առա - 
քելեանը, Տաթեւ ,
Արեւհատ Վազարեանը, Աննա Պօ- 
ղոսեանը' հայցորդ Նելլէ թադէոս- 
եանէ գլխաւորութեամբ* Նրանք 
թերեւս այս օրերէն Հէնդլեանէն
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Մա լիսի 30-ին, O NEArm enia-
ն, որը Հայաստանում կալուն տնտե
սութեան կառուցմամբ ղբաղուող 
շահոլթ չհետապնդող կազմակեր
պութիւն է, նոր
արշաւ սկսեց' խթանելու տեխնո
լոգիական կենտրոնների զարգա
ցումը ամբող£ Հայաստանով; Նա
խագծի անուանումն է H y- T-ch 
Kids, ու դրա նպատակները բնաւ 
համեստ չեն;

Վեր£ին վեց տարիների ըն
թա ցքում հալաստանեան ՏՏ ա ր- 
դիւնաբերութիւնը աճել է տարե
կան միջինում 22 տոկոսո վ: ՏՏ 
ոլորտ ում ալժմ աշխատում է
աւելի բան 15.000 մարդ, ինչը  
եր կր ի ՀՆ Ա -ի 5 տոկոսն է կազ
մում; Աա հե~չ փոբր բաժին չէ 
Հալաստանի նման սահմանափակ 
ռեսուրսներով, բա լց մաթեմա
տիկայից ուժեղ մարդիկ ունեցող 
երկրի համար;

Ալս փաստերը, ինչպէս նաեւ 
մի բանի լաջողակ հալկական ըն- 
կերութիւնների պատմութիւններ, 
մեզ միտբ տուեցին Հալաստանը 
«կովկասի Սիէիկոնեան հովիտը» 
դարձնելու մասին;

3.000 թափուր աշխատատեղ 
ու ողբերգութիւն չբացալալտուած 
ներուժի մասին

Մինչդեռ երկիրը պալբարում 
է աշխատանբալին արտագաղթի 
մեծ թուերի ու 18.5 տոկոս գոր- 
ծազրկութեան դէմ, ըստ աղբիւր- 
ների, ալսօր ՏՏ ոլորտում կալ 
3.000 թափուր աշխատատեղ;

«Հալաստանում ալնբան չբա- 
ցալալտուած ներուժ կալ»,- ասում
է O N E A rmenia-ի հիմնադիր մյատ- 
րիկ Սարկիսեանը,- «ՏՏ ընկերու- 
թ ի ւն ն եր ը  աշխ ատողներ են 
փնտռում, մինչդեռ տարեկան հա
րիւրաւոր երիտասարդներ լբում 
են երկիրը' դրսում աշխատանբ 
գտնելու»;

Խնդիրը բաւականին պարզ է. 
Հալաստանի ՏՏ ոլորտը շատ աւելի 
արագ է զարգացել, բան համապա
տասխան աշխատողների մատակա
րարումը;

քբերենբ ՏՏ դասասենեակները 
դպրոցներ, իսկ լաւագոլն երեխա- 
ներին' ՏՏ ոլորտ H y- T-ch Kidsը 
վ երջին  տեխնոլոգիաները կը բերի 
Հալաստանի գիւղական դպրոցներ, 
ինչի շնորհիւ իւրաբանչիւր երե- 
խալ կը ստանալ իրեն հասանելիբ 
հնարաւորութիւնը;

O N EArm -nin-ն ' ինֆորմացի-

ոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկու- 
թիւնների միութեան հետ
համատեղ, կը սարբաւորի հինգ 
դպրոց Arm ath դասասենեակով' 
Հալաստանում ստեղծուած տեխնո
լոգիական կենտրոնով, որի մէջ 
մտնում է 3D տպիչ, C N C  սարբեր, 
hand-made մինի համակարգիչներ, 
ռորոտաշինութեան լրակազմ ու 
կոդաւորման երկու կրթական ծրա-
գիր:

O N EArm enia -ի  կողմից հա- 
ւաբուա  ծ $57,882-ը նաեւ կ’օգ֊ 
տագործուի նախապատրաստելու 
մարզիչների ու իրենց գործուղե- 
լու գիւղեր' արտադպրոցական 
խմբակներ լաճախող աշակերտնե
րին կրթ ելու, ուղեկցելու ու ոգե
ւորելու նպատակով: «Յաճախելը 
պարտադիր չէ ,- բացատրում է 
ԻՏ ՋՄ -ի նախագծերի համակար
գող Աննա Աարգսեանը,- 
դասերին մէկ անգամ եկող աշա
կերտների ճնշող
թիւնը շարունակում է լաճա- 
խումները»:

Ծրագրի նախատիպը 
ի կողմից իրականացուել է 2008- 
ին, ու ապացուցել է իր  լաջողու-
թիւնը. 500 շրջանաւարտների 70%-
ը ալժմ աշխատում կամ շա ր^նա - 
կում են իրենց ուսումը ՏՏ ոլոր- 
տում:

Ուսումնական ծրագրի հա- 
մաձալն' աշակերտներն ալն աւար- 
տելիս լիովին աշխատունակ կը 
լինեն: « 3-ից 4 տարի ծրագրին 
մասնակցած պատանիները բաւա- 
րար տեխնիկական գիտելիբներ 
են ձեռբ բերում ՏՏ ոլորտում 
կրտսեր մասնագէտի աշխատանբ 
գտնելու համար»,- բացատրում է 
Աննա Աարգսեանը,- «Իսկ նրանբ, 
ովբեր որոշում են տեխնոլոգիա
ների ոլորտում համալսարանա
կան կրթութիւն ստանալ, ամուր 
սկզբնակէտ են ունենում»:

Ներուժից մինչեւ աճ
Երեխաներին ու պատանի

ներին ՏՏ ոլորտ ում իրենց անհ
րաժեշտ ռեսուրսները տրամադ
ր ելո վ ' O N EA rm en ia-ն - Ի Տ Ջ Մ -
ն ներդնում են Հալաստանի ամե
նամեծ' մտաւոր ուժի մ էջ: Վ եր
ջին տեխնոլոգիական գործիբնե- 
ր ը  գիւղական դպրոցներ, իսկ 
լաւագոլն երեխաներին ՏՏ ոլորտ  
հասցնելու գործում նրանց օգնե
լու համար տեսէ՚բ դրամահա- 
ւաբ-արշաւն ու նուիրաբերէբ հի- 
մա:

Ջեր Ծանուցումները Վստահեցէք
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Ապրիլի երկուսից արդէն եր
կու ամիս է անցել, սակալն 0ա ր - 
վաճառի բաղաբապետ ք^ոլանդ Ա լ- 
դինեանն ալդ եւ դրան լաջորդած 
օրերը շատ լաւ է լիշում; Նա մէկն 
էր ալն բազմաթիւ կամաւորներից, 
որ Ապրիլի երկուսին մեկնեցին 
սահման' կանգնելու հալ զինուորի 
կողբին; !Նոլանդ Ալդինեանը &ա- 
հումեանի շրջանից առաջնագիծ 
մեկնած մի շարբ կամաւորների 
հետ ալնտեղ մնաց մինչեւ լարուա- 
ծութեան համեմատական թուլա 
ցումը ;

«Ապրիլի 2-ին
գնացինբ դէպի Թ ա լիշ; Գիշերը 
համազգեստ ու զէնբ ստացանբ; 
Առաջին օրուանից անմիջապէս 
լալտնուեցինբ մարտական 
ղութիւնների կիզակէտում. արկե
րի պալթիւնների տակ էինբ; Երբ
լաջորդ օրը, Ապրիլի 3-ին, Թալի
շից դուրս եկանբ, որ մեկնենբ 
առաջնագիծ, մեր խումբը նկատ- 
ուել էր թշնամու կողմից; Ալդ 
ժամանակ մեր դիրբերում սպա
ռազինութիւնն ամբողջապէս 
տագործուել ու սպառուել էր; 
մեզ հետ նաեւ սպառազինութիւն, 
լատկապէս, հակատանկալին խոց
ման միջոցներ էինբ տանում», 
լիշում է ^ա րվաճառի բաղաբա-
պետն ու ընդգծում' թշնամին ալդ 
օրերին ալդ ուղղութեամբ որոշա
կի լաջողութիւնների էր հասել, 
առաջ եկել;

«Երբ Թալիշից թեբուեցինբ, 
դաշտում արդէն նկատուել էինբ; 
Թշնամին տարբեր տրամաչափի 
զէնբերից մօտ 500 արկ է կրակել 
մեզ վրալ; Փառբ Աստծոլ, առանց 
կորուստների տեղ հասանբ, զի- 
նամթերբն էլ հասցրինբ; Երբ մենբ 
հասանբ, թշնամին արդէն զգացել 
էր, որ մերոնց մօտ հակատանկալին 
միջոցներն սպառուել են, ու ալդ 
հատուածում իրեն շատ լկտի էր 
պահում; Երբ հասանբ, մեր տարած 
զինամթերբն օգտագործուեց, եւ 
տանկերը խուճապի մատնուելով' 
փախան; իրենց հետեւակը մնաց 
առանց տանկերի օգնութեան ու 
զգալի կորուստներ կրեց», լիշում 
է Ռոլանդ Ալդինեանը;

Եահումեանի շրջանից մեկ
նած կամաւորական խումբն Ապրի
լի 3-ից հերթապահել է 
ծում; Խօսելով խմբի կատարած 
կարեւոր մարտական առաջադրանբ- 
ներից'մեր զրուցակիցն ընդգծեց.
« Մ ե ն բ թ  շնամոլն կանգնեցրել ենբ 

ալնտեղ, որտեղ հասել են իրեն;

Մենբ ա ն մ ի ջ  ա պ է ս համալրեցինբ 
դիրբերն ու գործում էինբ տեղի 
գումարտակի հրամանատարու
թեամբ; Տուեալ հրամանատարը 
ռազմարուեստին շատ լաւ էր տի
րապետում. իր հրամանները կա- 
տարելով' կարողացանբ թշնամուն 
կանգնեցնել; Մեր կամաւորական 
խումբը մի բանի անգամ նաեւ 
կանխել է դիւերսիոն ներթափանց
ման փորձ, թշնամու զինուորներին 
շպրտել ենբ իրենց ելման դիր- 
բեր»;

Խօսելով կամաւորների ու ժամ- 
կէտալինների փոխլարաբերութիւն- 
ների մասին' մեր զրուցակիցը 
նշեց, որ համագործակցութիւնն 
իսկապէս ստացուեց; «Յարաբե- 
րութիւնները ժամկէտալինների հետ 
շատ լաւ էին; Մենբ մտածում էինբ, 
որ ալդ ամբողջ կատարուածը, 
ռմբակոծութիւնները ժամկէտալին 
զինծառալողներին ընկճած կը լի 
նէին, բալց մենբ սխալւում էինբ. 
իրենբ էին մեզ բաջալերում ; Երկ֊ 
րորդ օրուանից ռումբերի պալ- 
թիւնն ալնբան սովորական դար
ձաւ, որ պալթիւնի ձալնից հասկա
նում էինբ, թ է որբան մօտիկ են 
կրակում, ուր կընկնի, պէտբ է 
թաբնուել, թ է ոչ; իսկ ժամկէտա- 
լին զինծառալողները մեզանից մէկ 
օր աւել էին եղել ալս ամէնի մէջ 
ու աւելի վարժ էին»;

Գիրբերում մէկ ամսից երկար 
եղած կամաւորը համոզուած է ' մեր 
լաջողութիւնները մեր միասնա
կանութեան արդիւնբ են; «Երեւի 
թ է երբեբ մեր զինուորներն ալդ- 
բան ոգեւորուած չեն եղել; Ալսօր 
սահմանում կանգնած զինուորը շատ 
ամուր է եւ միանշանակ հասկանում 
է, թ է ինբը լանուն ինչի է կանգնած 
դիրբում; Միալն կարող եմ ասել' 
փառբ ու պատիւ հալ զինուորին», 
նշեց քիոլանդ Ալդինեանն ու լաւե- 
լեց' թիկունբի ուժը եւս զգացւում 
էր սահմանում ու ոգեւորում տղա
ներին; «Մեր գնալու լաջորդ օրը 
մեզ մօտ հասան Գառնիի կամաւոր- 
ները; Ըւ սկսուեց հոսբը ամէն 
տեղից, Հալաստանի բոլոր  
րից; Անունդ, ծխախոտ, հագուստ, 
անհրաժեշտ ամէն ինչ ստանում 
էինբ, ու զգում, որ ամբողջ հալրե- 
նիբը, ամբողջ ազգը իրօբ կանգ
նած է մեր թիկունբին; Յատկապէս 
լուզիչ ու կարեւոր էին երեխաների 
գրած նամակները; պահում
ենբ ալդ նամակները. ինձ մօտ էլ 
մի բանիսը կան; Սահմանում կանգ
նած' մենբ զգում էինբ, որ ազգովի 
ենբ պահում հալրենիբը», ամփո
փեց մեր զրուցակիցը;
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ԱՆԿԱՆՈՆ ՈՒՏԵԼՈՒ ՍՈՎՈՐՈՒԹԻՒՆԸ ՀՈԳԵԿԱՆ ՑՆՑՈՒՄՆԵՐՈՒ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄԸ
ՎՆԱՍԱԿԱՐ է ՈՒՂԵՂԻՆ ՀԱՄԱՐ ՍԵՐՈՒՆՂՆԵՐՈՒ ՄԻՋԵՒ

Լոս Անճելոսէ գտնուող
0ա լէֆորնէոյ համալսարանէ -
տազօտական խումբը 
րած է թ է գէշերուան ուշ ժամերուն 
ուտելու սովորութէւնը հակաա- 
ռող£ապահական երեւոյթ է, ոչ 
մէայն ֆիղէքական առողջութեան,
այլ նաեւ' մտայէն առողջութեան 
համար: Այս &էրէն մէ£ 
կաններ յայանաբերած են նաեւ, թէ
15 մէլէոն ամերէկաղէներ աշխա- 
տանքայէն ժամերու պատճառով 
ունէն անկանոն ուտելու սովորու-
թէւն:

պերկայ կեանքէ պայմանները 
կը պահանջեն երկար 
քայէն ժամեր, որուն 
մարդէկ յաճախ կը դէմեն արագ 
սնունդէ, որ հասանելէ է բոլորէն' 
օրուան բոլոր ժամերու 
քէն: Այս սովորութէւնը կը խախ
տէ մարմնէ ներքին
որ կը կանոնաւորէ քնանալու, աշ
խուժութեան, ուտելու եւ մարմնէն 
մէջ հորմոններու արտադրութեան

ընթացքը:
0արմնէ ներքէն «ժամաղոյղ»է 

խախտումը կրնայ տալ
երկրորդ տեսակէ շաքարախտէ 
զարգացման եւ տկարացնել մարմ
նէ դէմադրողական համակարգը: 
Սակայն 0ա լէֆորնէոյ համալսա- 
բանէ գէտնականները 
րած են թ է ան նաեւ կրնայ թերաց
նել սորվելու եւ յէշողութեան կա- 
րողութէւնները:

Գէշերուան ուշ ժամերուն ու
տելու սովորութէւնը կը խախտէ 
քնանալու ծիբը, էնչպէս նաեւ քնա
ցած ժամանակ կ'աշխուժացնէ մար
սողութեան համակարգը եւ պատ
ճառ կը դառնայ սրտէ արագ 
տրոփումներուն: Նախապէս կա
տարուած հետազօտութէւններ 
պարզած են թ է անկանոն ուտելու 
եւ քնանալու սովորութէւնները նա
եւ կը բարձրացնեն քաղցկեղէ, 
ընկճուածութեան , յոգնածութեան 
եւ սրտանօթայէն հարցերու հաւա- 
նականութէւնները:

ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԻՒՆԸ' ՀԱՄԵՂ ՈՒՏԵԼԻՔԻ ԲԱՂԱՂՐԻՉ

Միացեալ թագաւորութեան 
մէջ գանուող Օքսֆորտէ համալսա
րանէ հետազօտները էրենց հետե- 
ւողական ուսումնասէրութէւննե- 
րուն շնորհէւ կը ջանան յայտնա- 
բերել կապը' երաժշտութեան եւ 
ուտ ելէքէ համէ ըմբռնումէն մ է- 
ջեւ: Հետքարքրական է, որ երաժշ
տութեան տարբեր յատկանէշերը 
կրնան տարբեր ազդեցութէւն ու
նենալ համէ ընբռնումէն վրայ: 
Ուսումնասիրութեան արդէւնքնե- 
րուն համաձայն' բա րձր ձայնաս- 
տէճան ունեցող երաժշտութէւննե- 
րը, որոնց մէջ օրէնակէ համար 
կ էշխէ սրէնզը, կը շեշտեն ուտելէ- 
քէ քաղցրութէւնը եւ թ թ ուու- 
թ էւնը: Ւսկ ցած ձայնաստէճանէ 
պատկանող երաժշտութէւնները կը 
շեշտեն լեղէ համը:

Այ ս ուսումնա սէրութեա ն  
գլխաւոր հեղէնակն է հետազօտ՝ 
Զարլզ Սբէնս, որ կը բացատրէ թ է  
էր  այս ուսումնասէրութեամբ ան 
կը փ որձէ ցոյց տալ թ է ըմբռնումէ 
եւ յատկապէս համերու ըմբռնումէ 
ժամանակ մէկէ աւելէ զգայարան
ներ կը գործեն ժամա
նակ: Հետեւաբար, ըմբռնումը պար
զապէս մտայէն աշխատանք մը համ 
զգացում մը չէ, ա յլ' փորձառու- 
թէւն է : Սբէնս էր  ուսումնասէրու- 
թեան որպէս առարկայ ընտրած է 
համերու ըմբռնումը, որովհետեւ 
ան կ'ենթադրէ թ է յատկապէս հա
մերու ըմբռնման ժամանակ է, որ 
զանազան զգայարաններ կ /օգտա- 
գործուէն:

Ուտ ելէքէ համէ փորձառու
թեան մէջ ձայներու եւ երաժշտու
թեան կողքէն մեծ դեր ունէ նաեւ

ուտելէքէն կազմուածքը: Երբեմն 
մարդէկ կը մերժեն ուտելէքը պար
զապէս որովհետեւ անոր կազմ
ուածքը հաճելէ չէ թ ուէր էրենց: 
Այս ուտելէքներու ամէնէն լաւ 
օրէնակներէն է խակ արմաւը կամ 
խխունջը: Ւսկ այլ ուտելէքներու 
պարագայէն, անոնց կազմուածքն 
է, որ հաճելէ կը դարձնէ համը: 
Օրէնակ ճէլոն, չէփսը, զովացուցէչ 
խմէքները մաս կը կազմեն այս 
ուտելէքներու կամ ըմպելէներու 
շարքէն:

Յաւելեալ բացատրութէւններ 
տալով է ր  կատարած հետազօտու
թեան մասէն, Սբէնս դէտել կու 
տայ թ է ծովափէն վրայ ձուկ ուտե
լը  աւելէ հաճելէ է քան տան 
խոհանոցէն մէջ ուտելը, որովհե
տեւ ձուկերու եւ ծովայէն 
ներու հետ կապուած ծովուն ձայ
ները կը շեշտեն ուտելէքէն համե- 
ղութէւնը: Եր կատարած ուսում- 
նասէրութէւններու ընթա ցքէն, 
Սբէնս յաճախ խնդրած է մասնա- 
կէցներէն, որ ուտ ելէքէ համեր 
կապեն տարբեր ձայնաստէճան ու
նեցող երաժշտութէւններու հետ:

Ուսումնա սէրութեա ն ա ր- 
դէւնքներէն մէկնելով, Սբէնս եւ էր  
հետազօտական խումբը կ'ըսեն թ է 
երաժշտութեան մէջոցով կրնան 5- 
էն 10 համեմատութեամբ ազդել 
համէ ըմբռնումէն վրայ: 
բար, տօնական օրերուն կարելէ է 
է  մտէ ունենալ Սբէնսէ կատարած 
այս հետազօտութէւնը եւ ընթրէքէ 
ժամանակ անպայման մէացնել ձայ- 
նասփէւռը կամ հէւրերու նախա- 
սէրած երաժշտութիւնը:

ՆԱՅԵՐԻ ՇՈՐՃ

ԸՆԿՃՈՒԱօՈՒԹԻՒՆԸ ԿՐՆԱՅ ԽՈՉԸՆՂՈՏԵԼ ԶՈՅԳԻՆ 
ՄԻՋԵՒ ՀԱՂՈՐՂԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ

Ըստ վ»թջթ5
նեբուն, ամերիկացիներու 6©7 առ 
հարիւր համեմատութիւնը կը տա
ռապի ընկճուածութենէ:

Ենչպէս յոռետ եսութ իւնը, 
մշտական ցաւերը, յոգնածութիւնը 
եւ ջղայնութիւնը,
թիւնը եւս կրնայ ազդել զոյգի մը 
միջեւ հաղորդակցութեան մակար
դակին վրայ եւ դժուարացնել յա
րաբերութիւնը պահպանելու աշ
խատանքը: Communication Mono
graphs ամսագրին մէջ հրատարակ-

ուած յօդուածէ մը համաձայն՝ 
ընկճուածութէւնը, էնչպէս նաեւ 
յարաբերութեան անորոշութէւնը 
կրնան արգելք դառնալ կողակէց- 
ներու մէջեւ առողջ հաղորդակցու- 
թեան:

Ընկճուածութենէ տառապող 
անհատներու մօտ սովորական երե
ւոյթ  է հեռու մնալ ժխտական 
կացութէւններէ եւ որեւէ փոփո- 
խ ութէւններէ' ընկերայէն
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կեանքի ընթացքին հոգեկան 
ցնցումները անխուսափելի են: 
լորս մեր մանկութեան կամ պատա
նեկութեան ընթացքին, ինչպէս նաեւ 
չափահաս տարիքին ենթարկուած 
ենք հոգեկան ցնցումներու, սակայն 
անոնց սաստկութիւնն է, որ կը 
տարբերի: Ոմանք ^ենթարկուին 
սաստիկ ցնցումներու, իսկ ուրիշ
ներ միջին կամ շատ մեղմ հոգեկան 
կամ զգացական ցնցումներու:

Մասնագէտներու համաձայն' 
հոգեկան ցնցումները կամ trauma- 
ները ունին քանդիչ եւ կառուցո
ղական յատկանիշեր: Սաստիկ հո
գեկան ցնցումները կրնան պատ
ճառ դառնալ հոգեկան հարցերու, 
ինչպէս' ընկճուածութեան, իսկ մեղմ 
կամ միջին ցնցումները կրնան 
զօրացնել անհատին դիմադրողակա- 
նութիւնը:

Այ ս գծով նախապէս կատար
ուած հոգեբանական եւ ծինային 
հետազօտութիւններ պարզած են 
թ է հոգեկան ցնցումներու վատ 
յատկութիւնները կրնան փոխանց
ուիլ սերունդէ սերունդ: Այլ 
քով, հոգեկան ցնցումներու են
թարկուած անհատներու զաւակնե
րը մեծ հաւանականութիւն կրնան 
ունենալ տառապելու զգացական 
հարցերէ, անձկութենէ, 
թենէ եւ ընկճուածութենէ:

Հոգեկան ցնցումի սերունդնե
րու միջեւ փոխանցման գծով կա
տարուած նոր փորձարկումներ

պարզած են թ է վատ յատկանէշե- 
րու կողքէն, ցնցումներու դրական 
հետեւանքները եւս կրնան ծէներու 
դրութեամբ փոխանցուէլ անհատէ 
մը զաւակներուն: Այսէնքն' եթէ 
անհատ մը ենթարկուելով հոգեկան 
ցնցումները յաջողած է անոնց դ է- 
մադրել եւ շրջանցել, այս յատկու- 
թէւնը կրնայ փոխանցել յաջորդող 
սերունդէն:

Այ ս հետազօտութէւնը կա
տարուած է Զ էլրէխ է համալսարա
նէ հետազօտական խումբէն կողմէ: 
Նորագոյն ուսումնասէրութեան 
շնորհէւ գէտնականները յայտնա- 
բերած են մոլեգէւլներ, որոնք 
կրնան փոխանցել հոգեկան ցնցում
ներու դրական յատկանէշերը: 
նականները այս փորձարկումը կա
տարած են մուկերու մասնակցու
թեամբ, որոնցմէ մաս մը ծնունդէն 
ետք բաժնուելով էր  մօրմէն են
թարկուած է հոգեկան ցնցումէ:

Հետաքրքրական է հետազօ
տութեան արդէւնքը, ըստ որուն' 
ճնշուածութեան եւ ցնցումներու 
ենթարկուած մուկերն ու էրենց 
զաւակները աւելէ արդէւնաւէտ 
ձեւով կը լուծեն էրենց ներկայաց
ուած խնդէրները:
րը կը շեշտեն թ է յատկապէս ման
կութեան ցնցումները բնաւ դրա
կան չեն եւ նախընտրելէ է, որ 
անոնք չպատահէն: կեանքէ ըն- 
թացքէն մէջէն եւ մեղմ ցնցումնե
րը կթնան օգտակար ըլլա լ:

ՈՒՐԱԽ ԶՈՅԳԵՐՈՒ 10 ՍՈՎՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

1, Նոյն ժամանակ քնանալ: Րո-
լոր զոյգերը էրենց յարաբերու
թեան սկէզբէ հանգրուաններուն 
կը փափաքէն նոյն ժամանակ քնա
նալ, նոյնէսկ երբ անոնց աշխտան- 
քայէն ժամերը տարբեր ըլլա ն: 
Ըստ հոգեբաններուն, այս սովո- 
րութէւնը պէտք է պահպանուէ 
մէնչեւ վերջ, որովհետեւ ան կը 
ստեղծէ թէ° ֆէզէքական եւ թէ° 
հոգեբանական մտեր

2, Նոյնանման հետաքրքրու- 
թէւններ մշակել: Իւրաքանչէւր 
անձ տարբեր է մէւսէն եւ այս 
տարբե րութէւնն է, որ կը 
անհատէ մը «ես»ը: Սակայն չա
փազանց տարբերութէւնները կրնան 
ժխտական ազդեցութէւն ունենալ 
յարաբերութեան վրայ: Յարատեւ 
ջանքերով եւ փոխ զէջումներուվ 
կարելէ է ստեղծել նոյնանման հե- 
աաքրքրութէւններ, որպէսզէ է ւ -  
րաքանչէւր անձ չկորսուէ էր  անձ
նական աշխարհէն մ էջ' մոռնալով 
իր կողակէցը:

3, Զեռքերը բռնած կամ կողք
կողքէ քա լել: Թէեւ նման երեւոյթ  
մը աւելէ սովորական է նորակազմ 
զոյգերու մօտ, ձեռք բռնելու կամ 
կողք կողքէ քալելու սովորութէւնը 
չէ վնասեր մնացեալ
Ուրախ զոյգերը կ
այս սովորութեան կարեւորութեան:

4, Վստահէլ եւ ներել: Անհա- 
մաձայնութէւնները անխուսափելէ 
են յարաբերութեան մէջ, սակայն 
հարցերը լուծելու ամէնէն ա րդէւ- 
նաւէտ մէջոցներէն է
թեամբ եւ ներելով զայն

լը*
5, կեդրոնանալ դրական կէտե- 

րուն վրայ: ԼԼոյգերու մօտ երբեմն 
կը յառաջանայ կողակէցէն սխալ
ներուն անդրադառնալու եւ անոնց 
վրայ կեդրոնանալու սովորութէւնը: 
Ուրախ զոյգերը նաեւ կը կեդրոնա- 
նան էրենց կողակէցէ դրական

արարքներուն եւ վարմունքէն վրայ:
6, Ֆէզէքական մտերմութէւնը 

պահպանել: Դէտական հետազօ- 
տութէւնները պարզած են թ է ֆ է- 
զէքական հաղորդակցութէւնը կը 
բարձրացնէ հաճոյք պատճառող եւ 
ընկճուածութեան դէմ պայքարող 
հորմոններու քանակը:

7, Իւրաքանչէւր առաւօտ լաւ 
խօսքերով դէմաւորել զէրար: Առօր
եայ կեանքէ ճնշուածութէւնը եւ 
տաղտուկները, էնչպէս նաեւ աճա- 
պարանօք վէճակը կրնան պատճառ 
դառնալ, որ յատկապէս առաւօտ
եան ուշադրութէւն չդարձնենք մեր 
կողակէցէն: Սակայն, ուրախ զոյ- 
գերը չեն մոռնար դրական խօսքեր 
ուղղել էրենց կողակէցէն' նախքան 
աշխատանքէ մեկնէլը:

8, Ամէն գէշեր նախքան քնա
նալը •էշեր բ ար է ըսել: Ըստ 
հոգեբաններու, «*Եէշեր բարէ» ըսե
լու սովորութէւնը կարեւոր բա- 
ղադրութէւն է ուրախութեան եւ 
մտերմութեան պահպանման: Ո ր
քան ժամանակ անցնէ յարաբերու
թեան մէջ այնքան աւելէ կարեւոր 
կը դառնայ նման մանրամասնու- 
թէւններու գոյութէւնը:

9, Օրուան ընթա ստուգել 
«կացութէւնը»: կարեւոր է, շա
րունակական կապէ մէջ մնալ կո- 
ղակէցէն հետ ստուգելու համար 
անոր հոգեկան վէճակը: Երկար 
ժամանակ կապէ բացակայութէւնը 
կրնայ անակնկալներու առջեւ դնել 
մեզ հանդէպման ժամանակ:

10, Հպարտ ըլլա լ կողակէցով: 
Որքան կարեւոր է յարաբերու
թեան յաջողութէւնը այնքան կա
րեւոր է կողակէցներու անհատա
կան ուրախութէւնն ու
թ էւնը: 0 ե ր  կողակէցը պէտք է 
ըլլա յ մեր հպարտութեան աղբէւր- 
ներէն մէկը: Հպարտութէւնը կը 
վերանորոգէ սէրոյ, մտերմութեան 
եւ երջանկութեան զգացումները:
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ԽՈՅ Մարտ 21-Ապրիլ 19
Սխալ ընտրութիւն մը կարող ես ընել որու հետեւանքով նեղանաս: 
Վիրատրական խօսքեր մի ըսեր կողակիցիդ, քանի ան քեզ շատ կը 
սիրէ: Լաւ յատկանիշներդ օգտագործէ ապագայի յաջողութիւներուդ 
համար:
Բախտաւոր թիւերդ են: 5,11,25,26,34

ց ո ւ լ  Ապրիլլ 2 0 -Մայիս 2 0
Սխալներդ ընդունելով' կը վախնաս թէ ծաղրանքի առարկայ պիտի 
ըլլաս գործակիցներուդ մօտ: Կեանքիդ նկատմամբ երախտագէտ 
եղիր եւ արժէք տուր բոլոր շուրջիններուդ: Շատ օգտաշատ գործ մը 
պիտի ամբողջացնես այս շաբաթ:
Բախտաւոր թիւերդ են: 11,20,27,30,35

Ե Ր Կ Ո ՒՈ ՐԵԱ Կ  Մայիս 21-Յունիս 20
Հեռաձայնի կանչ մը պիտի ուրախացնէ քեզ եւ աշխատանքի փափաքդ 
պիտի վերագտնես: Ընտանիքիդ անդամները քեզի նայելով 
օրինակիդ կը հետեւին, լաւ դաստիարակէ եւ շիտակ ճամբուն մէջ 
առաջնորդէ զանոնք:
Բախտաւոր թիւերդ են: 7,15,24,29,33

Խ ԵՑԳԵՏԻՆ Յունիս 21-Յուլիս 22
Հաշիւներով զբաղ շաբաթ մը պիտի ըլլայ այս շաբաթ քեզի համար: 
Փորձէ շատ չյոգնեցնել դուն քեզ: Պատահական չէ որ սիրուած ես 
գործիդ մէջ, գիտակից եւ համբերող բնաւորութիւնդ է որ 
կ՚արտացոլայ դէմքիդ վրայ:
Բախտաւոր թիւերդ են: 4,16,22,31,34

Ա Ռ ԻՒօ Յուլիս 23-Օ գոստ ոս 22
Սխալ պատճառներու համար կը պայքարիս դուն քեզ հետ, 
ամփոփուիր եւ մտածէ թէ ինչ է կարեւորագոյնը կեանքիդ մէջ: 
Քաջութիւնդ մի կորսնցներ պարզապէս մարդոց ըսի ըսաւները լսելով: 
Սնունդիդ լաւ հոգ տար որ զօրանաս:
Բախտաւոր թիւերդ են: 6,12,18,21,29

ԿՈՅՍ Օգոստ ոս 23-Սեպտեմբեր 22
Գործի մեծ ծրագիր մը քեզ կ՚անհանգստացնէ, մի վարանիր առանձին 
ստանձնելու զայն, որովհետեւ պիտի յաջողիս: Շատ զգացական 
փորձառութիւն մը պիտի ունենաս անձի մը հետ որ կեանքդ 
ամբողջութեամբ պիտի բարելաւէ:
Բախտաւոր թիւերդ են: 10,11,23,32,33

ԿՇԻՌՔ Սեպտեմբեր 23-Հոկտեմբեր 22
Անորոշութեան մէջ կը տառապիս եւ ոեւէ մէկու առաջնորդութեան 
չես հետեւիր: Վնասակար նախապաշարումներէդ ձերբազատուելու 
համար' պէտք է զարգացնես դուն քեզ եւ հետեւիս ճշմարիտ 
իրականութիւններու:
Բախտաւոր թիւերդ են: 7,19,25,26,30

ԿԱՐԻՃ Հոկտեմբեր 23-Նոյեմբեր 21
Պարտքերդ կը ճնշեն վրադ եւ քեզ յուսահատութեան կ՚առաջնորդեն: 
Փոխանակ յուսալքուելու' մտածէ թէ ինչ բանը քեզ հասցուց այս գէշ 
պայմաններու տակ եւ ճարը պիտի գտնես: Ընտանիքիդ անդամներուն 
նեցուկ կանգնէ եւ անոնց վէմը եղիր:
Բախտաւոր թիւերդ են: 1,7,17,23,33

ԱՂԵՂՆԱՒՈՐ Նոյեմբեր 22-Ղեկտեմբեր 21
Խոստումներ տուած ես կարգ մը անձերու եւ մոռցած զանոնք 
կատարելու, հիմա ժամանակը եկած է յարգելու խոստումներդ: 
Ունեցած առաւելութիւններուդ երախտագէտ ըլլալու ես: Գործիդ 
բարելաւման համար քու բաժինդ ալ բերելու ես:
Բախտաւոր թիւերդ են: 3,18,20,26,35

Ա Յ օ Ե Ղ Ջ Ի Ւ Ր  Ղեկտեմբեր 22-Յունուար 19
Ապահովութեամբ պիտի ներշնչուիս, բան մը որ երբեք չես զգացած 
առաջ եւ պիտի գիտնաս թէ կեանքը որքան հաճելի է: Միշտ 
պաշտպանէ իրականութիւնը եւ հակառակութիւններդ քաջութեամբ 
դիմագրաւէ: Վստահիր զօրութեանդ:
Բախտաւոր թիւերդ են: 9,14,23,30,34

օ Ո Վ Ա Ն Ո Յ Շ  Յունուար 20-Փետրուար 18
Պահանջքներդ անհամար կը թուին ըլլալ, սակայն իրականութեան 
մէջ քիչով գոհացող եւ հեզ անձ մըն ես: Շրջանակիդ կողմէ շատ 
սիրուած ես եւ բարեկամներդ իսկապէս կը սիրեն քեզ ու քու կողքիդ 
են ամէն պարագաներուդ մէջ:
Բախտաւոր թիւերդ են: 18,24,29,32,31

ՁՈՒԿ Փետրուար 19-Մարտ 20
Հիմնական կարիքներդ պէտք է հոգաս, սակայն միեւնոյն ժամանակ' 
զգուշանաս դրամդ մսխելէ: Գործընկերներուդ նկատմամբ 
կեցուացքդ փոխէ եւ քիչ մը աւելի հասկցիր անոնց մտահոգութ- 
իւնները: Արժէքաւոր նուէր մը պիտի ստանաս:
Բախտաւոր թիւերդ են: 8,19,24,27,29

Գերմանիայի Հզօր Հարուածը Թուրքերին

ԾաբռւԶակռւած էջ 2-ԷԱ

կարող է ներհասարակական -
ոոլէդաղէաչէն ու անդորրէն ան
դառնալի հարուած հասցնել 
մանէալէ հենց ներսում;

Ըստ պաշտօնական տուեալ
ներէ, *ծերմանէաչում տոկալ է 3, 
7% թուրրական փոքրամասնու
թիւն; Աոա£էն սա
փոքր թ էւ է: ք̂ ալց նախ ալդ թ էւը  

խէստ փորրացուած է ' իրականում 
թ ուրջերը երեւէ երկու անգամ 
շատ են; °ւ բացէ ալդ էլ, թուրքերը 
հաւասարաչափ չեն բաշխուած երկ
ր ով մէկ' նր անց համամասնական
ներկալութէւնը խէստ բա րձր է 
քաղաքներում, որոշներում հասնե
լով նոլնէսկ մէ քանէ տասնեակ 
տոկոսէ;

0էւսն է լ թուրքէա լէ մշտա
կան ու լկտէ շանտաժն է ' էբր  
փախստականներէ հոսքէ լծակներն 
է ր  ձեռքում ունենալու փաստով;

Հետեւաբար, եթէ 
դէտական քա լլերը չէէն աշխա
տում, էսկ ժամանակն էլ է  վնաս 
գերմանացէներէ էր աշխատում, 
ապա պէտք էր շուտափոլթ գնալ 
որ ոշման, ալլապէս լետագալոԼմ

ուշ կը ժ նէր ;
Եւ որոշում որ

չնալած էր  «բարեկամ» 
հակադէր կեցուածքէն, հէմա է 
պահը թ ուրքերէ հետ գլոբալ 
ճակատման, քանէ դեռ նրանց դէմ 
պալքարէ ռեսուրսներ կան;

իսկ կոնֆրոնտացէոն մէակ 
լարմար լծակն էլ թ ուրքերէ հա
մար խէստ զ ^ ո ն '  հալկական 
ե ենոցէդէ հարցն էր; Պատկերա
ւոր ասած, գերմանացէք ալս որոշ- 
մամբ ոչ թ է երկու, ալլ բաղմաթէւ 
«նապաստակներ» են մէանգամէց 
թէրախա ւորել; °ւ
ալն է, որ շատ ճէշդ է հաշուարկ- 
ուած հարուածէ եւ ձեւը, ու ուղ- 
ղութէւնը;

(էհուա ցեաշ, էբր
մէալնակ է մտել թ ուրքերէ հետ 
վճռական պալքարէ մէ£, 
էրականում իր մէ£քին ունէ եւ 
գերմտնտցէներէ, եւ եւրոպական 
երկրներէ ու հասարակութեան մե- 
ծամասնութեան
էր  գոլութեան համար մղուող գլո
բալ ալս պալքարում;

Ալո> էրականում գերմանա- 
ցէները կանգնած են բազմակող- 
մանէ եւ գլոբալ խնդէրներէ 
ջեւ; իրենց պալքարը մէալն թ ուր
քերէ դէմ չէ, ալլ Եւրոպական 
արժէքներէ, եւրոպական պետա
կան դրուածքներէ, քրէստոնէա- 
կան արեւմուտքէ համար է;

Արտաքնապէս որոշումն էբր  
հալերէ օգտէն արուած մարդասէ- 
րական քա լլ է, բալց էրականում 
ալն տեկտոնէկ ուժէ մէջազգալէն 
տաբուներէ տեղաշարժ է, որը 
դեռ ծաւալուելու է, անկախ 
նէսկ ^ բուժերէ կամքէց;

°ւ  պատահական չէ թուրքերէ 
ցուգցուտնգտլէն ' նե-
րառեալ դեսպանէ լետկանչը, եւ 
գՈրտէրութէւններէ չափաւոր ար
ձագանքը;

Ալս որոշմամբ գերմանացէք 
փտստտցէ մէացրՈցէն եւրոպա- 
մէտ, քրէստոնէամէտ, մարդամէտ, 
ազգերէ էրտւունքներէն մէտուած 
եւ գլոբալ կեղծէքէ ու կեղծ 
բուներէ դէմ գործընթաց;

թ ուրքերէ համար ես չեմ 
տեսնում բաւարար պաշտպանա
կան քա լլեր; Նրանք կարող են 
շարունակել աղաղակելը, քրտերէն 
գՈնոցէդՈլը, փախստականներ 
նՈրտցնՈլը, Աէրէալում էսլա -
մէստներէն զէնելԱ ու հեղե-
լը , բալց նրանք դատապարտուած
են, քանէ որ հենց ալս որոշմամբ 
շատ բան է փոխուելու եւ 
շուր£ը եւ աշխարհում;

Եւրոպան է
լու ընդդէմ փախստականներէ 
նոր հոսքէ, մահմեդականները կորց
նելու են մարդու էրաւունքներէ 
շանտաժով Եւրոպալում արշաւելու 
հէմքերը; Մահմեդականներն ու 
թուրքերը չեն կարողանալու ալ- 
լեւս դեմոգրաֆէական շանտաժով
դէրքեր գրաւել;

Հրեաները չափաւորուելու են 
եերմանէալէն շանտ եւ Հո- 
լոքոստը շահարկելու առումո վ, ՆԱ- 
ՏՕ-ն եւ տմերէկտցէներէ ռազմա
կան է^տան նտէպուած են 
համակերպուել գերմանացէներէ 
առաւել սուվՈրՈնութՈան հետ ու 
զէ^ել Եւրոպալէն' էնքուրոլն տ է- 
րապետելու էր  հարցերը;

Ըազմաթէւ ալլ
ներ ու հնարաւորութէւններէ դաշ
տեր էլ կան ալս որոշման հետ 
կապուած; իրօք, կատարուածն 
ահռելէ է եւրոպական քաղաքա
կան խաղադաշտերէ համար, 
բաւարարուենք վերը նշուածով;

0 ե ր , հալերէս առումով ալս 
որոշման մէ£ դրական կալ' անկախ 
նոլնէսկ մեր բոլսակերպ, անմա- 
կարդակ, տգէտ ու 
լէն դէւտնտգէտտկտնէց;

Ակնլալտօրէն Թուրքէան ալ- 
լեւս չէ լանդգնէ լարձակուել Հա - 
լաստանէ վրալ շէնծու պատրուա
կով ; Նախկէնում ալս հնարաւորու
թ իւնը կար, ալսօր չկալ;

Ատրպէլճանէ հետ լարաբե- 
րութէւններում բացւում է խօ
սակցութեան ու կարգաւորման նոր 
ասպարէզ' կապուած Ատրպէլճանէ 
տարածքում եենոցէդէ ժամանակ- 
ներէց սկսած ալնտեղ էրտցուտծ 
ալլ փոքր գՈնոցէդներէ հարցէ 
հետ' ներառեալ ղարաբաղեան պա
տերազմը;

Նոր հնարաւորութէւնները 
կան, սակալն ցաւօք, էնչպէս մէշտ, 
մենք շարունակելու ենք մնալ էնք- 
նակործանման տանող մեր էշխա- 
նական անհաղորդ բթութեան փա- 
կուղէներում;

«ԼՐԱ եիՐ»

ՑԱՒԱԿՑԱԿԱՆ
ՕՊ ԱԼ ՊԱԼԵԱՆԷ մահուան տխուր ա ռթիւ Տէր եւ Տիկ. Վէգէն եւ

Աալբի 0անկրեան իրենց խորազգաց ցաւակցութիւնը կը լալտնեն 
հանգուցեալի ընտանեկան բոլոր պարագաներուն;

******

ՊՕՎՈՍ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆի մահուան տխուր ա ռթիւ Տէր եւ Տիկ.
Վիգէն եւ Աալբի 0անկրեան իրենց խորազգաց ցաւակցութիւնը կը 
լալտնեն հանգուցեալի ընտանեկան բոլոր պարագաներուն;

www.massispost.com 
daily news updates

http://www.massispost.com


ՄԱԱԻԱ ՇԱԲԱԹ, ՅՈՒՆԻՍ 11, 2016 - ԷՋ 19
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ԾաբուԱակուաէ էջ

եւ էր  կուսակրութէւնը բաւակա
նաչափ հզօր են*

Աշխարհահռչակ գրող
Օրհան Փամուք իտալական «Լ& 

ՋշբսԱՆևշ»»թերթէն  
ուած է ' ըսելով, թ է «երկիրը վախէ 

մթնոլորտէ մէ£ է© էքւրոպան 
տաւոր է է ր  խօսքը ըսելու»;

Աւո ՚> Լժուրքէան վախէ մթնո
լոր տէ մէջ  կ 'ապրէ , ել ալդ մէկը կը 
հաստատէ «էրմենէհապեր» կալբէ

մէկ ւոլրը> ոլր կը ւէ շուէք թէ
քհուրքիոկ Հանրապետական 
դային կուսակցութեան նախագահ 

0եմալ 0ըլըճտարօղլու ըսած է 
էրտողանէ համակէրներուն՝ «Առանց 
արէւն հոսեցնելու չէբ կրնար ալս 
երկրէն մէջ նախագահական դրու- 
թէւն հաստատել, ալդպէսէ 
թիւն մը երկէրը կրնալ 

թեան առաջնորդել»;
Իսկէնչ կը վերաբերէ ։

հալերուս, ապա ^ոլսոլ 
նակ» թ երթ է խմբագէր Արա 

Աունեանէ խօսրոէ՝ մէջ
ճգնաժամ Ակալ, ընդամէնը։

կէ անհատներ պէտէ 
Տաւութօղլուէ հրաժարականը չ°ազ— 
դեր ալնտեղ ապրող հալկական 
համայնքին վրալ, ո°չ դրական, ո°չ 

ալ բացասական ձեւով»; Երանէ՜ թէ 
ալդ խօսքե ր ը էրականութէւն ը լ
լան եւ համալնրը չվնասուէ, լամե- 
նալնդէպս, ալդպէսէ 
զեկոյցներ կ՚ակնկալուէն ներկայ 
ճգնաժամէն մէջ;

«դժուար է մէջ
հալ ըլլա լը», կ°ըսէ հռչա
կաւոր գրող էլէֆ  
ղանէ ծալրալեղական 
նութէւնը ոչ թ է  
ապրող հալերուն, ալլեւ բոլոր 
ղաքացիներուն պէտէ

Վերջապէս լէշենր, թ է
էո լ աքտաքին գործոց նախարա
րութեա ն բանբեր 0ա րէա  ա-
խարովա, կա յիս 4էն «Իզվեսթ- 
էա » օրա թերթէն հետ զրոլցէն  
ընթացրէն լալտնած է, թէ 
էո լ էշխա նութէւնները 
Օսմանեան կա լսրութէւնը 
կանգնելու մասէն, կը
մոռնան ալդ կալսրութեան ճա- 
կատագէրը;

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԽՂՃԻ ՈՒ ՆՈՒՐԲ ԱՐԺԷՔՆԵՐՈՒ
ՀԱՅԵԼԻ ՄԸ

ԾաբռւԶակռւած էջ 14-ԷԱ

սորվեցնելու գործընթացին վրալ; 
Անկասկած սորվիլն ու սորվեցնելը 
անհրաժեշտ են, բալց չեն կրնար 
ինքնանպատակ ըլլա լ;

բնականաբար բոլոր խ՛նդիր
ները կարելի չէ միեւնոյն ժամանակ 
լո ւծ ե լ կամ նոյն ա ռա ջնա - 
հերթութեամբ; Ա մեր 
իրականութեան մէջ կը պակսին 
հաստատութենական (institutional) 
լուծումներ; Անշուշտ եղած են ու 
կան անհատներ, իրապէս հերոս 
անհատներ ինչպէս Աիմոն-
եանը, որոնք իրենց անձնական,
մտաւորական, նիւթական կամ 
կազմակերպչական միջոցներով շատ 
մը խնդիրներ լուծա ծ են եւ 
տակաւին կը լո ւծ ե ն , բա լց  
երկարաժամեալ լուծումները լուրջ 
միջոցներ կը պահանջեն, միջոցներ 
որոնք անհատէն անդին, հաս- 
տատութիւններն ու կառոյցները

միայն կրնան կենսագործել; 
է նոյնիսկ մտածել նոր հաստա- 
տութիւններ ստեղծելու մասին;

Ել֊ վեր£ապէս, հարց մը որուն 
համար Պէպօ Աիմոնեանն ալ կը 
տառապէր - մեր ղեկավար տարրին, 
իրենց տրամադրութեան տակ միջոցներ 
ունեցող ընտրանիին եւ մտաւորա- 
կանութեան միջեւ երկխօսութեան 
հարցը; Պէտր է կամուրջ մը ստեղծել 
որպէսզի պէտք եղած հնարա- 
ւորութիւններն ու նիւթական 
միջոցները ստեղծուին 21-րդ դարուն 
արեւմտահայերէնի կենսունակութիւնը 
ապահովելու համար;

ինչպէս ՊէպօԱիմոնեանը 
դիտարկած է, « յետ- 
եղեռնեան Սփ իւռքը չէ; Նոր եւ 
յարափոփոխ հոլովոյթ ապրող եւ 
դիմագիծ փոխող Ափիւռըը նոր 
քաղաքականութեան կը կարօտի; 
Տարբեր բնագաւառներու հետ նաեւ 
լեզուականը այսինրն արեւմտա- 
հայերէնը»;

ԽՆԴԱԿՑՈՒԹԻՒՆ
Տէր եւ Տէկ. ^էրա լր (ժ էբ օեւ Լուսէն Փոլատեաններու 

(Ֆրանսա) առջէնեկ մանչ զաւակով բախտաւորուելուն ա ռէթով, զոր 
անուանած են Տարօն Տէր եւ Տէկ. կԼէգէն եւ Աալբէ էրենց
շնորհաւորութէւնները կը լալտնեն ընտանեկան պարագաներուն;

D irector o f Fellow ship M in istry  Position
"St. Gregory Armenian Church of Pasadena is looking for 

applicants for a full-time position as Director of Fellowship Minis
try. It requires organizing committees and teams of volunteers to 
plan, develop and execute parish activities. For more information, 
please call the parish office at 626-449-1523."

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՀԻՆԴԼԵԱՆԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱՕ 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՐԿՕՐԵԱՅ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ

ԾաբռւԱակռւած էջ

ճանաչելուց զատ ստացան մանկա
վարժական թերեւս ամենանշանա- 
կալէ դասերէց մէկը; Աա եւս մէկ 
հնարաւորութէւն էր, համալսա- 
րան-դպրոց կապէ եւս մէկ արտա- 
լալտութէւն, որն անշուշտ հէնդլ- 
եանցէ եւ շրջակալ գէւղերէ շատ ու 
շատ դպրոցականներէ վաղր առաջ
նորդելու է Մանկավարժական
Համալսարան, էնչպէս նշեց Աուրէն 
‘Իանէէլեանը;

Վերջում սէրոլ սեղանէ շուրջ 
աւելէ անմէջական ու անկաշկանդ

զրոլց բացուեց Հէնդլեանէ ու նրա 
ժամանակէ, մեր օրերէ հետ աղեր
սուող կրթական հէմնահարցերէ, 
ալսօրուալ ազգալէն-րաղարական 
ծանրագոլն շրջանէ եւ մեր 
շակութալէն կեանքէ նշանակալից 
էրա դ ա րձութ էւն ն երէ մասէն; 
Ափ էւռքէ եւ հալրենէ մտաւորա- 
կաններէ խօսքը ընդմէջւում էր 
ասմունքով, երգով, հալրենէ բնաշ- 
խարհէց ու մասնաւորապէս Հա- 
ղարծէնէ վանքէց ստացած բարձր 
տպաւորութէւններով;

«Սփիւոք» ԳիտառւսռւմԱակաԶ 
ԿեդբռԶի յբատռւռւթիւԶ

ԸՆԿՃՈՒԱՕՈՒԹԻՒՆԸ ԿՐՆԱՅ ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ

ԾաբռւԱակռւած էջ 17-էԱ

վրալ; Անոնք կը նախընտրեն հեռու 
մնալ որեւէ կացութենէ, որ կրնալ 
փոփոխութեան ենթարկել էրենց 
զգացումները; Ընկճուած 
ները ալնքան դէւրաբեկ կ'ըլլան, 
որ նոլնէսկ կը վախնան պահպանե- 
լէ էրենց սէրալէն լարաբերու- 
թէւնները; Անոնք լաւ գէտեն թ է  
լարաբերութէւններուն մէջ կան 
վերելքներ եւ վալրէջքներ եւ անոնք 
լատկապէս կը ջանան հեռու մնալ

ալս վալրէջքներ էն;
Տարաբերութէւն մը, որքան 

ալ հաստատուած եւ կազմաւոր- 
ուած ըլլա լ, անպալման է ր  մէջ 
ունէ ա նորոշութէւն՝ ապագալէ 
վերաբերեալ; Ալս անորոշութէւնն 
է, որ ամէնէն շատ հեռու կը պահէ 
ընկճուածութենէ տառապող ան

ձերը էրենց կողակէցներէն; Անոնք 
կը խուսափէն արծա րծելէ որեւէ 
ն էւթ , որ կրնալ կապ ունենալ 
էրենց լարաբերութեան անորո
շութեան կամ ապագալէ ծրա գէր- 
ներուն հետ;

կիակեալ Նահանգներու մէջ 
կատարուած ալս ուսումնասէրու- 
թեան մաս կազմած են 126 զոլգեր, 
որոնցմէ առնուազն կէսը ախտա- 
ճանաչուած էր ընկճուածութեամբ; 
կասնակէցներուն կէսը ունէէն զա
ւակներ, էսկ քանէ մը հատը ամուս
նացած չէէն;

Ըւսումնա սէրութեա ն ա ր- 
դէւնքները պարզեցէն թ է բոլոր 
պարագաներէն, լարաբերութեան 
անորոշութեան հետ կապուած հար
ցերը պատճառ կը դառնան, որ 
ընկճուած կողակէցը խուսափէ հա
ղորդակցութենէ;

ՎԱՐՁՈՒ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿՆԵՐ
1060 North Allen Ave Pasadena, C A  91104 

Գրասենեակները վերանորոգված 
եւ յարմար վարձքերով 

հեռաձայնել (626) 398-0506

Ն.Ս.Մ.Մ ԱՐՈՒԵՍՏԻ 
ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԸ

Կը Կազմակերպէ

ԱՍՄՈՒՆՔԻ ԴԱՍԸՆԹԱՏՔՆԵՐ

Տարիքային Բոլոր Խումբերու Համար 

Ղեկավարութեամբ"

Արուեստի Վաստակաւոր Դափնեկիր, Ասմունքող 
Եւ Հեռուստալրագրող

ՆՈՒՆԷ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆԻ

Փորձերը տեղի կունենան ՀԿԲՄ-ի «Կարօ 
Սողանալեան» սրահին մէջ 1060 N.Allen Ave. 

Pasadena .ca 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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«ԼԵՍԹԵՐՆ» ՈՒ ՄԻ ՇԱՐՔ ԱԿՈՒՄԲՆԵՐ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԱՕ ԵՆ 
ՅՈՎՀԱՆՆԷՍՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԵԱՆՈՎ

ֆուտպոլէ Հայաստանի աղգա յին
հաւաքականի եւ մակեդոնական «Վար-
դարի» պաշտպան Տովհաննէս Համ-
բարձումեանը կարող է կարիերան 
շարունակել Անգլիալի Պրեմյեր լի -
գալում:

The Sun-ի համաձայն' 26-ամեալ
ֆուտպոլիստի ծառա յեւթիւններով հե-
տաքրքրուած են Անգլիալի նորընծայ 
ախոյեան «Լեսթերը», «Վեստ ք^րոմ- 
վիչը» եւ լիվերպուլեան «էվերտո- 
նը »: «Վեստ քրոմվիչը» պատրաստ է 
600 հազար ֆունտ ստերլինգ վճարել 
Համբարձումեանին ձեռք բերելու հա- 
մար:

«Տաջորդ քայլս մքրեմյեր լիգան 
է: տիտեմ , որ դա քայլ առաջ է ինձ
համար եւ պատրաստ եմ նոր մար- 
տահրաւէրի: Հենրիխ 0խիթարեանը 
զուգադրել է, թ է ինչ որակեալ ֆուտպոլիստներ կան Հայաստանում: 
Նրա խաղի շնորհիւ Հայաստանի հաւաքականի միւս խաղաղողները 
եւս յայտնուեզին ուշադրութեան կեդրոնում»,- ՛նշել է Ցովհաննէս 
Համբարձումեանը:

Աղբիւրը նշում է, որ հայ պաշտպանի 
հետաքրքրուած են նաեւ բելգիական «քրիւգեն» ու 
եւ ռուսական մի քանի ակումբներ:

Եուրա Մովսիսեանը' «Նիւ Եորք Սիթիի» դէմ խաղի 
լաւագոյն ֆուտպոլիստ

ՄԱՀԱՑԱՒ ԼԵԳԵՆԴԱՐ ՄՈՒՀԱՄԵԴ ԱԼԻՆ

Ամերիկացի լեգենդար բռնցքա
մարտիկ Աուհամէդ Ալին Աունիսի 3- 
ին մահացել է 74 տարեկան հասակում:

Օլիմպիական ախոյեանը նախօ- 
րէին Ա Մ Ն-ի Արիզոնա նահանգի
Ֆինիքս քաղաքում հոսպիտալացուել 
էր շնչառական համակարգի խ՛նդիր
ների պատճառով: Այդ ախտորոշմամբ 
նա առա£ին անգամ չէր յայտնւում 
հիւանդանոցում: 2014 թուականին 
պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի աշ
խարհի նախկին բացարձակ ախոյեա
նը հոսպիտալացուել էր թոքա բորբի 
պատճառով:

0ուհամէդ Ալին երկար տարի
ներ տառապում էր Պարկինսոնի 
հիւանդութիւնից: Հանրութեան շրջա
նում նա վերջին անգամ յայտնուել է 
այս տարուայ Ապրիլին Արիզոնայում 
տեղի ունեցած բարեգործական երե
կոյին ժամանակ:

1960թ. օլիմպիական ախոյեանը, պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի 
ծանր քաշային կարգի աշխարհի բազմակի ախոյեանը, Փառքի սրահի 

համարւում է համաշխարհային բո.նցքամար տի ամենավառ 
աստղը: Մի շարք վարկածներով, նա ճանաչուել է անցած դարի լաւագոյն 
մարզիկ ու բռնցքամարտիկ:

Մօտ 20-ամեայ կարիերայի ընթացքում Ալին յաղթել է 56 
մենամարտերում (37 նոկաուտ):

ՍԵԴԱ ԹՈՒԹԽԱԼԵԱՆԸ' ԵՒՐՈՊԱՑԻ ԱԽՈՅԵԱՆ

«Ռէալ Աոլթ Լէյքի» յարձակուող 
°ուրա Մովսիսեանին ճանաչել է
«Նիւ Եորք Սիթիի» դէմ ձժԼՏ-ի
կանոնաւոր առաջնութեան խաղի լա
ւագոյն ֆուտպոլիստ: Հայաստանի հա- 
ւաքականից դուրս մնացած Մովսիս- 
եանը 10 բալային համակարգով ար
ժանացել է 7.5 միաւորի:

«Մովսիսեանը մասնակցեց 2 կո
լային գրոհի: Առաջին կոլի դրուա- 
գում նա ցուցադրեց իր ուժն ու 
վարպետութիւնը եւ խփեց գեղեցիկ 
կոլ: °ուրան թիմին իր յետեւից 
տարաւ իր ակտիւ գործողութիւնե
րով»,- Մովսիսեանի մասին գրում է 
կայքը:

Յիշեցնենք, որ M LS—ի կայքը 
Մովսիսեանին ընդգրկել էր տուրի 
խորհրդանշական հաւաքականը: «Նիւ Եորք Սիթիի» դէմ արտագնայ 
խաղում նա դարձել էր կոլի հեղինակ' իր թիմին օգնելով տանել կամային 
յաղթանակ (3:2): Ընթացիկ առաջնութիւնում Եուրան խփել է 4 կոլ:

Հենրիխ Մխիթարեանը զիջել է միայն 
Օբամեեանգին ու Լեւանդովսկուն

Գորտմ ունքի «Օորուսիայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարեանը 
Գերմանիայի ֆուտպոլային միութեան վարկածով ճանաչուել է ք^ունդես- 
լիգայի այս մրցաշրջանի երրորդ լաւագոյն ֆուտպոլիստ:

Հայաստանի հաւաքականի աւագը ստացել է ձայների 12,6 տոկոսը: 
Մրցաշրջանի լաւագոյն ֆուտպոլիստ է ճանաչուել Մխիթարեանի 
ակումբակից ^յեր-էմերիկ 0  րամեեանգը, որը հաւաքել է 19.7 տոկոս 
ձայն: Երկրորդ տեղում Միւնխենի «քաւարիայի» լեհ յարձակւող 
կոբերտ  Լեւանդովսկին է ' 19.5 տոկոս ձայն:

Գերմանիայի աւարտուած առաջնութիւնում Հենրիխը մասնակցել է 
31 խաղի եւ դարձել 11 գոլի ու 18 գոլային փոխանցման հեղինակ: Աւելի 
վաղ նրան մրցաշրջանի լաւագոյն խաղացող էին ճանաչել քունդեսլիգայի 
ֆուտպոլիստները:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՒԱՔԱԿԱՆԸ 110-ՐԴՆ է
Ֆուտպոլի Հայաստանի ազգային հաւաքականը ՖՒՖԱ-ի դասա

կարգման աղիւսակում պահպանել է դիրքը եւ շարունակում է մնալ 110- 
րդ տեղում: Նախորդ հրապարակումից յետոյ Հայաստանի թիմն 
ընկերական խաղերում յաղթել էր Գվատեմալային (7:1) եւ է լ Սալվա- 
դորին (4:0), բայց դարձեալ ունի վարկանիշային 316 միաւոր:

Գասակարգման աղիւսակի առաջատարն աշխարհի փոխախոյեան 
Արգենտինան է, որին յաջորդում է քելգիան: Զիլի՛ն նահանջել է 5-րդ 
տեղ, կոլումբիան բարձրացել է երրորդ տեղ, իսկ աշխարհի ախոյեան 
Գերմանիան' չորրորդ: Լաւագոյն տասնեակում են նաեւ'
Պրազիլիան, Պորտուգալիան, Ըւրուգուայն ու Աւստրիան:

Աշխարհի 2018թ. առաջնութեան ընտրական փուլում Հայաստանի 
հաւաքականի մրցակիցներից Գումինիան 22-րդն է, Լեհաստանը 27-րդն 
է, Գանիան 38-րդն է, Զեռնոգորիան' 90-րդը, իսկ Ղազախստա՚նը' 112-րդը:

Յիշեցնենք, որ մինչեւ ամերիկեան հաւաքի խաղերը Հայաստանի 
հաւաքականը յաղթանակ չէր տարել 14 հանդիպում անընդմէջ՝ սահմա
նելով թիմի պատմութեան հակառեկորդ:

Գիւմրեցի Սե- 
դա թութխ ա լեա -
նը սպորտային 
մարմնամարզու
թ ե ա ն  կանանց  
կուսաստանի հա
ւաքականի կազ
մում դարձել է ° ւ -  
րոպայի ախոյեան:

Շուէյցար էա~
յի մայրաքաղաք 
քեռնում կայացած 
առաջնութիւնում 
կուսաստանի հա
ւաքականը թիմա
յին 175,212 միա
ւորով արժանացել 
է ոսկէ մետալի:
Երկրորդ տեղում 
Մեծ քրիտանիան
է (170,312), իսկ լաւագոյն եռեակը եզըափակել է Ֆրանսան (168,496):

16-ամեայ Սեդա քհութխա լեանը 2015թ. պատանեկան օլիմպիական 
ախոյեան է: Նա սամբոյի աշխարհի եւ ԽՍՀՄ-ի եռակի ախոյեան Գուրգէն 
/ժութխալեանի դուստրն է:

Սեդան Մոսկուայում 7 տարեկանից է սկսել մարզուել սպորտային 
մարմնամարզութեամբ: Նա կուսաստանի հաւաքականի կազմում ոսկէ 
մետալ էր նուաճել նաեւ Պաքւում կայացած Եւրոպական մարզական 
խաղերում:

ԱՐԹՈՒՐ ԴԱՒԹԵԱՆ. «ՅՈՅՍ ՈՒՆԵՄ' ԿԸ ԿԱՐՈՂԱՆԱՄ 
ԿԱՏԱՐԵԱԼ ԱՆԵԼ ՎԱՐԺՈՒԹԻՒՆՍ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ

ԽԱՂԵՐՈՒՄ»

Եւրոպայի առաջնութիւնն ինձ 
համար մեծ փորձ էր օլիմպիական 
բարդացուած ցատկս կատարելու հա
մար, ասել է Եւրոպայի փոխախոյեան 
Ա րթուր Գաւթեանը, փոխանցում է 
NEW S.am  Տթօրէ-ի թղթակիցը:

Ա րթուր Գաւթեանը կիօ-2016- 
ի Հայաստանի «յոյսերից» մէկն է:
Հենացատկում փայլող մարմնամար
զիկը օլիմպիական ուղեգիրը նուաճեց 
օլիմպիական փորձամրցման ժամա
նակ, որին մասնակցելու հնարաւո
րութիւն էր ստացել Գլազգոյում կայացած աշխարհի առաջնութիւնում: 

«Եատ ուրախ եմ, որ այս Եւրոպայի առաջնութիւնից թիմով 
վերադարձանք 4 մետալով: Ւմ մրցելոյթից գոհ եմ, քանի որ կարողացայ 
իմ բարդ ծրագիրը փորձարկել, եւ արդիւնքը սպասուածից էլ աւելին 
էր: Լարուածութիւն չունէի Եւրոպայի առաջնութիւնում: Միայն մտա
ծում էի լաւ եւ մաքուր կատարել ցատկս, անել այն, ինչ իմ առջեւ դրուած 
է մարզիչների կողմից: Սա ինձ համար մեծ փորձ էր: Յոյս ունեմ, որ 
կը կարողանամ կատարեալ անել վարժութիւնս Օլիմպիական խաղե
րում»,- ասել է Ա րթուր Գաւթեանը:

Եւրոպայի առաջնութիւնում Ա րթուր Գաւթեանը հենացատկում 
արծաթէ մետալ նուաճեց օլիմպիական բարդացուած ցատկով:


