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Սա րդա րա պ ա տ ի
Ո գիով
98 աարիներ աոաջ, Մայիսեան այս օրերուն, Հայ ժողովուր
դը կը մղեր իր նորագոյն պաամութեան ամենէն վհոական ու
անկիւնադարձային հակաաամարաներէն մին, որու յաղթական
աւարաը դարձաւ մեր ազգի գոյաաեւման ու ներկայ մեր հայրե
նիքի գոյութեան երաշխիքը:
Արարաաեան դաշաի մօա
հայկական կամաւորական խումբերը մահ ու կենաց մարաեր
մղելով, բազմապաաիկ թիւ կազ
մող թրքական կանոնաւոր բա
նակին դէմ, ոչ միայն կարողա
ցան կասեցնել թշնամիի յաոաջխաղացքը դէպի 40 քիլոմեթր հեոաւորութեան վրայ գանուող Երե
ւան քաղաքը, այլ նաեւ մահացու
հարուածներ հասցնելով Պոլիսէն
ղեկավարուող զօրքերուն' սաիպեցին անոնց դիմելու փախուսաի: Այսպիսով, հայ ժողովուրդի
եղեոնէն մնացորդացը փրկուեցաւ
հաւանական կոաորածներէ ու
կանխուեցաւ Հայասաան երկրի
քարաէսէն վերջնական ջնջումը:
Եարդարապաաի հակաաամարաի յաղթանակը ելքը ապա
հովուեցաւ մեր ժողովուրդի մի
ասնականութեան շնորհիւ: Ան
սալով եկեղեցիներու ղօղանջնե
րուն հայութիւնը իր մեծով ու
պզաիկով, իր բանուորներով,
մաաւորականութեամբ ու կղե
րական դասով, իբրեւ վահան
կանգնեցաւ ոսոխին դէմ ու անաոիկ պահեց իր հայրենի հողի
վերջին մասնիկը, որուն վրայ
կանգնեցաւ Հայասաանի աոաջին
հանրապեաութիւնը:
Եարդարապաաի յաղթական
հակաաամարաի ընթացքին հա
յութեան անկոարում ոգին օրի
նակ հանդիսացաւ մեր յաջորդող սերունդներուն եւ ազգին
հաւաքաբար: Եարդարապաաէն
աասնամեակներ եաք, Արցախեան պաաերազմը հանդիսացաւ
նոյն ոգիի դրսեւորումը ու մենք
շնորհիւ մեր ազաաամարաիկներու զոհաբերութեան եւ ժողո
վուրդի միասնականութեան, ոչ
միայն պահպանեցինք մեր հողը,
այլ նաեւ վերաաիրացանք դարե
րէ ի վեր կորսուած մեր հողերու
մէկ մասին:
Ապրիլեան քաոօրեայ պաաե
րազմը անգամ մը եւս եկաւ ցոյց
աալու, որ մեր ժողովուրդը վհոական պահերուն գիաէ մէկդի դնել
իր ներքին բոլոր աարակարծութիւնները' փութալով հայրենիքի
պաշապանութեան:
Որպէս սփիւոքահայեր, Եար
դարապաաի հակաաամարաի
աարեդարձին աոիթով յիշենք մեր
ժողովուրդի արեան գնով արձա
նագրուած հերոսական էջերը ու
աոաջնորդուինք սարդարապաաեան նոյն ոգիով:
«ՄԱԵԻԵ»
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«Չենք Կարող Մոռանալ Այդ 800 Հեկտ ա ր Տ ա րա ծքը»
Յայտարարեց Հա յա ստ ա նի Պ ա շտպ ա նութեա ն Ն ա խա րա րը
$ն^եա լ շաբաթ,
վերադարձէ ճամբուն վրալ, օդա
նաւէն
հաչ լրագրողներու հետ
հարցազրոչցէ մը
Հաչաստանէ նախագահ Աերժ Աարգսեան չաչտարարած էր թ է , ապ^րէլեան
րաաօրեաչպատերազմէ ընթ ա ցքէն թշնա մէն գրաւած էր 800
հեկտար տարածքէ
0ա չէս 23-էն,
թեան նախարար Աէչրան Օհանեան
պատասխանելով աչս մասէն էրեն
տրուած հարցումներուն, հաստա
տ ել որ եղած են զօրքերու նման
տեղաշարժերէ
«թա քցնելու բան չկաչէ Եղել է
զօրքերէ տեղաշարժ, որը աչսօր
Պաշտպանռւեան նախաբար
Օհանեան
գտնւում է Պաշտպանութեան
կէ ողՀ անձնակազմէ' տուեալ հատռուսական զէնք ձեռք ձգելու համարէ
ա ռումով, նախաձեռնողութեան
ուածներում գտնուող ստորաբաժա
Օհանեան աչս ա ռ թ է ւ տեղեառումով, կրակաչէն խոցման առու
նումներէ վերահսկողութեան
կացուց
որ, է ն ք մէ քանէ օր առաջ
մով Պաշտպանութեան բանակէ անձ
քոչէ Աչդ տարածքները ամրագրաչցելած
է Արցախ եւ սահմանէ
նակազմէ ձեռքէն է»է
ուած են Լեոնաչէն
Հան
վրաչ էրավէճակը հանգէստ էէ Ան
Աչս ա ռ թ էւ նախարարը չաչտրապետութեան տարածքներում, եւ
չաչտնեց որ Թալէշ գէւղէ
նեց որ, Հաչաստան
կարծում եմ, որ
բ ագոր
ները աչժմ կրնան վերադառնալ
կուսաստանէն վարկով զէնքէ արագ
ծընթացում համապատասխան ըն
էրենց
տուներըէ
մատակարարումները ապահովելու
թացք կը տրուէ, որը կը
ուղղութեամբէ
«Շատ ք է չ են կրակոցներըէ
ուէ նաեւ աչդ
տա ր
երավէճակը վերահսկւում է Պաշտ
«Ապառազէնութէւններէ մէ
Շարունակելով, նախարարը
պանութեան բանակէ ստորաբա
մասը, որ պատրաստւում էէնք գնել,
ըսաւ -, «ինչպ էս
մենք
չենք
ժանումներէ կ ող մէց»- ըսաւ
արդէն պատրաստ էէ Եւ մենք կը
մոռանում մեր բոլոր պատմական
խարարըէ ԼԼՀ պաշտպանութեան
փորձենք սեղմ ժամկէտներում էրա տարածքները, աչնպէս էլ
աչդ
բանակը ծա ռա չութէւն է էրակականացնել առաջադրուած
տարածքները, էհարկէ, չենք կա
նացնում աչդ շրջանում, հրադաները »,- աւելցուց նախարարըէ
րող մոռանալէ *Նրա համար
էլ
դարէ ռ ե ժ էմ ը չարաբերականօրէն
Յէշեցնենք, որ կուսաստանն
մենք ստեղծել ենք աչնպէսէ դ է ր պահպանւում է, էսկ կրակոցները
ու Հաչաստանը համաձաչնութեան
քաչէն պաշտպանութէւն, որ
շատ չեն, ըսաւ պաշտպանութեան
եկած էէն, 200 մխ տոլարէ Հաչասրահսկողութէւնը
նախարար Աէչրան Օհանեանէ
տանէն վարկ տրամադրելու շուրջ՝

Հայ Ամերիկեան Խորհուրդը Յուշագիր Յանձնեց
Լոս Անճելըսի Գերմանիոյ Հիւպ ա տ ոսա րա ն
Երեքշաբ թ է , 2 4 - է ն
ԱԳՀԿՀաչ Ամերէկեան խորհուրդը
ներկաչացնող պատուէրակութէւն
մը, որուն մաս կը կազմէէն նաեւ
«Ե ա չծ» երէտասարդական մ էո ւթեան անդամները, աչցելեց Լոս
Անճելըսէ մէջ բ^երմանէոչ հէւպատոսարանը եւ չուշագէր չանձնեց'
ուղղուած ^երմանէոչ Վարչապետ
Անճելա կերքըլէնէ
Աունէս 2-էն նախատեսուած է
^ երմանէոչ խորհրդարանէն ներս
Հաչկական Ցեղասպանութեան
նաչման բանաձեւէ քննարկումըէ
Աչս ա ռ թ է ւ գերմանական մամու
լը կը տեղեկացնէ որ, քանաձեւէ
վաւերացումը անխուսափելէ է, քանէ որ խորհրդարանական բոլոր
խմբակցութէւնները համաձաչնութեան եկած են աչս հարցէ շուրջէ
՛Նկատէ առնելով, որ
էա -թուրքէա չարաբերութէւնը կը
գտնուէն բաւական բա րդ էր ա վ էճակներու ա ռջեւ եւ վերջէն պահուն Անճելա Մ երքըլէ
ր ո ւթ էւն ը կրնաչ արգելք
սանալ բանաձեւէ վաւերացումէն,
Հաչ Ամերէկեան խորհուրդը դէմելով Վարչապետուհէէն կոչ կ ՚ը ն է
չենթարկուելու թրքական
ներուն եւ ընթա ցք տալու, որպէսզէ Հաչկական Ցեղասպանութեան

պատմական էր ո ղ ո ւթ էւն ը
հաս
կան խորհուրդէ կողմէէ
երմա նէոչ վա րչա պ ետ էն
տատուէ նաեւ
ղմերկողմէէ
ուղղուած չուշագրէ
՛Նման չուշագէր մը չանձնուեցաւ նաեւ ^եերմանէոչ դեսպանա
թ է ւն ը կարելէ է տեսնել
տունը ֆա րէզէ մէջ, Հաչ °ւրոպ ա է
Անգլերէբբաժէնէն մ էջ:

Ս.Դ.Հ.Կ. ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
ՄԱՄԼՈՅ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ԵԳՀԿ Կեդրոնական Վարչութիւնը իր սոյն աարուայ Ապրիլ 30 -ին
գումարած լիագումար նիսաի ընթացքին կաաարեց դիւանի
փոփոխութիւն: Կեդրոնական Վարչութեան աաենապեա ընկեր Յակոբ
Տիգրանեան ժողովին աեղեկացուց, որ անձնական պաահաոներէ
ելլելով, որոշած է հրաժարիլ աաենապեաի պաշաօնէն եւ աոաջարկեց
կաաարել դիւանի փոփոխութիւն:
Կեդրոնական Վարչութիւնը բարձր գնահաաեց ընկերոջ ցարդ
կաաարած զոհողութիւնները եւ իր աաենապեաութեան ընթացքին
արձանագրուած յաջողութիւնները: Իր հերթին, ընկեր Տիգրանեան
հաւասաիացուց, որ պիաի զօրավիգ կանգնի նոր դիւանին եւ պիաի
շարունակէ նոյն եոանդով կաաարել Կեդրոնական Վարչութեան
անդամի իր պարաականութիւնները:
Ապա, անցնելով նոր դիւանի ընարութեան, Կեդրոնական
Վարչութիւնը միաձայնութեամբ ընարեց դիւանի նոր կազմ* հեաեւեալ
ընկերներէն բաղկացած.
- Տօքթ. Համբիկ Եարաֆեան - Աաենապեա
- Եեպուհ Գալփաքեան - Փոխ աաենապեա
- Վազգէն խոաանեան - Աաենադպիր
- Վազգէն Գալթաքհեան - Գանձապահ
Ե . Գ . Հ . Կ Կեդրոնական Վարչութիւն
Մայիս 20, 2016
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ՀԱՅ ԱՍՏԱՆԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ

Պետութեան Վախճանը

կապ չունի, նրա աշխատանքային
գրքոյկում գրուած է « Ա կ պատ
գա մա ւոր»: Ւնչ-որ մէկը երբեւէ
յսե±լ է, որ կանոնաւոր բանակ
ՄԱՐԿՆԾԱՆԵԱՆ
որովհետեւ քարկոծում են
ունեցող երկրում Ակ
անգամ նրանք, ովքեր հասկանում
Ապրէլեան պատերազմից
ւորը թիմակիցներին հաւաքի, վեր
են, որ 2+2 իսկապէս հաւասար է
տոյ Հայաստանի
ի
կենայ գնայ պատերազմ:
չ որ սի:
րը
յայտնուել են բաւականին
Րա յց սա շատ վտանգաւոր էմենք այս մասին խօսելու փոխա
րէն քննարկում ենք' տեսնես այդ
խղճուկ վիճակում: Ը՛նդ որում'
ոչ միայն իշխանութիւնների հա
պատերազմի
արդիհետմար, որովհետեւ իշխանութիւննեվիճակում ո±վ էր ճիշտ, ո±վ էր
սխալ, ո*±վ ում ուշունց տուեց, եւ
դա կապ չունի: Պարզապէս
րի նկատմամբ բացարձակ անվս
ո ±վ ում պատուէրով հրապարաեայ պատերազմից յետոյ
տահութիւնն արդէն վերածուել է
կայնացրեց դա:
փորձում են երկխօսութեան մէ£
անվստահութեան
նաեւ պետու
Մի ուրիշ օրինակ բերենք:
մտնել ժողովրդի հետ ու մէկ-մէկ
թեան նկատմամբ: Ու
դա
ոչ
Դառնի
գիւղի ժողովուրդը հանոյնիսկ այնքան են անկեղծանում,
միայ ն զգացւում է ամէն ք այ լ ափո
ւա քուել է, փակել ճանապարհը եւ
որ ճիշտ-ճիշտ բաներ է լ են ասում,
խի> այւ եւ ք այ լ առ ք այ լ ներ սից
թ ո յլ չի տալիս, որ իրենց ջո ւր ը
բա յց միեւնոյն է ' երկխօսութիւնը
քայքայում է պետութիւնը: Տեսէք'
տանեն, Արարատեան դաշտի ի ն չչի ստացւում: կողովուրդն այս
գեներալ Աանուէլը շքախումբը
որ օլիգարխների հողերը ջրեն:
իշխանութիւններին չի վստահում,
հաւաքել-գնացել է Ղ^արաբաղ ու
Մենք է լ ' քաղաքական գործիչնե
եւ
վերջ Հ
Ը ւ ոչ մի նշանակութիւն ինչ-որ պատմութեան մէ£ ընկել,
րով, ակտիւիստներով, լրատուաչունի, թ է ինչ են ասում:
եւ պետական պաշտօնեաները' Ակ
միջոցներով-բա նով, հիմնական
Տեսէք' քանի կար, ասում էին
փոխնախագահից սկսած, պաշտ
հարցը թ ողա ծ' աղմուկ ենք բա րձ
մեր բանակը տարածաշրջանում
պանութեան
նախարարո վ վեր
ամենամարտունակն է ու պատե
րազմի դէպքում կը հասնի Պաքու,
իսկ հիմա անկեղծանում են' բա 
նակն 80-ական թուականների զէն
քով է
կռւում,ու անգամ ո ւթ
քառակուսի քիլոմետրը ետ բերե
լու համար տասնեակ զոհեր կը
տար: Առաջ պնդում էին, որ ոչ
մի մենաշնորհ էլ չկայ (ի±նչ մե
նաշնորհ, ով
ինչ
ո ւզի' կը
ներկրի), իսկ հիմա կոնկրետ քա յ
րա ցրել, թ է սա ի±նչ խայտառա
ջա ցրած, փառաբանում են նրա
լերով պայքարում են
կութիւն է ' օրը ցերեկով անարդա
դերակատարումն ապրիլեան պա
ների դէմ: Ոայց արդէն ուշ է:
ր ո ւթ ի ւն է տեղի ունենում: Մինչ
տերազմում: Հետաքրքիր է ' իսկ
Ւշխանութիւնները յայտնուել են
դեռ հիմնական հարցը սա է ' եթ է
որեւէ մէկը
ԵԵՄկանոնադրու
այն ուսուցչի վիճակում, որը տա
գետը որեւէ գիւղի միջով է անց
թ ի ւն ը կար դ ացե±լ է, գիտի±> որ
րիներ շարունակ այնքան է խաբել
նում, գետը գիւղից սեփականու
ԵԵՄ-ն հասարակական
աշակերտներին, որ հիմա եթ է ան
թ իւնն է, թ է ± այն ուամենայնիւ
պ ութիւն է, որի ֆունկցիաների
գամ
գրատախտակին գրում է
պետութեան, եթ է որեւէ գիւղի
մէջ ռազմական գործողութիւննե«2 + 2 = 4 », միեւնոյն է ' բոլորը սու
միջո վ ճանապարհ է անցնոԼմ,
րին անմիջականօրէն մասնակցելը
լում են ու ձեռքի տակ ընկածը
ա յդ գիւղացիները երբ ուզենան'
չի մտնում: Ոեւէ մէկի մտքով
շպրտում նրա վրա յ: ° ւ սրանք
պիտի փակե±ն ճանապարհը, թ է ո չ:
անցեալ է, որ
Մանուէիսկապէս խղճալի տեսք ունեն,
է , վաղն է լ, ասենք, կեչուտ գիւղի
նը կանոնաւոր բանակի հետ ոչ մի

Ա սում էին մեր բ ա ն ա կ ը տ ա ր ա ծ ա շ ր ջ ա ն ո ւ մ
ա մ ե ն ա մ ա ր տ ո ւ ն ա կ ն է ու պ ա տ ե ր ա զ մ ի
դ է պ քո ւմ կը հ ա ս ն ի Պ ա քու, իսկ հ ի մ ա
ա ն կ ե ղ ծ ա ն ո ւ մ ե ն բ ա ն ա կ ն 8 0 -ա կա ն
թ ո ւ ա կ ա ն ն ե ր ի զ է ն ք ո վ է կ ռ ւո ւմ

Բազմաչարչար Խ նդիր Չդա րձնենք Արցախի Համար
ԹԱՄԱՐ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
Հայաստանի եւ Լեռնային 'Լարաբաղի միջեւ ռազմական
նութեան պայմանագիրն արդէն
պատրաստ է : Այս պայմանագիրն,
ըստ էութեան, Լարաբաղի անկա
խութեան ճանաչման «կէս քա յլ է » ,
ճանաչման կէս քա յլն է:
Աա դեռ ամէնեւին չի նշանա
կում, որ պայմանագիրն առաջի
կայում կը կնքուի, այստեղ որոշա
կի խնդիրներ կարող են լինել,
օրինակ' կապուած արտաքին գործօնների հետ: Միջազգային դե
րակատարները, խաղացողները,
միջնորդ երկրները: Ոոլորի դի ր
քորոշումը պէտք է հաշուի առնել,
է հար կէ> չ զ է ջ ե լ ով Ար ց ախի շահերը:
Հանրապետականները յայտարարում են, որ պայմանագրի մշա
կումը աւարտական փուլում է:
վերաբերում է դրա կնքմանը, ապա
այստեղ դեռ յստակութիւն չկա յ:
Արմէն Աշոտեանի խօսքով, դա կը
լինի պատեհ պահին: «Ե ս տեղեակ
չեմ կոնկրետ ժամկէտի մասին,
բա յց ես գիտեմ, որ ա յդ աշխա
տանքները մօտենում են աւարտին,
եւ ա յդ լրջա գոյն քաղաքական
իրաւական նոր շրջանագիծը, որը
միաւորելու է Հայաստանի եւ Լարաբաղի ռազմաքաղաքական տա
րա ծքները, նախագծման փուլից
կարծես, թ է արդէն դուրս է
Մնացածը կախուած է քաղաքական
իրավիճակից, սա է լ յստակ պէտք
է ասուի, որովհետեւ ա յդ փաստա
թ ո ւղ թ ը ստորագրելու որոշումը
նոյնպէս քաղաքական է » :
Եհարկէ, ռազմական

նութեան պայմանագրի կնքումն
անհրաժեշտութիւն է, մանաւանդ,
եթ է հաշուի առնենք այն, որ դրա
մասին հնչել է Հայաստանի նախա
գահի մակարդակով, ուստի պայ
մանագրի չկնքումն ա նլրջութիւն
կը լինի:
Յիշեցնենք, որ Աերժ Աարգսեանն Ապրիլի 4-ին ԵԱՀկ անդամ
երկրների դեսպանների հետ հան
դիպման ժամանակ ասել էր, թ է
հրահանգել է Արտաքին գործերի
նախարարութեանը' աշխատել Լարաբաղի հետ' ռազմական
նութեան պայմանագիր կնքելու
ուղղութեամբ:
Մ իջա զգա յին հա նրութիւն
իհարկէ, կարող է որոշակի անհա
մաձայնութիւն ցոյց տալ, բա յց,
սա թ էրեւս այն հարցն է, որտեղ
հայկական դիւանագիտութեան հա
մար խնդիրներ, կարծես թ է , չպէտք
է առաջանան; Աա ուղղակի Արցա
խի ու Հայաստանի բնական եւ
միանգամայն ընկալելի կապի փաս
տագրում է:

ինչպէս է իրեն դրսեւորելու
Հայաստանի դիւանագիտութիւնը,
պարզ կը լինի ապագայում; Ատրպէյճանը վստահաբար ա ռիթներ
դեռ գտնի ղարաբաղեան գօտում
եւ հայ-ատրպէյճանական սահմա
նին նոր լարուածութիւններ ««սար
ք ե լո ւ » համար;
Հայկական կողմը պէտք է
ունենայ յստակ հիմքեր' իրաւա
կան դաշտում Արցախի
գո ւթ իւն ը պաշտպանելու համար;
այն հարցն է, որտեղ
Իսկ
միջազգային որեւէ
կառոյց եւ
օտարերկրեայ դիւանագէտ չպէտք
է
իրենց
պարտքը համարեն'
«խաղաղ բանակցութիւններին չխո
չընդոտ ելու» մասին երկար-բարակ ելոյթներ ունենալու համար:
Հայաստանի եւ
Լեռնային
Լարաբաղի միջեւ ռազմական փոխօգնութեան պայմանագրի ըն 
դունումը չպէտք է դառնայ ԼԼՀն ' Հայաստանի կողմից ճանաչելու
բազմաչարչար հարց:
«ՀԱՅԵԼԻ»

ՎԱՐՁՈՒ ՍՐԱՀ
ՓԱՍԱՏԻՆԱՅԻ Մ ԷՋ (200 ՀՈ Գ Ի Ի ՀԱ Մ Ա Ր)
ԱՄԷՆ ՏԵՍԱ Կ Ա Ռ ԻԹ Ն ԵՐՈՒ ՀԱ Մ Ա Ր
1060 N. ALLEN AVE. PASADENA CA 91104
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բնակիչները կասեն «է ս
մեր
ջո ւր ն ա, չենք թողնում ԱրփաԱեւան թունելով տանէք Աեւան»:
Դա եղաւ
պետութի^ւն
Հասկանալի է, չէ±, որ պետու
թ ի ւն ը պիտի որոշի, թ է ինչպէս
տնօրինի իր բնական ռեսուրսները
(ա յդ թ ւ ո ւ մ ' ջր ա յի ն): Եւ պիտի
տնօրինի իշխանութիւնների մի
ջոցով, որին ընտրում է ժողո
վ ուրդը: Եթէ իշխանութիւնները
վատ են տնօրինում' պիտի ուրիշ
իշխանութիւններ ընտրի: Եւ ոչ թ է
կանգնի-ասի «մ ե ն ք ձեզ ընտրել
ենք, հիմա մեր ջո ւր ը տանում
է ± ք », կամ' «բ ա ձեզ էդքան ձայն
ենք տուել, դէ մթերա ծ խաղողի
փողը
տ ուէք» եւ ա յլն: Յ ա յց'
ի շխ ա ն ութ ի ւնն եր ի նկատմամբ
վստահութիւն չկա յ, դատարաննե
րի նկատմամբ չկայ (ե թ է լի՛նէր'
ճանապարհ փակելու փոխարէն կը
դիմէին դատարան), մի խօսքով'
պետութեան նկատմամբ վստահու
թ ի ւն չկա յ: Իսկ սա նշանակում է '
պետութիւն չկա յ, որովհետեւ ո±ւմ
է պէտք այն պետութիւնը, որի
գոյութեան
մ ասին յիշեց՚ն ելիս
բոլոր ը քմծիծա ղ են տալիս:
Իշխանութիւնները Հայաս
տանն այս վիճակին են հասցրել
երկարատեւ, հետեւողական «ա շ 
խատանքի» միջոցով, եւ իրենց
հիմնական նպատակին հասել են'
ժողովուրդը հրաժարուել է քաղա
քական պայքարից: Որովհետեւ եթէ
պետութեանը չեն վստահում ' ի±նչ
նշանակութիւն ունի, թ է ով կը
ղեկավարի պետութիւնը:
փո
խարէն ամէն մէկն իր փայ կռիւն
է տալիս© մէկը սեփական
ձեռնութեա մբ գնում է առաջին
գիծ, միւսն իր այգու ջուրն է
պաշտպանում, երրորդն իր տան
դիմացով անցնող ճանապարհն է
փակում,,,
Րաուրիշ ի±նչ անե
եթ է պետութիւն չկա յ:
«ՉՈ Ր Ր Ո Ր Դ ԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆ»

ՄԱՍԻՍ ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ
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ՍՈՑԻԱԼ ԴԵՄՈԿՐԱՏ ՀՆՉԱԿԵԱՆ
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ
Ա րեւմտ եա ն Ա մեր իկ ա յի Շրջա նի

ՎԱՐԻՉ ՏՆՕՐԷՆ
ՎԱՑԷ ԱՋԱՊԱՑԵԱՆ
M ASSIS W eekly
Organ of the Armenian Social
Dem ocratic Hunchakian Party
of Western USA
1060 N. Allen Ave.
Pasadena, CA 91104

Phone: (626) 797-7680
Fax: (626) 797-6863
E:Mail: massis2@earthlink.net
http://www.massisweekly.com
(USPS 667-310) (ISSN 0744-334X)
Published Weekly
Except Two Weeks in August
ANNUAL

S U B S C R IP T IO N

R ATES:

USA $50.00, $100.00 (First Class)
Canada $125.00 (Air Mail)
Overseas $250.00 (Air Mail).
All payments must be made in
US funds & Drawn on US banks.
Periodicals Postage Paid
at Pasadena CA.
Please Send Address Change To
MASSIS WEEKLY

ՇԱԲԱԹ, ՄԱՅԻՍ 28, 2016 - ԷՋ

ՄԱՍԻՍ

3

ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՆ ՆԵՐՔ ԻՆ ԼՈ Ւ Ր Ե Ր

Ե Խ Խ Վ Զ ե կ ո ւ ց ո ղ ն ե ր ը Մ տ ա հ ո գ ի չ Դ ր ո յթ ն ե ր
Են Մ ա տ ն ա ն շ ե լ Ը ն տ ր ա կ ա ն Օ ր է ն ս գ ր ք ի
Մ ա խ ա գ ծ ո ւմ

Կ ո ռ ո ւ պ ց ի ա յի Դէմ Պ ա յք ա ր ը Պ է տ ք է Ս կ ս ե լ
Բ ա ղ ր ա մ ե ա ն 26-ից

ԱԺ
«Ժ ա ռ ա ն գ ո ւթ ի ւն »
խմբակցութ եան պ ^ ^ մ ^ ր է ր Ձ.ա~
մենր ողջունում
ենըիշխանութիւնրուհի Փոստտնջետնը համարում է,
ների պատրաստակամութիւնը' շա
որ մենր այլեւս լռելու տեղ չունենր
րունակել համագործակցել Վենետի
ա յլ ունենր կազմակերպուելու
կի Տանձնաժողովի հետ, ինչպէս
խ նդիր: « Այ ս 800 հեկտարը նշա
սահմանադրական բարեփոխումնե
նակում է, որ մենր կորցնում ենր
րի ժամանակ է ր », - յաւելել են
մեր պետականութիւնը»,- «Ա ռա 
նրանբ:
ջին լրատուական»-ի հետ զր ոյՀամազեկուցողների կարծի
ցում ասաց նա:
քով' «Հայաստանում նոր
Հա րցին' Աերժ Աարգսեա՚^նը
կան համակարգի ներդրումը կարող
պատրաստ չէր տղաների մահուան
է դրականօրէն անդրադառնալ այն
գնով վերադարձնել այս 800 հեկ
կուսակցութիւնների վրայ,
տարը,
թնեկային կոնկրետ
պատրաստ են համագործակցել եւ
ներ,
կարուհի
Փոստտնջետնը
բաղաբական կոալիցիաներ կազմել,
պատասխանեց.. «Երիտասարդները
ինչը հակակշիռ կը հանդիսանայ
առաջին օրը իրանց դիմա դրու
այն մտածողութեանը, որը,
թ ի ւն ը ցոյց տալով' խախտեցին
գերիշխում է Հայաստանի
Աերժ Աարգսեանի բոլոր ծրագրեհամակար Հո ւմ '
յ աճախ
ի
ր ը : Նա պատրաստւում էր
հաշիւ
երկրի
ժո
խապատկան տարածրները լո ւռ
մա ն»: Այ ս առումով համազեկույանձնել թշնա մուն»:
ցողները մտահոգութիւն են յայտկարուհի Փոստտնջետնի կարնում Ընտրական
նա
ծիրով' Աերժ Աարգսեանը այդ
խագծի այն դրոյթների առնչուկերպ լուծելու էր հարցը, որպէսզի
թեամբ,
արոնըարգելում
են
պահպանէր իր բռնտ զտ ւթտ ծ ի շ
երերից աւելի կուսակցութիւննեխանութիւնը. «Ա յժ մ ինրն ուզում
րից կազմուած կոալիցիաներին կա
է մանիպուլյացիաների ձեւով բա 
ռավարութիւն կազմել ընտրութիւնցատրութիւն տալ, թ է ի բ ր ի*նրը
ների առա£ին փուլում եւ շատ կարճ
պատրաստ չէ ր : ^ա յց չէ± որ եւ°
ժամանակ տալիս կուսակցութիւնմինչեւ րառօրեայ պատերազմը, եւ°
ներին իշխող կոալիցիա կազմելու
դրանից յետոյ մենր ամէն օր զոհեր
համար'
նախըան
ենր ունենում, եւ ունեցել ենր
երկրորդ փուլի նշանակումը:
աւելի շատ զոհեր,
րառօրեայ
պատերազմի ժամանակ»:
Անդրադառնալով վարչապե
տի յայտարարութիւններին' կո-

ԵԽԽՎմոնիտորինգէ Հանձնագոյն պայման: - «Ա յդ պատճառով
ժողովի Հայաստանի
թիւնների կատարման հարցով
մազեկուցողներ բրիտանացի Ալան
Միլը
եւ
իտալացի
խալատին կոչ են անում
եան րաղարական ուժերին շարու
նակել քննարկումները նոր Ընտրա
կան օրէնսդրէի շուրջ եւ
ձայնութեան ղալ' հնարաւորինս լայն
կոնսենսուս ապահովելու
«Ն որ ընտրական համակարգը
եւ ընտրակարգը, եթ է պատշաճ
կիրառուեն, կարող են Հայաստանը
հասցնել նոր կարեւոր փուլի' երկրի
ժողովրդավարական զարգացման
ա ռումով»,- Հայտարարում են համազեկուցողները,
Հայաստան
էին այցելել Մայիսի 11-12-ը եւ
հանդիպել իշխանութեան, բաղա
սական ուժերի,
թեան ներկայացուցիչների
«Միաժամանակ
լիո
վին կիսում ենբ Վենետիկի հանձնա
ժողովի արտայայտած մտահոգութ է ւնռ> որ օրէնսղէսՔը խրթին է
ինչը կարող է ազդեցութիւն ունենալ
ընտրական համակարգի վերաբեր
եալ
հանրային
վստահութեան
վրա յ», - ասել են համազեկուցողներ ը ' դա համարելով իրապէս ժո
ղովրդավարական ընտրութիւններ
անցկացնելու համար կարեւորա-

« Պ ա շ տ օ ն ե ա ն ե ր ն Ա յդ ք ա ն Մ ի ա մ ի տ Չեն.
Յ ա յտ ա ր ա ր ա ծ Փ ո ղ ե ր ի Հ ի մ ք ե ր ը Ո ւն ե ն »
Պէտբ է կոռուպցիայի առա
ջացման պատճառները թուարկել,
յետոյ տեսնել, թ է այդ ուղղութեամբ
ինչ է տրուած. եթէ պետական
կառավար ման համակարգը սոցիա֊
լապէս պաշտպանուած
չէ,
իսկ
պաշտօնեան չի ստանում այն աշխա
տավարձը, որը հնարաւորութիւն կը
տայ իր անձնական կարիճները բա ւարարել, այդ ռիսկը միշտ լինելու
է: Ազգային ժողովում լրագրողնե
րի հետ զրոյցում ասաց
փոխ
նախագահ Արմէն Ալավերդեանը:
«Ես չեմ կարծում, որ պաշտօնեաներն այնբան անմիտ ու անգրա
գէտ են, որ յայտարարագրում է մեծ
գումարներ, դրա հիմբերը չունի:
Հաստատ իմացէբ, որ հիմբերը ու
ն ի », -ասաց նա:
Անդրադառնալով դիտարկմանը,
որ յայտարարագրուած
եւ նրանց եկամուտների միջեւ ահռելի
տարբերութիւն կայ, Ալավերդեանն
արձագանգեց. «Պետական պաշտօնեաներն աւելի լաւ է յայտարարեն իրենց
եկամուտները, պետութիւնը իմանայ,
որ
իրենըայդբան եկամուտ ունեն, որ

յետոյ հսկենր, տեսնենր, թ է այդ
եկամուտներն ինչի վրայ
Երկրորդ' եթէ պետական պաշտօնեան ընդհանրապէս չի յայտարարագրում
իր եկամուտները, դա
աւելի վտանգաւոր է » :
ինչ վերաբերում է հարցին, թ է
որտեղից պաշտօնեաների եկամուտ
ները, Ալավերդեանն ասաց. «Միշտ
էլ այդ հարցը դրւում էր ' ինչ - որ
պահից մենր պէ±տր է հարց բա րձարցրենր, թ է որտեղից այդ եկամուտները: Պատկերացրէր,
րում հնից եկած եկամտի աղբիւրի
հետ կապուած չկայ պահանջ, իսկ
ընթացիկ եկամուտը պէտր է ցոյց
տան' որտեղից:
° ս չեմ կարծում, որ եթ է մի
պաշտօնեայ փող է յայտարարագ
րել, դա կոռուպցիայի հետ նոյնա
նուն է : ° ս կոռուպցիան աւելի շատ
տեսնում են այնտեղ, որ կայ պաշ
տօնեայ, որը պարզապէս կարողա
նում է իր բոլոր ծախսերը հոգալ եւ
այդ ամէնի համար ծախսել ընդա
մէնը 2 մլն դրտմ»,-տստց
փոխնախագահը:

Ծ ա ռ ա յո ղ ա կ ա ն Մ ե ք ե ն ա ն ե ր ը Ծ ա ռ ա յո ւմ Են
Պ ա շտ օնեա ների Ը նտ ա նիքի Ա նդա մներին
«Առաւօտ» թ եր թ ը գրում է.
անդամներին: Պուշկինի անուան
«Պետական միջոցները խնայելու նպա
դպրոցի մօտ մի րանի րոպէ կանգ
տակով վարչապետ Աովիկ Աբրահամնելով' ականատես եղանր, թ է րանի
եանին զեկուցեցին, որ 797 ծառայո
պետական համարանիշներով, որոնց
ղական
մեըենայկը կրճատուի'բացա
թ ւում էին նաեւ ուժային
րին սպասարկող, ավտոմերենաներ
ռութեամբ
ԱԱԾ-իո,
նը,
ըննչականմարմիններին եւ փրկա են մօտենում երեխաներին' դպրո
րար ծառայութեանը սպասարկող ավ
ցից տուն տանելու համար:
Ինչպէս յ այ տնի է, այ ս դպրո
տոմեքենաների:
ցում
շատ են մեծահարուստների եւ
Վարչապետի
բարձրաստիճան
պաշտօնեաների երենից 1 ժամ է լ չանցած «Առաւօտի»
խաները:
Երեխաների
դէմ ոչինչ
տեսախցիկը ֆիըսեց, թ է ինչպէս էին
չունենր,
պարզապէս
նրանց'
հարկատուների հաշուին երթեւե
րաւէտ պայմաններով տուն
կող պետական ծառայողական
ոչ թ է պետութեան հաշուին պէտր
նաները ոչ թ է պաշտօնեաներին
է լինի, ա յլ ծնողների գրպանի»:
ծառայում, այլ նրանց

ԱԺ «ժաոանգո ւթիւն»
խմբակցութեան պատգամաւոր
Զարուեի Փոստանջեան
ռուպցիայի եւ մենաշնորհների դէմ
պայըարի,ինչպէս նաեւ 797 ծառա
յողական մեքենաների կրճատման
մասին, կարուհի Փոստանջեանն
ասաց. «Մ ենը
պէէ
Ըաղրամեան 26-ի շռա յլութիւնների կրճատումները: Այս ամէնը
տեսնելուց յետոյ միայն կարող ենյ
խօսել դրական միտումի մա սին»:
Այնուամենայնիւ, մեր զրու
ցակիցը համար ում է, որ մեզանից
են կախուած պտուղները. «Մ ենը
խ՛նդիր ո ւն ե ն յ սովորելու մեր զին
ուած ուժերից, մեր 20-ամեայ երի
տասարդներից: Մենը բոլորս
նենը պատասխանատուութեան մեր
բա ժինը»:

Ո ր տ ե ՞ղ Են Ս պ ա ռ ա զ ի ն ո ւ թ ե ա ն Հ ա մ ա ր
Յ ա տ կ ա ց ո ւա ծ Գ ումա րները
«Ժ ո ղ ո վ ո ւր դ » թ ե ր թ ը գրում
է. «0 ա ռ օ ր ե ա յ պատերազմից յե 
տոյ հանրութեան շրջանում ամէնուրեր հնչող հարցերից մէկն է '
իսկ ուր են գնացել անցած 22
տարիներին բանակի սպառազի
նութեան արդիականացման հա
մար յատկացուած գումարները:
Համընդհանուր պահանջն այն
է, որ պիւտճէտային միջոցների
տնօրինման նախկին վերաբերմունրը փոխուի, եւ այն պետական
պտշտօնետները, որոնր պետպիւտճեն դիտարկել են ի բր եւ հարստա
նալու աղբիւր, հեռանան իշխանու
թեան ղեկից: Այսօր արդէն ակն
յայտ է ' Հ Հ իշխանութիւնները չեն
ցանկանում փոխուել եւ փորձում
են շարունակել հանրութեանը « լո լոներով կերակրել», ի բ ր իրենը
բարեփոխումները վաղուց են նախաձեռնել:
Անցած տարիները վերգնահատելու եւ հետեւութիւններ անե
լու տեսանկիւնից ուշագրաւ է Ար
ցախի վարչապետ Արայիկ
թիւնեանի դիտարկումները, որոնր
նա ներկայացրեց «Ժ ող ով ուր դ»-ի
հետ զրոյցում:
«Իհարկէ, ունենր բաւականին
մեծ բա ցթողումներ, կան նաեւ
սխալներ, բա յց բացթողումներն
աւելի շատ են,
սխալները:

Համոզուած եմ, որ սա սառը ցնցուղ
է լինելու մեզ' ոչ միայն
թիւնների, ա յլեւ բոլորիս համար:
Մենր' որպէս ըտղտըտցիներ ու
հայեր, գիտակցելու ենր մեր
ըելու թեան իմաստը, որ այս հնա
րա ւորութիւնն ունէինր ոչ միայն
յա ղթ ելու 90-տկտնների մարտա
կան գործողութ իւններում, ա յլ
նաեւ տասնամեակների ը ն թ ա ցրում պահելու եւ զարգացնելու
մեր ո ւն ե ց ա ծ ը »,- ասել է
թիւնեա նը:
Այսինրն' Արցախում, ի տար
բեր ո ւթ ի ւն Երեւանի, իրավիճակն
աւելի սթափ են գնահատում: Երբ
հետարրրրուեցինր, թ է այս ֆոնին
ի±նչ են տալիս Հ Հ պաշտօնեաների
կամուֆլյաժով այցերը Արցախ,
Տա րութիւնեա նը պատասխանեց.
«Վարաբաղի սահմանի զինուորը
սպասում է դրան, որ պաշտօնեան
կամ գործարարը գան' արժեւորելո ւ մեր զինուորի եւ կամաւորականի տ ռտ ըելութիւնը: *իրանում
վատ բան պէտր չէ տեսնել: Թ է
ինչրանով է ա յդ պաշտօնեան կամ
գործարարն իր
պար
ները կատարում իր գործում, դա
հարցի միւս կողմն է : Ըա յց այն, որ
զինուորը սպասում է նրանց, մի
անշանակ է » , - բացատրեց Արցա
խի վարչապետը»:

2015-ին Հ ա յա ս տ ա ն ի Ք ա ղ ա ք ա ց ի ո ւթ ի ւն է Ս տ ա ց ե լ
10468 Մ ա րդ
2015-ին Հ Հ նախագահի հրամանով Հայաստանի ըտղտըտցիութիւն
է ստացել 10468մարդ: Այս մասին Մայիսի 24-ին' ԱԺ-ում հանրապետութեան
պետբիւջէի 2015-ի կատարողականի րննարկման ժամանակ, ասել է
նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգէն Աարգսեանը:
10468 րտղտրտցիներից 3156-ի սիրիտհտյեր են:
Նոյն տարում Հ Հ րտղտրտցիութիւնից հրտժտրուել է 1476 մարդ:
կեցութեան իրա ւունր է ստացել 576 մարդ:
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Սեբժ Սարգսեան կընդունի Եւրասիական երկիրներու վաբչապետնեբը
նախագահ Աեըժ Աարգսեանն
կէն հասնելու համար, կարծում եմ,
Աայէս 20-էն ընդունել է Ե^րասոր ամենակարեւոր հարցը խ ոչըն
էական Աէջկառավարական Խորհր
դոտներէ վերացումն է ' տեխնէկաՏէսւաբաննեբ միջազգային Լրագրողներու Լեռնային
դ է անդամներէն եւ Եւրասէական
կան խոչընդոտներէ, որոնր խան
այգեէութենէն
Տ՛նտեսական Տանձնաժողովէ
գարում
են ապրանրներէ
եւ
կ ո լեգէա յէ նախագահ Տէգրա ն
«Հայաստանէ էւրոպացէ
«Ե ս կարողացայ մօտենալ ու
ծա ռա յութ էւններէ ազատ տեղա
Աարգսեանէն, ովրեր Հայաստան են
րեկամներ» (ե ս ե օ ճ ) բրէւսէլեա ն
ծանօթանալ մէ հակամարտու
շարժէն, դրանով էս կ'
ժամանել Եւրասէական մէջկառաթեան, որը ընտրովէ ու ոչ լէա րկազմակերպութէւնը 0 ա յէ ս է 7՜ է 3
նում էնտեգրացէոն գործընթա ցժէր է ներկայացւում մէ£աղգայէն
15-ը
հիւրընկալելէ
վարական խորհրդէ հերթական
ներէց տնտեսական ա րդէւնա ւէնէստէն մասնակցելու նպատակով:
լրատուամէջոցներէ 15 ներկայա
հանրութեանը»,- նշել է
տ ո ւթ է ւն ը »,- ասել է նախագահը:
Ընդգծելով, որ Հայաստանում
ցուցիչներէ,
որոնր ժամանել
ներէց են
Մոնէկա
է լե
Տէգրա ն Սարգսեանը ներ
առաջէն անգամ է անցկացւում
Հայաստան եւ մեկնել Արցախ' լո ւ
Լրագրողական խ ումբէ կաղմկայացրել է ԵԱՏՄ-է'
միջկառավարական
խ որհրդէ
սաբանելու Ապրէլէ սկզբէն
ուած է եղել թ ե ր թ ե ր է եւ
ոն
ա յլ
մէաւորումներէ հետ
նէստ, Աերժ Աարգսեանը վստահուպէյճանական ագրեսէայէ եւ դրան
տատեսութեան
ներ
համագործակցութեան հնարաւորույա^որդած
ժամանակա
րէց,
ո վրեր ժամանել են Արցախթ է ւ ն է յայտնել, որ այն արդէւնաթէւնները, էնչպէս նաեւ առանձէն
ւէտ կը լէ ն է : « 0 ե ն ր բոլորս անդա
զարգացումները:
Բ ելգէա յէց,
ԻտալիայիԲրէտաներկրներէ հետ յա րա բերութէւննեմակցել ենր Եւրասէական Տնտեսա
Լրագրողները ա յցելել են
էա յէ ց, Գերմանէա յէ ց, Լէտվայէ ց,
ր է զարգացման հեռանկարները:
կան Ա էութեա նը' ելնելով մեր ԵԱՏՄ-է
առաջնագփծ, նկարահանումներ կա
Բ ո լլղարէա յէ ց, Մոլդ ովայէ ց, Ուկանդերկրներէ
շահերէց, մեր րաղատարել 0արտակերտէ եւ Թ ա լէշէ
րա էնա յէց,
էնչպէս նաեւ տնտեսական
թ էմէն
տնտեսութէւններէ հետագայ բնա
րացէներէ շահերէց: Շատ կարեւոր
հրետանակոծութեան ենթարկուած՜
են
մէացել երկու հանրայայտ
կանոն զար գ ացման առու մով Հաէ, որ ընդունուող որոշումները
բնակավայրերում, զրուցել սահֆոտոլրագրողներ
լաստանի նախագահը կարեւորել է
լէնեն շօշափելէ գործարար մէջա մանայէն շրջաններէց
Խումբը կաղմուած է եղել
ոն վ տ ո ն գո ւթ ե ո ն բա ղա դրէչը եւ
ուած ընտանէրներէ եւ Ատեփանահաստէրայէն եւ աղատ
վա յրէ, էւրա րա նչէւր ապրանրէ
ա յդ տեսանկէւնէց ներկայացրել
գնորդէ եւ ծառայութեան պատկերտէ զէնուորական հէւանդանոր էց, որոեր ներկայացնում են այնԼեռնայէն Ղարաբաղէ հէմնախնդուէրատուէ համար: Այդ նպատացում բո ւժ ո ւմ ստացող վէրաւոր
պէսէ էրատուամէջոցներ, է՚ն չպ էր է շուրջ վերջէն զարգացումները:
սէր են
L a Stam pan-ն, New
զէնուորներէ հետ: Լրագրողները
B u sin e ss
E u rop e-ը ,
B B C -ն ,
հանդէպել են նաեւ
մէ շարր
NewsWeek-ը, էնչպէս նաեւ խմբում
պաշտօնեաներէ' ա յդ թ ւո ւմ նաեւ
են եղել Getty Im ag es ֆոտոբանկէ
ԼՂՀ Ազ^այէն <Ժողովէ նախագահ
եւ New York Times-է
Աշոտ Ղուլեանէ, վարչապետ Արարողները, անգլէալեղու KyivPost-է
յէկ Ցարութէւնեանէ եւ
խմբա գէրները, բուլղարական Btv
նախարար կարէն Աէրզոյեան հետ:
թ է ւն ը , անգամ այն խօսրէ, ոըը
Վաշէնգտոնը մտահոգուած է
եւ մոլդովական Atlantic Media
«Որպէս լրա գրողէ' էնձ հա
շատերը կաըող են հակասական եւ
թ ո ւր ր էա յէ մեջլէսում սահմանադ
հեւուստաընկերութեան նկարահա
մար հետարրրէր էր բացայայտել
ոչ ճէշտ համարել, պէտր է
րական փոփոխութէւններէ առա
նող խ մբերը:
նոր մարդկանց ու պատմութէւնպանուած լէ ն է բոլորէ համար: Սա
ջարկէ ընդունման ա ռնչութեա մբ,
ներ, որոնց մէջոցով աշխարհը
Այցէ շրջանակում
յատկապէս կաըեւոը է, երբ խօսրը
որը նախատեսում է վերացնել
րը ուղէղ ռեպորտաժների
պէտր է էմանայ Լեոնայէն
վերաբերում է երկրէ րաղարացէնեխորհրդարանէ ա ւելէ րան 100
բաղէ մասէն»,-ասել է լրագրողնեեւ ապա էրենց երկրներ ժամանելուց
ր է կողմէց ընտրուած ներկայացուպատգամաւորներէ անձեռնմխեյետոյէ,հրապարակել եւ շարունակում
ր է ց Լէուբա
Մարլիմ ով նշել
ցէչն եր էն »,- ասել է թոները: Նա
լէ ո ւ թ է ւ ն ը : ինչպէս հաղորդում է
են հրապարակել բաղմաթէւ ն էւոր մէնչեւ ճա մբորդութէւնը աղոտ
ընդգծել է, որ էրենր ուշէ ուշով
«Արմենպ րես»-ը' այս մասէն յա յպատկերացումներ ունէր Արցախէ
թ եր, որոնց յղումները մասամբ
հետեւում են այս փոփոխութեան
տ ո ր ո ր ո ւթ էւն է տարածել մքետդեմասէն եւ խէստ մտահոգուած էր
հասանելէ են EuFoA-է պաշտօնա
հետ կապուած զարգացումներէն:
պարտամենտէ խօսնակէ տեղակալ
է ր անվտանգութեամբ:
կան (էեյսբուրեան էջում:
0ա րկ
թ ո ներ ը:
« Ե թ է այս
պատճառ դառ ն այ րաղարական
«ժողովրդավարական հասարննարկումներէ տարածրէ նեղաց
րա կութէւններում
ընդհանուր
ման, ապա այն կը նուազեցնէ
սկզբունր է օրէնրէ ա ռա ջ բոլոր է
թ ո ւր ր էա յէ ժողովրդավարութեան
հաւասարութէւնը: Այդուհանդերձ,
որա կը»,- նաեւ ասւում է յայտա
մենր
խո րապէսհամոզուած ենր,
*.ուսաստանէց Հայաստան զբօՈ
«Երեւանում եւ մօտակայ բնա
րարութեան մէջ:
որ րաղարական խօսրէ ազատուսաշրջէկներէ հոսրն աճում է : Այս
կավայրերում ե ն թ ո կ ո ռ ո ւցո ւո ծր -

ԱՄՆ-ը Մ տ ա հ ո գ ո ւ ա ծ է Թ ո ւր ք ի ա յո ւմ
Պ ա տ գ ա մ ա վ ո ր ն ե ր ի Ս նձ ե ռն մխ ե լի ութ եա ն
Վ ե ր ա ց մ ա ն Ա ռ ն չ ո ւթ ե ա մ բ

Ռ ո ւս ա ս տ ա ն ի ց Հ ա յա ս տ ա ն Զ բ օս ա շր ջ ի կ ն ե ր ի
Հ ո ս ք ն Ա ճում է

մասէն 0ոսկուայում հայ լրագրող
ներէ հետ զրոյցում ասել է
տնտեսական զարգացման նախա
րա րէ առաջէն տեղակալ Ալերսէյ
Լէխաչեւը:
Լէխաչեւէ գնահատականով'
ռուսոստանցէ զրօսոշրջէկէն դրաւում է Հայաստանէ պատմութէւնը
եւ գեղատեսէլ բնաշխարհը, նաեւ
կոլորէտ ը: Ա էնչդեռ Հայաստանէ
ենթոկոռուցուոծրները, ըստ փոխնախարարէ, ոչ մէշտ են համապա
տասխանում անհրաժեշտ չափանէշերէն:

ները համապատասխանում
են
նորմերէն, սակայն, ընդհանուր առ
մամբ, ճանապարհներէ եւ հէւրանոցներէ մակարդակը դեռ բա րելաւման տեղ ո ւն է : Սակայն գնէ եւ
որակէ համապատասխանութէւնը
բաւական ձեռնտու է ռուսաստանցէ զբօսաշրջէկներէն: Ուրա
խացնող է նաեւ ռուսաստանցէներէ
հանդէպ բարեկամական եւ եղբայ
րական վերա բերմունրը»,- ասել է
Լէխա չեւը' ընդգծելով, որ, այնուամենայնէւ, ռուսերէնը Հայաս
տանում սկսում են մոռանալ:
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Ս ե ր ժ Ս ա ր գ ս ե ա ն ը Հ ե ռ ա խ օ ս ա զ ր ո յ ց է Ո ւն ե ց ե լ
ԱՄՆ Փ ո խ ն ա խ ա գ ա հ ճ օ Բ ա յդ ե ն ի Հ ե տ
Հայաստանէ նախագահ Սերժ
Սարգսեանն
ամերէկեան կողմէ
նախաձեռնութեամբ
րոյց է ունեցել ԱՄՆ փոխնախագահ
Տօ Բայդենէ հետ:
ՀՀ նախագահէ աշխատակազմէ հասարակայնութեան եւ տեղե
կատուութեան
մէջոցներէ հետ
կապերէ վարչութեան տարածուած
հաղորդագրութեան համաձայն,
րննարկուել են Լեռնայէն
բա ղէ հէմնահարցէ կարգաւորման
ներկայ փուլէն վերաբերող խնդէր-

ներ:
Երկուստերկաըեւոըուել է
Վէեննայում Ե.թ. ՄայէԵէ 16-էն
ԵԱՀկ ՄէնԵկէ խ մբէ
գահող երկրներէ
նախարարնե
ր է նախաձեռնութեամբ ձեռո բեր
ուած պայմանաւորուածութէւններ է լէա րժէո եւ
արդէրա կանացումը: կողմերը մէակարծէո
են եղել, որ հէմնախնդրէ կարգաւո
ր ումԸ հնար աւոր է բ ացառապէԵ
խաղաղ ճանապարհով'
կէ համանախագահութեան մէջնորդական ջանոերէ
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Հ ա յ կ ա կ ա ն Ը ն կ ե ր ո ւթ ի ւն ը Պ ե տ ա կ ա ն
Ս ա հ մ ա ն ն ե ր ի Շ ո ւր ջ օ ր ե ա յ Տ ե ս ա հ ս կ մ ա ն
Ս ա րք է Ա րտ ա դրել
հ*իտա հետազօտս/կան եւ փորձարարակոն ստրուկտորակայ աշ
խատանքներ իրականացնող հայ
կական «Աստրոմափս» ընկերու
թիւնը պետական սահմանների
£օրեայ տեսահսկման
է ստեղ
ծել։
«Պահանջարկը հաշուի առնե
լով մենք նախագծել
սարքը
ռազմական ստանդարտներին հա
մապատասխան։ Եւ ցերեկուայ հա
մար է, եւ գիշերուա յ։ £երմա դիտակը մարդկանց ինֆրակարմիր
տիրոյթ ում արձակած ճառագայթ

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ
ԹՐՔԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ ԱՄՊԻՈՆ ՊԻՏԻ ԳՈՐՕԷ
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1
՚
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ման հիման վրաւ կա ռոլցոլմ է
ջերմա յին պատկեր։
ա յդ։
մեր սարքը նաեւ կատարում է
անընդհատ տեսագրում ռէա լ
մանակում»,հ11^տ\հետ
զրոյցում ասաց ընկերութեան տնօ
րէն Արամ
Եդիգարեանշելով,
որ սարքը կարող է մարդկանց։
Հայկական արտադրութիւն եղող
յայտնաբերել եւ ճանաչել տարբեր
սահմանի տեսահսկման սարք
հեռաւորութիւններից կախուած
տեսախցիկի տեսակից։
րոմափս» ընկերութեան
Սարքը, տնօրէնի խօսքով,
րանքով,: 0*ե -2 դիտարկման եւ
չո վ չի զիջո ւմ արտասահմանեան
նման սարքերին, ա ւելին։ առաւելութիւններ ունի, «Ն ո յն տեսախ
ցիկով, նոյն ֆունկցինով արտասահմանեան սարքը երկու անգամ
աւելի թանկ է, բացի ա յդ։ մենք
գտնուում ենք Հայաստանում, իր
անսարքութիւնները անհամամետ
շատ արագ կարող ենք վերականգ
նել որեւէ խնդրի դէպ քո ւմ »։
Պաշտպանութեան նախարա
րութիւնը հետաքըքըուած է «Աստ-

Թուրքիա ակադեմական ար
մատներ կ^ուզէ նետել Լիբանանի
մ է ջ ։ Այս մասին տեղեկութիւնը
տրուած է Պոլսոյ Հ ի ւր ր ի յէթ պար
բերականին մ է ջ ։
Թ երթին մէջ յատուկ հաղորդա գրութեա մբ մը կը ծանուցուի,
որ Անգարայի պաշտօնական նեցու
կը վայելող « °ո ւ ո ս է մ ր է » հիմ
նարկը նախաձեռնած է թ ր քա գիտութեան ամպիոն մը բանալ Լի
տեսագրման օպտիկա-կլեկտրոնաբանանի պետական համալսարանին
յին համակարգը նախարարութիւմ է ջ ։ Այս առումով տուեալ հիմ
նում ցուցա դրուել է մէկ ամիս
նարկի տնօրէն ճէնկիզ
առաջ,
վերջերս այցելած է Պ էյրութ եւ
«Ե ս եմ առաջարկել, ինձ հրա
Լիբանանի մօտ Թ ուրքիոյ դեսպան
ւիրել են, ցուցադրել եմ, իրենց
Զաղաթա էրճիյէսի ներկայութեամբ
հետաքր ք ր ել է * Բայց կարգ կայ,
եւ «օրհնութեամբ», Լիբանանի պե
որին պէտք է
հէտՊ
էտք
է
տական
համալսարանի նախագահ
համեմատութիւններ անեն, նոր որո
Ատնան Ալ Սայէտ Հիւսէյնի հետ
շեն, թ է որն են
* Հիմա
նախնական համաձայնութիւն մը
որոշում են' գնեն, թ է ո չ » ,- ասաց
ստորագրած է, որուն հիմամբ կող
Արամ Եդիգարեանը*
մերը յառաջիկայ Յուլիսին վերջ
նական պայմանագիր պիտի ստո
րագրեն եւ բա ցումը կատարեն
Լիբանանի պետական համալսարա
նի «թրքա գիտ ութեա ն ամպիոններ ի ն ։ Այս բոլորը անշուշտ կը
որ կը տիրէր նախքան զինադադարի
կատարուին լոյս աչքով, հասարխախտումը, եւ որ չխոչընդոտուի
կութեան աչքերուն եւ մեր լիբա ստեղծումը այնպիսի մեքանիզմի, որ
նանահայերուս վրիպող ուշադրու
կարելիութիւն կու տայ մշտաթեան ա ռջեւ։
դիտարկման ենթարկել զինադադարի
Մեղադրական ոչ մէկ շեշտ
դրութեան պահպանումը։
պէտք է տեսնել նման լրատուու
կոչ կուղղէ բոլոր կողմերուն,
թեան մը դիմաց քաջ գիտնալով,
որպ էսզի ի ր ե ն ց մ ի ջ ե ւ տաոր Նէօօսմանիզմի իր հին-նոր դ ի 
րակարծութիւնները լուծեն Մինսքի
մակով ներկայացող պաշտօնական
խ ո ւմ բի
ծիրին
մէջ,
երկԱնգարա ծրագիր ունի իր ձեռքերը
խօսութեան եւ բանակցութեան
երկարել ու հասնիլ ամէն տեղ։
միջոցով' մնայուն կերպով յարգելով
Պետական քաղաքականութեան ար
ժողովուրդին կամքը։
դիւնքով տարուող այս աշխաԱյ ս առումով, կը հայցէ, որ
տանքներուն մէջ զարմանալի չէ
Լեռնային *Լարաբաղի վերաբերեալ
նաեւ, որ Լիբանանի մէջ օրըստօրէ
Մ ինս կի
խ ո ւմ բի
կա տ ա րա ծ
նոր ծաւալ եւ ա շխուժութիւն կը
բանակցութիւններուն մէջ Լեռ
ստանան առ Թուրքիա սէրն ու
նային Լարաբաղը ունենայ ի ր
համակրանքը։ Պատմութեան դասեփական ձայնը։
սերու ոչ մէկ ենթաշերտին մէջ
կարելի չէ տեղադրել այս մօտեցու
մը եւ ամէնէն աւելի քաղաքակիրթ
համարուած հասարակութիւններու

մէջ անգամ շահերու եւ հակաշահերու ստեղծած յարաբերակցութիւնները փորձաքարի կը զարնեն մէկ
ճակատագրի, մէկ երդիքի ու մէկ
քաղաքացիութեան դրօշին տակ
ապրող քաղաքացիները։ Այսօր չենք
կրնար ըսել, որ լիբանանեան հա
մալսարանին կողմէ առնուած այս
քա յլը արդէն կատարուած իրողու
թեան մը առաջին արձագանգն է ։
Մենք մեզի իրաւունքը չենք տար
նման վարկածով առաջնորդուելու։
Սակայն մէկ բան յստակ է, որ
ընթացող գործընթացներուն մէջ
մենք եւս մեր մեղքի բաժինը
ունինք։ Այո մենք լիբանանահայերս, որ ցաւօք եւ մինչեւ օրս չենք
յաջողած Հայաստանի Հանրապե
տութեան Պետական Համալսարա
նի հետ առկայ հնարաւորութիւններով հայագիտութեան ամպիոն
մը հաստատել Պ էյրութի մ է ջ ։ Տա 
կաւին մեր ունեցածը յօդս տալով
կը շարունակենք ապրիլ երազնե
րու փղոսկրեայ աշտարակին մէջ ու
շատախօսութեան հասնող գովեր
գումներով ու ներքին ճակատի
վրայ փուճ յոխորտանքներով աշ
խարհին կը ներկայանանաք, որպէս
սփիւռքի հայութեան սիրտ եւ
օրրան։ Հարցումը, որ բարձրա
ձայն պէտք է հնչէ այսօր, մեր ի ն չ
ընելն է ։ Ե±նչ ընել, երբ լիբանանահայ համայնքի զգացումներու եւ
պատմական յիշողութեան ամենավ
սեմ զգացումը կոտնահարուի եւ
այն ալ Լիբանանի պետական հա
մալսարանի պէս բարձր ակադեմա
կան հարթակի մը վրա յ։
Ե±նչ ը ն ե լ, եր բ հաւաքապէս
կ^անտեսուի մեր յիշողութեա ն եւ
ցա ւի ա մբողջ դիպ ա շա րը։ ° ւ
վերջապէս ի՚^ նչ ը ն ե լ, եր բ նման
ա րա րքներու լո յս ին տակ մենք
զմեզ կը զգա նք անկարեւոր ու
անտեսուած։
Լուծումներու մասին
այսօր մեզի, բոլորիս համար անյետաձգելի անհրաժեշտութիւն է ։

Տարբերանշանի նկարագրու
թիւնը,
Տարբերանշանը շրջանաձեւ է ։
Տարբերանշանի հիմքում Խոր Վի
րապի վանքի եւ բիբլիական Արա
րատ լեռան պատկերն է ։ Ս, Գրիգոր
Լուսաւորիչը շուրջ 14 տարի եղել
է բանտարկուած Արտաշատի վի
րապում, որի վրայ եւ յետագայում
կառուցուել է վա նքը։ Այնուհետ
Սուրբ Գրիգորը դարձաւ հայոց
ազգի առաջին Հայրապետը,
եւ
Տրդատ ^ Մեծ թագաւորի հետ
համատեղ ջանքերով քրիստոնէու-

թ ի ւն ը Հայաստանում հռչակուեց
պետական կրօն։
Տարբերանշանի գոյներն են
մանուշակագոյնը եւ դեղինը, որոնք
արտացոլում են Հայաստանեայց
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու եւ
Հռոմի կաթողիկէ Եկեղեցու պաշ
տօնական գոյները։ Տարբերանշա
նում նաեւ ներառուած են երկու
եկեղեցիների զինանշանները։
Երջանակի երկայնքով գրու
թ ի ւնն արտացոլում է բուն ա յցը։
«Ֆրանցիսկոս Պապ, Հայաստան,
24-26 Յունիս, 2 0 1 6 »։

ՊԱՍՔԵՐՈՒ ԵՐԿՐԻ ՏՈՆՈՍԹԻԱ ՔԱՂԱՔԸ
ԿԸ ԶՕՐԱԿՑԻ ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻՆ
26 Ապրիլին
երկրի
(Ապանիա) կիփուսքոա նահանգի
մայրաքաղաք Տոնոսթիա յի (Աան
Աեպասթիանի) քաղաքապետա
րա նին
մէջ
ն ե ր կ ա յա ց ո ւ ա ծ
խմբա կցութիւններու ղեկավար
ներու ժողովի հերթական նիստին
ընդունուած է հետեւեալ միացեալ
յայտարարութիւնը, որ 5 Մայիսին
հաստատուած է քաղաքապետին
կողմէ:
« Այս ծանր պահու ն ի ր
զօրակցութիւնը կը
Ատեփանա կերտ ին' վերահաստատելով
վերջինիս բնակչութեան խաղաղ
եւ բնականոն կերպով ապրելու
իրաւունքը:
կոչ կ՚ո ւղղէ բոլոր կողմերուն,
որպէսզի վերադառնան այն վիճակին,

ՀԱՍՏԱՏՈՒԵԼ ԵՆ ՖՐԱՆՑԻՍԿՈՍ ՊԱՊԻ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱՅՑԻ ԿԱ ՐԳ Ա Խ Օ ՍԸ ԵՒ
ՏԱՐԲԵՐԱՆՇԱՆԸ

Հաստատուել են ս,թ . Յունիսի
24-ին Հռոմի Սրբազան
յապետ Ֆրանցիսկոս Պապի Հայաստանի Հանրապետութիւն այցի կար-

գախօսը եւ տարբերանշանը' հախահակա-մապատասխան նկարագրութեամբ:
կարգախօսն է ' «Ա յց առաջին քրիսԱՄԵՆԱՎՍՏԱ
տոնեայ ե ր կ ի ր »:

«Ա ՐԱ ՐԱ Տ»

ՄԱՍԻՍ
ՀԵԼԻ

ԱՂԲԻՒՐԸ

ՀԱ Յ ՐԵՆ Ի

ԼՈՒՐԵՐՈՒ
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ՄԱՍԻՍ

ՌՈՒՍԱՖՈԲԻԱՅԻ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԸ.

թեան մէջ ընդունուած է, որ երբ
կան բանակում ձեւաւորւում է հայ
Օսմանեան կա յսրութիւնում տե
կամաւորներից բաղկացած լեգիոն:
ղահանում ու կոտորում էին հայե
1914թ, Նոյեմբերի 1-ին բա ցրին, ռուսական յաղթական բանա
ուեց ռուս-թուրըական ճակատը,
«Ռուսաստանի համար Հայաստանը մանրադրամ է» (1ա^ա,
կը առաջ չէր շա րժւում, որ կան
եւ ռուսական բանակը, որի կազ
lragir.am):
խեր կոտորածները:
մում կռւում էին հինգ հայկական
«Ռուսաստանը ԼՂ-ն յանձնելու գործարք է կնքել Ատրպէյնանի հեա»
կամաւորական ջոկատներ, Յ ո ւն 
2- ր դ ' 1920-1921
(norlur.am):
րին Օոլշեւիկեան քուսաստանի
ուարին վերջնականապէս ջախջա
«Ռուսաստանն ու Թուրքիան խնդիր են դրել վերացնել Հայաստանը)
դաշինըը 0եմալական քժուրըիայի
խեց օսմանեան բանակը ԱարիղաQragir.am):
հետ, որի
արդիւնըում Հայաստանի
միշի ճակատամարտում:
«Ռուսասաանը շտապ կապիաուլիացիա է պատրաստում Ղարաբատարածըներն անցան Ատրպէյճաըուրըական բանակի հրամա
ղում» Qragir.am):
նին ու թ ուրըիա յին:
նատարն էր օսմանեան ռազմական
«Ռուսաստանը ծրագրում է Հայաստանի պարտութիւնը» Qragir.am):
3- ր դ ' 1991-ին
նախարար
էնվեր փաշան, ով հ
«Ռուս-ատրպէյնանական դաւադրութիւն' ընդդէմ Ղարաբաղի»
բանակի կոլցօ օպերացիան, երբ
զիւ է փրկւում եւ կատաղած վերա
(168^ա):
սովետական բանակի օգնութեամբ
դառնալով Ատամբուլ' իր պար
«Ռուսաստանն ու Թուրքիան բնական դաշնակիցներ' ընդդէմ հայ
ատրպէյճանցիներն էթնիկ զտում
տութեան համար մեղադրում է
ժողովրդի ազգային շահերի Qragir.am):
ներ արեցին քետաշէնի ենթա շրհայերին:
«Փորձագէտներ' Մոսկուան կարող է փորձել «զոհաբերել Հայասջանում:
ք ուս մեկնաբան °ո ւլի ա
աանի շահերը» (azatutyun.am):
քուսա ֆոբիա յի պրոպագան
տինինան գրում է,
բոլոր
դիստները ժամանակ առ ժամանակ
պարտութիւն կրած
ներխուժեն ու կը կոտորեն հայ
այս իրադարձութիւնները մէջտեղ
ները, նա է լ վերադառնալով կոսՎԱՀԱՆ ԻԾԻԱՆԵԱՆ
ժողովրդին:
են հանում ու յայտարարում, թ է
տանդնուպոլիս' յայտարարում է,
կարծես քուսաստանի ինչ-որ
քուսաստանի հակահայկական դա
որ դաւաճանութեան պատճառով
Շնորհակալութիւն պատմու
գաղտնի գործակալութիւններում
ւա դրութիւնը կրկնուելու է:
էր պարտութիւնը: «Ւնձ դաւաճա
թեան դոկաոր Արա Սանջեանին
յատուկ հայերին վերացնելու մի
Ընդհանրապէս, ազգային սնա
նեցին», սա սիրելի խօսըն է անյա
խմբագրելու եւ օգտակար լրա
բաժին կայ, որտեղ մշակւում են
փ ա ռութիւնը չի սիրում խոստո
ջողակ հրամանատարների»:
ցումներ անելու համար:
/ժուրըիայից ու Ատրպէյճանից ինչվանել, որ սեփական կորուստները
Աարիղամիշիճակատամարտից
որ զիջումներ կորզելու դիմաց
լինում են նաեւ սխալ
յետոյ հարաւային ճակատում ռ ո ւ 
Արանը
տարիներէ
հայերին ու Հայաստանը օգտագոր
սական բանակը դադար է առնում:
նութեան պատճառով եւ, սխալ
վերնագրեր են հայկական տարբեր
ներն անտեսելով, դրանց համար
ծելու գաղտնի պլաններ, որոնց հայ
Հենց այդ ժամանակ է լ սկսւում են
րատուամիջոցներից: Այսպիսի
մեղադրում են միայն դրսի ուժե
հասարակութիւնը տեղեակ կը
հայերի ջա րդերը: Մի ըանի ամիս
ւադրական վերնագրերի շարանը
րին, այդպէս արեւելահայութեան
անց' գարնանը, ռուսական բանակն
ն ի' միայն երբ արիւն հոսի: ք ուկարելի է
շարունակել *
սնափառութիւնն իր կորուստները
սաֆոբ մամուլն ասում է, « ք ո ւ ս ը
առաջ է շա րժւում եւ գրաւում
միիամիտը ն թ ե ր ց ո ղ ն ե ր ը այս
բացատրում է քուսաստանի դաւա
հային «տ ն կ ե լո ւ» հազար ձեւ գի
Վանը: Հա յ պատմագրութեան եւ
վերնագրերը կարդալով, պարբե
ճանութեամբ, իսկ արեւմտահայուտի' բոլորն էլ թ ո ւր ըի
մտաւորական որոշ շրջանակնե
րաբար սթրեսի մէ£ են ընկնում,
թ ի ւն ը ' Անգլիայի ու ֆրանսայի
Հայկական ռուսաֆոբիայի նոր
րում վստահ են, որ եթ է էլի առաջ
իսկ ընթերցողների ստուար մասը
դա ւա ճա նութիւներով:
ալիըը ինըն իրեն չի առաջացել, այն
շարժուէր, ապա կը փրկէր Մուշի
միամիտներ են ու հաւատում են
վերջինշրջանում աշխարհում հրահ
քուսա ֆոբիա յի ֆոնին անհ
եւ միւս շրջանների հայերին, բա յց
մամուլին: Նոյնիսկ այն ըն թ եր 
րաժեշտ է պատասխանել հարցեփոխարէնը ամրանը նահանջում է
ցողները,
ովըեր մամուլի րուող- ռուսաֆոբիայի մի մասն է:
Արեւմուտըը, մասնաւորապէս'
(հայ հեղինակներն ա յդ նահանջը
ր է ն> թ է ի ն չո±ւ է քուսաստանը
մամբ թերահաւատ են, պարբերա
տարբեր պատմական իրավիճակ
ԱՄՆ-ն, հակամարտութեան մէջ
անուանում են «կ ե ղ ծ »), ու ռուսա
բար տարբեր թ եր թ եր ո ւմ
ներում ոչ հայանպաստ կամ «հա 
մտնելով քուսաստանի հետ, յետկան բանակի հետ գաղթում է
կան դաւադրութեան մասին կարսովետական բոլոր
թուրըական ջա րդերից ինընակահայ» դիրը գրաւել,
էին,
դա լով' թ ե թ ե ւ խուճապի մէ£ են
թիւններում մեծ գումարներ
արդեօը, հայ ղեկավարները խ ու
պաշտպանութեամբ փրկուած Վա
ընկնում:
սելով' բորբոըում է հակառուսասափել քուսաստանի վտանգից, որնի եւ ամբողջ Վասպուրականի
Հեաեւոնականօրէն
կանութիւնը, եւ Հայաստանում էլ
պէսզի պարզ լինի, թ է ինչըանո^վ
բնա կչութիւնը: Որոշ պատմաբան
ռուսական դաւադրութեան վերա
աւանդական ռուսաֆոբներին
է հնարաւոր այդ ըաղաըականուներ գրում են, որ եթ է ռուսական
բերեալ քա րոզչութիւնը հասարա
մարուել են նոր ձեւաւորուած
թեան կրկնութիւնը:
բանակն այսպիսի նահանջներ ու
կութեան մ էջ գնալով աւելի է
արեւմտեան ըաղաըականութեան
դադարներ չտար, ապա կը փրկուէ
տարածում այն վախը, թ է
ազդեցութիւնը տարածող գործիչ
Առաջին աշխարհամարտը
ին հազարաւոր հայեր: Մասնաւոտանը հերթական անգամ
է
ներ ու մամուլ,
որհետեւողարապէս' Լէօն գրում է, « ի ն չ նպա
եւ Ռուսաստանի դիրքը
ծախի Հայաստանը եւ
կանօրէն արթնացնում եւ օգտա
հայութեան նկատմամբ
տակ ունէր այդ նահանջը, բացատ
րում հակառուսական տրամադԱռաջին աշխարհամարտի հենց
գործում են հայերի'
րում էին զանազան եղանակներով:
րութիւններ:
սկզբից հայկական կազմակերպունիցվախը ու ահաբեկում հասարա
Ոայց ա յդ նպատակներից մէկն էր
քուսաստանի կողմից
թիւնները նախաձեռնում են կակութեա նդ
եւ հայերի բնա ջնջումը, որ եւ
գործուած լինելու պարանոյեան
Հասկանալու համար, թ է ինմաւորական շարժում ռուսական
իրականացուեց ամենասարսափելի
ահագնանում է յատկապէս, երբ
չո±ւ են ռուսական դաւադրութեան
բանակի կազմում Օսմանեան կայս
յա ջողութեա մբ» [1]:
քուսաստանի ղեկավարները հան
րութեան դէմ կռուելու համար:
Պէտը է հաշուի առնել, որ
դիպում են
իկուրըիայիկամմասին
Ատր- նիւթերն այդպէս հաւատ
ներշնչում եւ հեշտ խուճապ առա
Հայ վերնախաւը յոյս ունէր, թ է
մինչեւ 30-ականների կէսը խորհր
պէյճանի ղեկավարների հետ եւ մէկ
ջա ցնում, ի ն չո±ւ է արմատացած
միանալով դաշնակիցներին ու նրանց
դային իշխանութիւնն ամէն ին
է լ, երբ սրւում է հայ-ատրպէյճաա յդ ռուսաֆոբիան,
է պար
բանակներում կռուելով' յաղթա
չում մեղադրում էր ցարիզմին, եւ
նական հակամարտութիւնը:
նակի դէպըում նրանը Օսմանեան
Լէոն, այդ ժամանակների կոնիւնկԱկանատես եմ եղել, թ է ի ն չզեԼ> թ է որ տշղի ՞ ց է այդ վախը :
Հայկական ռուս ա ֆ ոբիա ն
տուրային համապատասխան, հա
կայսրութեան հայ համայնըներին
պէս են մարդիկ վախն աչքերում
կապուած է հիմնականում
անկախութիւն կը տան:
յերի կորուստների մեղըը բարդում
ասում, թ է հեսա ռուսները Հայաս
պատմական իրադարձութեան հետ,
քուսական բանակի կազմում
է Ցարիզմի վրայ, եւ այդ շրջանում
տանը ծախում են, նրանը հաւա
1-ին' 1914-1915
հա
ձեւաւորում են 5-8 հազար մար
գրած նրա երկու հակառուսական
տում են, թ է Աոսկուայում մի
յոց ցեղասպանութեան ժամանակ
տիկներով հայ կամաւորական ջ ո գրըերը' «Ա նցեա լից»-ը եւ « ք ուայնպիսի գաղտնի դա ւա դրութիւն
կատներ:
քուսաստանի դիրըը:
է հիւսւում, որի
Ծար.ը էջ 18
նը
ըննա դատողհայ պատմագրու
Նաեւ 1916-ից յետոյ ֆրանսա
քժուրըիան կամ Ատրպէյճանը կը
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ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԻ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏԻ ՄԱՍՆԱԿՑԱօ
ՀՆՉԱԿԵԱՆ 6-ՐԴ ԳՈՒՆԴԻ ՀՐԱՄԱՆԱՏԱՐ' ՊԱՆԴՈՒԽՏԸ
1918 թուականի Մայիս 21-29 տեղի ունեցաւ Սարդարապատի
ճակատամարտը, որ աւարտեցաւ Հայ ժողովուրդի յաղթանակով' ընդդէմ
թրքական բանակններուն:
Սոյն ճակատամարտի ընթացքին կարեւոր դարակատարութիւն ունեցաւ
նաեւ Հնչակեան 6-րդ գունդը, որ կը գլխաւորէր Միքայէլ Սերեան, ծանօթ
Պանդուխտ անունով:
Տօքթ. Եղիկ ճէրէճանի «Յաւերժ ճամբու Կերտիչններէն» գրքին մէջ
ներկայացուած է Պանդուխտի գործուէութիւնը այդ ժամանակաշրջանին:
Ստորեւ, հատուածներ Սարդարապատի ճակատամարտին Պանդուխտի
մասնակցութենէն, արտատպուած սոյն հատորէն:
Սարէղամէշ; Թրքական բանակէն
լաջորդ հարուածը
դէպէ
Սարէղամէշ; Պանդուխտ կը կազ
մակերպէ Սարէղամէշէ նահանջը,
որուն շնորհէւ հնարաւոր կ ըլլա լ
գաղթական բա զմութէւնն ու ռ ո ւ 
սական բանակէն մթերքները ապա
ցոր դ ացէ ն եւ ար եւմտահալ հալ դուկապետերուն ուսերուն կ
հով փոխադրել
թի
Սարէղամէշէն
լետոլ
թ
ր
քա

պաշտպանել Հ ալաստանէ սահման
կան
բանակները
երեր
ուղղուները; Վերջէններուս թ ո ւէ ն էր
թէւններով
կը շարունակեն էրենց
Պանդուխտ;
(Հա յկակաազգ.
կոր
է ր հերթէն, կը համալրէ է ր ջոկա
լառաջխաղացրը;
Անդրանէկ, է ր
պուսը կը գտնուէր է ր կազմաւորտը լեռները ապաստանած
հանդէպ եղած
չարա
ման փու լէ ն մ է ջ ); Պանդուխտ է ր
դաշտէ գէւղացէներով, ալդ կը
րէն ազդուած,
կ1ա
լուսահազօրագունդով կը պաշտպանէ
հասցնէ 1000
կռուողէ ու կը
տական պահեր ու է ր հաւատարէմ
թ ո ւզ է շր£անը;
Թ
հակա
շարունակէ հալածել թրրական նա
զէնակէցներով կը հեռանալ ռա զ
հարձակումը չուշա նա ր եւ Պան
հանջող բանակը;
մաճակատէն; Պանդուխտ, է ր կադուխտ եւս, ծանր մարտեր մղելով
Հալկական բանակէ պաշտօ
մաւսրներով կը մնալ ռազմաճա֊
կը նահանջէ դէպէ
նա թերթ «Թ ա զ մ էկ » թ ե ր թ ը , լաղկատէ տար գ է ծ է ն վրալ ու րալլ
1917 Սեպտեմբերէն Թ է ֆ լէ թանակէն երկրորդ ամեակէն ա ռէառ
րա լլ կը կազմակերպէ
սէ մէջ տեղէ [չունենալ Հալ
թ ո վ կը գրէ. «Մ եր թնդանօթները
եւ Արարատեան դաշտէ գէւղացուլէ ն Հա մա խ որհրդա կցութէւնը,
մեր շղթա լէ ետեւէց ռմբա կոծում
թեան եւ հոն տեղակալուած արեւմորուն կը մասնակցէ Պանդուխտ
էէն թ ո ւր րեր էն, Պանդուխտը է ր
տահալ գաղթականութեան ըն դ դէորպէս կամաւորական 6րդ գունդէ
200 հոգէ մշեցէ ձէաւորներով աջէց
մա դրութ էւնը գերակշէռ թ րրա ներկալացու ց է չ ;
հարուածում էր օսմանցէներէն, խլել
բանակէն դէմ;
Թրրականբանակներուն դէկան
էր ‘ն րանցէց մէ թնդա նօթ եւ գերէ
Ալ ս մասէն, [քոսկուալէ ընմագրաւելու համար, Ազգ. ք է ւր ո էր վերցրել 4 օսմանցէ սպալ;
կերալէն գէտ ութէւններու ակաՍարդարապատէ մօտ գլխաւոր
լէ նախաձեռնութեամբ, Թ է ֆ լէ ս է
դեմէալէ ակադեմէկոս Հենրէր
մէջ, զօր. Անդրանէկէ հրամանա
շղթան առանց մէ գնդակ արձակե
լէրեան կը գրէ. «Պատմական ն է ւտարութեան տակ կը կազմուէ զ է լու առանց մէ զոհ տալու մօտեցաւ
թ ե ր է լալտնաբերումը, դրանց նոնու ոը ական մէաւ ոը մը ' Հալասբ լո ւր է ն , թ ուր րեր ը սարսափած,
րովէ անկողմնակալ
մեկնաբա
տանէ °րկրապահ
(
փախան, թոներով դէակներ եւ
նումն
ու
գնահատումը
մեզ
բա զմա թէւ վէրա ւորներ»;
ՍԴՀԿ Թ է ֆ լէ ս է
թ է ւն ը , է ր 1918 Տունուար 30-է
գեցրել է ալն հետեւութեան, որ
Պանդուխտէ նախաձեռնած զէհեռագրով
ՍԳՀԿԱմերէկալէ
1918 թ .
Մայիսին
նուորական ալս
գործոշրջանէ
.կ
րՎարէչ
դ
ե
կը
Սոգէւթլու-Տաշղալա պաշտպանա
ղութ էւնը կը նկատուէ Սարդարատեղեկագրէ թ է «Ա զգա լէն կողովէ
կան գ ծ է ստեղծումը, Ս ո գէւթ լո ւպատէ ճակատամարտէն լաղթաՋէնուորական կոմէտէն, մեր առա
լում ու դրա շրջակալ լեռներում
նակը ապահովող ամենէն կարեւոր
ջա րկութեա մբ, ընկեր գաբէդան
Սասունէց, րքուշէց, Արագածոտնէ
գործօնը, որուն մասէն կա նդրա 
Պանտուխտէն նշանակել է
գէւղերում ապաստանած մէ րանէ
դառնան պատմաբաններ
տասնեակ հազար փախստականնե
ր ալ Անդրանէկէ բանակէն մէջ մէ
թ է ւ ն Թուրշեան, Մ. Աղալեան,
զօրամասէ հրամանատար»;
ր է ու տեղական բնակչութեան
Երուանդ Սարգէսեան, Սերժ Աֆագոլապալրարէ ոգէն, գլխաւոր կազտօրէն, մէնչեւ Անդրանէկէ է ր զ նասեան, Հրանդ Աւետէսեան եւ
րում հասնէլը, ռազմաճակատի գէմակերպէչը
Պանտուխէ ր ' ուրէշներ;
Մ էծէն մօտէկ, Սարէղամէշ գտնուող
րալէլ Սեֆերեանը (Պանդուխտէն
Սարդարապատէ ճակատա
Պանդուխտ կը դառնալ
որպէս ազգանուն, Սերեանէն զու
մարտէն եւ Պաթումէ դաշնագէրէն
էրողական հրամանատարը;
գահեռ, թէւրէմացա բա ր գործած է
ետր հալ-թրրական
Անոր պարտականութէւն կը
նաեւ Սեֆերեան ազգանունը.ծը կա պ րէ լարաբերաբար խաղաղ
տրուէ մէկ կողմէ կատարել զօրաՍ ոգէւթ լուէ էնրնապաշտպաշրջան մ ը ; ր^ոլապալրարը կը տե
հաւար եւ մէւս կողմէ հսկողուն ութ էւն ը կազմակերպելէն ետր,
ղափոխուէ Ըանգեզուր-Ղարաբաղ
թ է ւ ն սահմանել նահանջող ռ ո ւ
Պանդուխտ 200 հեծեալներով կը
լեռնաշխարհ' ուր կը գտնուէր զօր.
սական բանակէն
մէանալ Սարդարապատէ մէջ
Անդրանէկ է ր հրամանատարու
թրրական բանակները դէմակալեհեստներուն վրա լ; Ալդ շրջանէն
թեան տակ գործող Առանձէն Հար
լո ւ պատրաստուող հալկական ու
զօր. Անդրանէկէ, Պանդուխտէ եւ
ուածող Ըօրամասով;
ռուս. բանակէ հրամանատարու
ժերուն; Պանդուխտ կը տեղակալՀոկտեմբերէն, Պանտուխտ է ր
թեան մէջեւ փոխանակուած զ է ուէ Արագածէ լա նջէն եւ
խ ումբով կը բարձրանալ Ըանգենուորական բա զմա թէւ հեռագէր27-էն, արագ ու անակնկալ լարզուր ու կը մէանալ Անդրանէկէն;
ներ ցոլց կու տան, թ է էնչպ էսէ
ձակում կը կատարէ թրրական բա
Ալ ս վերամէացումը կը կատարուէ
դժուա րէն եւ պատաասխանատու
նակէ թ էկ ո ւն ր էն ' Ձ էմնէ Ղ„ըռ եւ
ալնպէսէ պահու մը, երբ Անդրապարտականութէւն էր Պանդուխ
նէկէ հաւատարէմ եւ փորձառու
Թ ու լր է Տէբ էր { թ է ՛ ֊ 440 բլուրներ)
տէն կատարածը; Անոր գործը աւե
բարձունրներուն վրալ տեղակալզէնուորականներէն շատեր, տար
լ է կը դժուարանար, որովհետեւ
ուած թրրական բանակէ հրամա
բեր պատճառներով կը հեռանալէն
ռազմաճակատէն վրալ կը տէրէր
նատարութեան վրա լ; կը գերեվա
անոր զօրամասէն; Պանդուխտէ
րաոս; Ստեղծուած էէն շատ մը
րէ թ ո ւր ր հրամանատարներ եւ կը
նման փորձառու եւ վստահելէ
ազգալէն, կուսակցական եւ զ է լռեցնէ հոն տեղակալուած թնդա 
ոլժէ մը վերալալտնուէլը, նոր
նուորական մարմէններ,
կը
նօթները; Թրրական բանակը կը
եռանդ եւ ոգէ կու տալ Անդրանէգործէէն էնէնա գլուխ եւ առանց
մատնուէ խուճապէ եւ կը դէմէ
կէն եւ զէնուորներուն;
պահուն լր ջ ո ւթ է ւն ը գնահատելու;
անկազմակերպ նահանջէ; ՀալկաՓետրուար 28-էն
էրզրում
կան բանակէ կեդրոնական թ ե ւը
կ է լն ա լ; Ընդհանուր նահանջէն,
կօգտա գործէ ա ռ է թ ը եւ
Պանդուխտ եւս կը նահանջէ դէպէ
րապնդէ լաղթանակը; Պանդուխտ
1917 Փետրուարեան Տեղափո
խութենէն ետր, ռուսական բանա
կը կը սկսէ դասալրուէլ ու նահան
ջ ե լ; քէազմաճակատէն վրալ մնա
ցող
ռուսական բանակէն, հալ
կամաւորական գունդերու մնա-
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Պանդուխտ անմէջապէս կը նշանակուէ Ղափանէ Ազգալէն խորհուր
դ է անդամ եւ Ղափան-Մեղրէ շրջա
նէ Առանձէն Հարուածող Ըօրամասէ
ստորաբաժանումներուն եւ տեղա
կան էնրնապաշտպանական ջոկատ
ներուն ընդհանուր հրամանատար;
‘Նոյեմբերէ վերջաւորութեան
Անդրանէկ կը շարժէ դէպէ

բ աղ է սկ Պանտուխտ կը նախաձեռ
նէ հարաւալէն Ըանգեզուրը թ ուրրթաթարական վտանգաւոր որջե
րէն վտանգազերծելու արշաւը;
Պանդուխտը, արագ լարձակողականներով, ոչ մէալն կը լաջողէ է ր
նպատակէն մէջ, ա լլեւ' «տ եղէ
ժողովուրդէն, թ է գաղթականու
թեան եւ թ է եկած զէնուորներէն»
կեցութեան համար կ’ապահովէ մեծարանակ աւար;
Երբ Անդրանէկ եւ Պանդուխտ
Ղարաբաղէ եւ Ըանգեզուրէ մէջ
լաղթական մարտեր կը մղէէն,
Պարու հաստատուած անգլէական
բանակէ ընդհանուր հրամանատար
զօր. Թոմսոնէ պատուէրակները
կու գան Անդրանէկէ մօտ եւ կը
համոզեն անոր դադրեցնել զէնուորական գործողութէւնները; Անդրանէկ տեղէ կու տալ ու կը
վերադառնալ ^
Պանդուխտ
ի
ր
ո
սակալն չ ո ւ զ ե ր բա ց թողնել ա ռէթ ը եւ կը շարունակէ է ր լաղթական
լարձակումները; Անդրանէկ էր երալաջորդ րանէ մը
րով կը պարտադրէ Պանդուխտէն
վերջ տալ ռազմական գործողութէւններուն;
Պանդուխտ կը լօժա րէ; Անոր
համար ալլեւս Ըանգեզուրէ մէջ
ընելէր բան չէր մնար; 1919 Փետր
ուարէն, համախոհներու խումբով
մը կը վերադառնալ Երեւան, ապա
Սարէղամէշ;
1920-էն Պանդուխտ Սարէղամէշէ մէջ թունաւորումէ հետեւան
քով կը մահանալ;
ժամանակաշրջանէ էրադարձ ո ւթ է ւն ե ր ը գեղարուեստական
գրականութեամբ ներկալացնող շատ
մը գրողներ, որոնց շարրէն Եղէշէ
Զարենց, խաչէկ Դաշտենց, քագրատ
Ը ո ւլո ւբ ա բ ե ա ն ,
Տա րու թ է ւ ն
Մկրտչեան էրենց վեպերուն մէջ,
խոր լարգանրով կը մարմնաւորեն
Պանդուխտէ կերպարը;
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Եահինեան, բարձրօրէն գնահատեց
քեւ: Տարգելի զեկուցաբերը անդ
Աահակեան վարժ, -ի ուսումնական
րադարձաւ նաեւ Աահակեան Աամակարդակը ու անոր վաստակա
նուց Միութեան' ք© ամկոչեան
շատ Տնօրէն քենիամին
վարժարանի կատարած նիւթական
ՏՕ0Թ. Ա. ԳԱԶԱՆՃԵԱՆ
դէս եկաւ ներկաներուն ուղղուած
եանի պատրաստած բարձր նկա
եւ բարոյական շօշափելի օժանդարարի գալուստէ եւ գնահատանքի
րագրի տէր ազգասէր, հայրենասէր
կութիւններուն մասին:
Լի բա նա նա հ ա յ
ջերմ եւ րովանդակալից
եւ մշակութասէր
սերունդները,
Եր եզրափակիչ խօսքով, Աակրթական կեանրէն ներս, իր ի ւրով: Ան է ր շնորհակալութիւնը
որոնք պատիւ կը բերեն հայ ժողոհակեանի շրջնաւարտներէն, Տօքթ©
րայատուկ տեղն ունի
յայտնեց Աահակեան
Տ՛նօ
վուրդին: Աահակեանի արժանա
Արշակ *Եազանճեան,
վարժարանը: Ան, իր
րէն
քենիամին
վաղե ւոր սանուհիներէն Տիկ© Աեդա *հրիկ
մ
ա
րէն վեր առաւ քենիամին
ման առա£ին օրէն, տենտագին
մի րարեկամ Տէր
Աւագ
գորեան ի ր երախտագիտութիւնը
եանի, իբրեւ Տնօրէն-մա րդ' ունե
աշխատանքի
լծո ւե ցնոր քահանա
սե
յ Արղումանեանէն եւ Աայայտնեց իր կրթական օճախ' Աացած անձնական արժանիքները,
րունդներու հաչեցի դաստիարա
հակեանէ սաներէն
Տէր Արշակ
հակեան վարժարանին, որ իր մէջ
որոնք կը սահմանէին պատասխա
կութեան, անոնց ժէ£ զարգացնելու
Աւագ
քհնյ,քԱաչատուրեանէն , իրենցսերմանած էր ուսման սէրը, ծարա
նատու առաջնորդի մարդկային
համար ազգի,
հայր եեւ մշա
րարեհաճ ներկայութեան համար:
ւը եւ սահակեանցիներու յատուկ
բարձր ուղղամտութեամբ, ման
կոյթ ի հանդէպ անկոտրում սէրը,
Հոգեւոր հայրերը,
օրհ
ծառայասիրութիւնը, որոնք զինք
կավարժական լայն հմտութեամբ,
նուիրումը եւ լի նելիութ իւնը:
նեցին ներկաները եւ պատրաստ
առաջնորդած էին դէպի ուսուցչա
հայրական սիրով ջերմ ու անդուլ
Տասնամեակներու երկայնքին
ուած թէյասեղանները, որոնցմով
հոգածութեամբ եւ
մինչեւ իր
կան ասպարէզ: Տիկ©
եւ մինչեւ օրս, այդ վեհ նշանաբան
հիւրասիրուեցան ներկաները: Ան,
ներկայիս
ունի իր սեփական
սխալը ընդունելու գերազանց հա
ներուն հետամուտ' Աահակեան Վար
նաեւ, իր ուրախութիւնը յայտնեց
դպրոցը, ուր կը պարապի ուսուցմեստութեամբ: Այդ արժանիքներ
ժարանը պատրաստեց սերունդ
րաղմավաստակ տնօրէն
Աիչո ւթ եա մ բ:
Ան, նաեւ,
հրաւէր
էին, անկասկած, որ իրենց հմայ
ներ, որոնր ի բր եւ երախտաշատ
մոնեանի ամերիկարնակ շրջանատուաւ գործող Աանուցի Վարչու
քին գրա ւչութեա մբ, դփ՚նք
հայորդիներ, ոչ միայն վառ պահե
թեան, գալու եւ օգտագործելու իր
ցուցած էին, համարեա' իր բոլոր
ցի ն իրենց սր տին մէ ջ ' սէրը,
դպրոցի միջոցները իրենց ձեռսան սանուհիներուն կողմէ: Մեծ է
յիշատակն ու ակնածանքը հանդէպ
նակներուն գոյարման համար:
եղած Աահակեանի հայապահպան
իրենց տնօրէններուն եւ ուսուցիչ
քաց ասդի, Աահակեան Աադերը ընդհանրապէս համասփիռքներուն, նաեւ' միշտ նիւթապէս եւ
նուց Միութեան վարչական կազմէն,
եան եւ մասնաւորաբար լիբանաբարոյապէս զօրավիգ հանդիսա
Պրն© Նազարէթ զեւոնեան, հանգանահայ գաղթօճախներէ ներս:
ցան իրենց զոյգ վարժարաններուն'
մանօրէն զեկուցեց հայրենի հողի
«Աահակեանի Օ ր» ուան յաջող
Աահակեան վարժարանին' Լիբա
վրայ գործող քենիամին
նշումին առիթով, Աահակեան Վար
նան եւ «թենիամին
ժարանի շրջանաւարտուհիներէն'
եան Թ իւ 119-րդ *Նպրոցի դիմագ
թ ի ւ 119-րդ դպրոցին» Արեւան:
րաւած շինարարական, նիւթական,
Տիկ© Լենա Մանուկեան, իր անմնա
Աահակեան Աանուց
դասարաններու
կահաւորման եւ
ցորդ գնահատանքը յայտնեց
վարչութեան նախաձեռնութեամբ,
մարզադաշտի ապահովման կարիք
դիսաւորուհի Տիկ© Վարդուհի
աւանդութիւն դարձած Աահակեան
ներու յարուցած դժուարութիւննեզանճեանին, ծաղկեփունջի մը տու
Վարժարանի Օր' Մայիս 10-ն, այս
րու մասին: Նաեւ, ան ծանրացաւ
չութեամբ, եւ համանուն միութեան
տարի նոյնպէս, նշուեցաւ յատուկ
անպատասխանատու քաղաքացինե
վարչութան մաղթեց նորանոր յաոգեւորութեամբ, Փասատինայի «կա
րու կողմէ դպրոցի կարգ մը հողաջողութիւններ: Հուսկ ապա, խնամրօ Աողանալեան» միութենական հան
շերտերու անօրինական տիրացման
եալ, այլապէս յիշարժան ձեռնարկը
դիսասրահին մէ£, շր£անաւարտնեիր աւարտին հասաւ հոգեւոր Հա յ
եւ
շահագործման վրայ:
քաց
րու պատկառելի ներկայութեամբ:
ասդի, Պրն© զեւոնեան զեկուցեց
րեր' Տէր, Տէր
նա յ Ա© քահա
0այիս1Օ-ն, սահակեանցինեւարտներու նկատառելի ներկայու
ուսանողներու անցուցած պետական
Արզումանեանի եւ Արշակ Աւ.
րուն համար այն օրն է, որ ամէն
թեան համար: Պատգամեց, որ երի
քննութիւններուն ձեռք ձգած հպարԵքաչատուրեանիպահպանիչով:
տարի, Միութեան Վարչութիւնը
տասարդ ուժեր գան եւ մաս կազմեն
տատացուցիչ արդիւնքներուն մա
Վարձքը կատար' Աահակեան
ա ռի թ կ'ընծայէ ընկերային ձեռ
վարչութեան: Տիկ©
սին, դիտել տալով, որ քննութիւնԱանուց Միութեան վարչական անձ
նարկով մը ի մի մէկտեղել
յայտնեց նաեւ, որ ներկայ ձեռնարները կը սրբագրուէին ֆրանսական
նակազմին, որուն կը մաղթենք ամէֆորնիաբնակ սահակեանցիները, զէկէն ներողամտաբար կը բացակային
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րար տեսնելու, իրարմով հաղորդ
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խաչաձեւող հանդիսութիւններու եւ
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A rm en ian P arliam en t A d o p ts
N e w E le ctio n L aw
YEREVAN (Combined Sources)The National Assembly of Armenia has
passed today in the third and final read
ing a new Electoral Code. The bill was
adopted by 102 votes “for” , 17 “ against”
and 3 abstentions. The Armenian parlia
ment has 131 deputies.
The new Electoral Code was
adopted ahead of the next parliamen
tary elections slated for 2017, which
are going to be the first national elec
tions after Armenia’ s transition from
the so-called semi-presidential form of
governance to parliamentary republic.
Addressing the legislature today,
the chief of government staff Davit
Harutyunyan said all the proposals,
which were submitted after the dead
line will also be discussed and if a
consensus is reached they would be
passed as amendments to the law.
Earlier Armenia’ s government,
parliamentary opposition parties and
civil society representatives had failed
to reach an agreement on the new
Electoral Code. The opposition and
civic groups sought five safeguards
against vote rigging, including post
election publication of the names of
those voters who went to the polls and
cast ballots to would preclude multiple
voting by government loyalists. The
proposed measure was rejected by the
governing Republican Party of Arme
nia (HHK) on grounds that it would
breach the secrecy of ballots.
According to David Harutyunyan,

the new Electoral Code provides for
mechanisms which allow to avoid the
most common forms of fraud reported
in recent years’ Armenian elections
such as ballot stuffing, multiple vot
ing, and the use of so-called “carou
sel.”
The new law says also that may
ors of the second and third largest
towns of Gyumri and Vanadzor will be
elected not through direct vote, but by
their Councils of Elders, as is the case
in the capital Yerevan. The new parlia
ment will have MPs elected only under
the proportional system and their num
ber will be cut to 101.
Each party or party alliance should
introduce a single national electoral list
of candidates. The Central Election
Commission is to be elected by the
parliament.
Representatives of the Council
of Europe’ s Parliamentary Assembly
(PACE) have criticized some key pro
visions of Armenia’ s new Electoral
Code, saying that they could under
mine “public trust” in next year’s Ar
menian parliamentary elections.
After a fact-finding v isit to
Y erevan, the two A rm enia c o 
rapporteurs of the PACE’ s Monitoring
Committee expressed concern this
week at the “ complexity” of the code
and its requirements for the formation
of coalition governments.

A C A an d G Y O U rg e G erm an P arliam en t
to R e co g n iz e G en ocid e
LOS ANGELES - On May 24,
2016 a delegation of Armenian Council
of America and Gaidz Youth Organiza
tion visited the German Consul Gen
eral to hand deliver a letter from the
Armenian American community, urg
ing Chancellor Angela Merkel and the
German Parliament to remain stead
fast and recognize the Armenian Geno
cide. Similar letters will be delivered to
German Missions throughout the Ar
menian Diaspora as well as to German
government representatives and Par
liamentarians.
Germany’s parliament is set to
vote on a cross-party bill on June 2nd,
recognizing the 1915-1923 Genocide
of Armenians in the Ottoman Turkey.
The following is the English trans
lation of the open letter:
Honorable Chancellor Merkel,
In view of the approaching vote
by the German Bundestag on the rec
ognition of the Armenian Genocide,
the Armenian people are hopeful that
the national government and the coali
tion partners led by you will formulate

a clear and unambiguous resolution in
the Parliament, in which the crimes
against the Armenian people ARE rec
ognized as Genocide.
Regrettably, it was not until 2005
that the subject of the Armenian Geno
cide was first discussed in the German
Parliament. The subsequent resolution
in June 2005 was accepted by all fac
tions but fell far short of the expecta
tions of the Armenian people.
In contrast to the resolution
adopted by the European Parliament in
1987, followed by resolutions of nu
merous national parliaments, the Ger
man Parliament refrained from clearly
acknowledging these crimes as Geno
cide. A further ten years passed before
the Armenian Genocide issue was once
again raised in the German Parliament
on April 24, 2015.
Last year, on the eve of the 100th
anniversary of the Armenian Geno
cide, German President Joachim
Gauck in his speech at the Berlin Ca
thedral declared the massacres as GenoContinued on page 3

B id en , S ark isian D isc u ss
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Continued on page 3

The Motto of Pope Francis Trip to Armenia:
V isit to the F irst C h ristian State

YEREVAN — The motto and
logo for His Holiness Pope Francis’
visit to the Republic of Armenia have
been adopted with the corresponding
description. The motto of the visit is:
“Visit to the First Christian State,”
President’ s Press Office reports.
Description of the Logo

The logotype for the visit is in the
form o f a round seal. The Logo depicts
the Monastery of Khor Virap with the
Biblical Mount Ararat at the back
ground. Saint Gregory the Illuminator
was imprisoned in a deep pit in Artashat
for 14 years, where later the Monas
tery of Khor Virap was built. Saint

Gregory the Illuminator subsequently
became the first Patriarch of the Ar
menian nation. Through the joint ef
forts o f Saint Gregory and King
Tiridates III, Christianity was declared
as a state religion in Armenia.
The background colors of the
logo are purple and yellow denoting
the colors of the official flags of the
Armenian Apostolic Church and Ro
man Catholic Church respectively. The
logo depicts also the Coats of Arms of
the two Churches.
The surrounding engraving denotes
the visit itself - “Pope Francis Armenia
June 24-26, 2016” and the motto “Visit
to the First Christian State.”

YEREVAN (RFE/RL) -- U.S. Vice
President Joe Biden phoned President
Serzh Sarkisian on Friday to discuss
international efforts to de-escalate the
Nagorno-Karabakh conflict and pre
pare the ground for its peaceful reso
lution.
According to Sarkisian’ s office,
the two men stressed the need for a
“full and effective implementation” of
corresponding agreements that were
reached by the A rm enian and
Azerbaijani presidents at their latest
meeting held in Vienna on Monday.
“ The parties agreed that the con
flict can only be resolved in a peaceful
way, within the framework of media
tion efforts by the [U.S., Russian and
French] co-chairs of the OSCE Minsk
Group,” the office said in a statement.
It gave no other details.
The White House did not imme
diately issue a readout of the phone
call. It was not clear whether Biden
also held phone talks with Azerbaijani

President Ilham Aliyev.
The Vienna talks were co-hosted
by U.S. Secretary of State John Kerry,
Russian Foreign M inister Sergey
Lavrov and French Secretary of State
for European Affairs Harlem Desir.
Kerry also held separate talks with
Aliyev and Sarkisian just before the
summit.
“Both presidents committed them
selves to respect the ceasefire, to put in
place important confidence-building
measures, and to begin negotiations next
month that can lead to a comprehensive
settlement,” a U.S. State Department
spokesman said on Tuesday.
Biden met with Sarkisian and
Aliyev in Washington just two days
before the April 2 outbreak of the
heaviest fighting in the Karabakh con
flict zone since 1994. The Armenian
and Azerbaijani leaders were among 50
heads of state invited to a global nuclear
security summit hosted by President
Barack Obama.
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T u rk ish P arliam en t P a sse s B ill to Strip
Im m u n ity o f O p p o sitio n M em b ers
G aro Paylan: T h is is a C ou p

U.S. Army Europe commander Ben Hodges (C)

YEREVAN (RFE/RL) -- The com
mander of the U .S. Army Europe,
Lieutenant General Ben Hodges, dis
cussed Armenia’s growing military ties
with the United States and the recent
escalation of the Nagorno-Karabakh
conflict during a visit to Yerevan on
Monday.
According to the Armenian De
fense Ministry, Hodges and Major
General Lee Tafanelli, the Kansas N a
tional Guard chief accompanying him,
expressed concern at last month’ s
heavy fighting in Karabakh when they
met with Defense Minister Seyran
Ohanian.
Ohanian was reported to brief
them on the current situation in the
conflict zone. The United States has
been trying to defuse tensions there
together with Russia and France, the
two other world powers mediating
Armenian-Azerbaijani peace talks.
Ohanian and Hodges agreed to
step up cooperation between Armenia’s
Armed Forces and the U.S. Army Eu
rope, a Defense Ministry statement
said. It listed multinational peacekeep
ing operations among the areas of
closer bilateral ties.
Ohanian was reported to point to
U.S. training of Armenian military per
sonnel and increased Armenian par
ticipation in NATO’ s military exer
cises. Hodges praised a 32-strong unit

of Armenian military medics which
took part in U.S.-led exercises held in
Germany last month.
During the three-week drills
codenamed Sabre Junction, they simu
lated evacuation and treatment of
wounded military personnel at a mo
bile field hospital that was deployed by
them outside Armenia for the first time
ever. The U.S. military donated the
hospital to an Armenian peacekeeping
brigade in 2007.
The Armenian government ex
pressed readiness last year to commit
the hospital as well sappers trained to
detect and defuse improvised explo
sive devices (IEDs) planted by “ter
rorist groups” for and multinational
peacekeeping operations. Armenian
army medics and demining experts
will undergo additional training, pre
sumably by U.S. and other NATO
instructors, for that purpose.
U.S. instructors already trained
last year the first group of 12 teaching
personnel for the Armenian army’s
newly established paramedic school.
Ohanian personally attended their
graduation ceremony.
U.S.-Armenian military coopera
tion appears to have been largely unaf
fected so far by Western pow ers’
standoff with Russia, Armenia’ s main
military ally, over the conflict in
Ukraine.

A rm en ia Jo in s H o rizo n 2020
to W ork with E U in R e se arch an d Innovation
B R U S S E L S , -
Researchers and inno
vators from Armenia will
now have full access to
Horizon 2020, the EU's
research and innovation
funding programme,
under the same condi
tions as their counter
parts from EU Member
States and other associ
ated countries.
The agreement
associating Armenia to
H orizon 2020 was
signed today by Carlos Moedas, Euro
pean Commissioner for Research, Sci
ence and Innovation, and Levon
Mkrtchyan, Armenian Minister for Edu
cation and Science.
Commissioner Moedas said: "EU
research, science and innovation is open
to the world for collaboration. Armenia
is now the 16th country associated to
Horizon 2020, the world's largest public

funding programme for research and
innovation. This will bring new and
different expertise and ideas, and enrich
our international research cooperation."
Johannes Hahn, Commissioner for
European Neighbourhood Policy and
Enlargem ent N egotiations, said :
"Through Horizon 2020, research insti
tutions and the private sector in Armenia
will have a unique opportunity to access

HDP MP Garo Paylan

expecting lawmakers vote in favor of
the move.

ANKARA -- The Turkish Parlia
ment has approved a controversial
constitutional amendment to lift the
immunity of 139 MPs, with all eyes
now turning to a judicial process that
would see the arrest of deputies from
the Peoples’ Democratic Party (HDP)
on terror-related charges and an an
ticipated w ave o f so cial unrest,
Hurriyet daily reports.
Some 376 out of 550 deputies
voted in favor of the motion in the
second and final vote on May 20,
comfortably passing the required 367
majority to have it approved without
the need to go to a referendum.
Proposed by the 316-seat ruling
Justice and Development Party (AKP)
and heavily backed by the 40-seat
Nationalist Movement Party (MHP), it
received around 20 votes from the
Republican People’s Party (CHP). Only
HDP deputies did not vote in favor.
Bulent Turan, deputy parliamen
tary group leader of the AKP, con
gratulated all lawmakers for the ap
proval of the move. “It’ s not appropri
ate to compare today’ s move with
1990s,” Turan said, in reference to the
arrest of four Kurdish lawmakers after
their immunities were removed at par
liament.
HDP co-leader Selahattin Demirtas
repeated their decision that no HDP
lawmaker would go voluntarily to the
office of prosecutors to give testimony.
HDP also said that it would take the
issue to the Constitutional Court.
Just before the conclusion of the
vote in parliament, President Recep
Tayyip Erdogan said in a speech in
Black Sea province of Rize that the
people did not want “criminal” law
makers in the legislature, so he was

HDP Istanbul MP Garo Paylan
assessed the voting that clears the way
for lifting the parliamentary immunity,
saying that this is a coup and CHP
supported it.
Speaking to Agos about the re
sults, Paylan said that AKP MPs were
forced to vote openly once again and
this affected the result. “In the first
round, AKP's strategy was to force all
of its MPs to vote openly. About 50
AKP MPs were planning to vote against
the bill, but they couldn't have done it.
AKP wanted to reveal that the ones
voting against the bill were CHP mem
bers. Since then, they had been trying
to make CHP look like they are sup
porting terrorism and they oppressed
CHP.”
Paylan said. “We won't go to the
court by ourselves, but if they force us
to go, there would be nothing to be
done. The ones who are old enough to
have seen what happened in the parlia
ment in '90s know the results. In order
to defend our supporters' will, we
won't go to the courts which this
oppressive law commands us to go.
The ones who voted in favor are re
sponsible for this.”
Paylan said that since this amend
ment is against the constitutional law,
they will try to appeal to the Constitu
tional Court. However, he also said that
he doesn't think that they will be able to
get enough signatories for it: “We need
100 MPs for appealing. If CHP takes
the bill to the Constitutional Court even
as a mere formality, it would be enough
to reverse the decision.”

funding for cutting edge research and
development. The opening of Horizon
2020 to Armenia is a concrete example
of the EU's commitment to further en
hance its relationship with Armenia."
This Agreem ent allow s for
Armenia's enhanced cooperation with
the EU in research and innovation, which
are vital for successful and modern
economies. It shows the commitment of
the Union to develop the scientific and
innovation capacity of its partners asso
ciated to the programme. It also repre
sents another step towards reaching the
EU goal of opening research and innova
tion to the world.
Armenia has until now been able to
participate in Horizon 2020 only as a

third country. This means its entities
have not counted towards the minimum
number of participants required for a
project, and have not had access to some
important parts of the programme such
as support to innovative businesses. Its
representatives have not had access to
key policy bodies.
Thanks to this agreement, its re
search institutes, universities and indi
vidual researchers will now have access
to all opportunities offered by Horizon
2020 in diverse areas, from fundamental
science to demonstration projects, on an
equal footing with researchers and
organisations from EU Member States
and other countries associated to the
programme.

Garo Paylan: This is a Coup
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P on tian G reek G en ocid e C o m m em o rated
in A rm en ia

YEREVAN -- The 100th anniver
sary of the Genocide of Pontic Greeks
was commemorated in Armenia today.
Representatives of the Greek commu
nity of Armenia, several National A s
sembly MPs, representatives of the Ar
menian police and Ministry of Emer
gency Situations visited Tsitsernakaberd
Memorial Complex to respect the
memory of the victims of the Greek
genocide.
Eduard Sharm azanov, V ic e 
Speaker of the National Assembly of
Armenia, stated that the Armenians
and the Greeks need to fight together
at international platforms, to achieve
recognition of the first genocides of
the 20th century.
“ Greeks understand the Armenian
pain and the Greek MPs were among the
first to visit Yerablu Pantheon and Artsakh
after the four-day military actions un
leashed by Azerbaijan,” Sharmazanov
said.
He added that Turkey today also
continues its denial policy. “Today’s
Turkey continues its criminal policy.
Turkey supports both the “ Islamic
State” and Azerbaijan, keeps Armenia
in blockade. All this shows that since
the perpetrator of that crime has not
been punished yet, there is a danger of
new genocides. We call the world that
we should end double standards, we
should fight against Turkish denial
policy. Only in this case we will not

have new Erdogans and Aliyevs. To
day we should manage to unite all the
efforts of people who were committed
to genocides” , Sharmazanov stated.
Greek Ambassador to Armenia
Ioannis Taghis said May 19 is the
100th anniversary of the Greek geno
cide. “Today we remember and pay
tribute to the memory of the victims of
the Greek genocide. These tragic events
started in 1916 and continued until
1923. Nearly 350.000 Greeks living in
the Ottoman Empire were killed and
were exiled during that time. The Geno
cides of Armenians and Greeks which
has been committed at the same pe
riod, are one of most tragic events in
the history of mankind” , the Ambassa
dor stated.
The Chairman of “Patrida” orga
nization of Greeks in Armenia and
Nagorno Karabakh Edward Polatov
noted that the same genocidal country
stood behind the April military actions.
He stressed that the international com
munity should condemn the genocides
committed at the turn o f the 20th
century instead of closing its eyes.
The Armenian National Assem 
bly unanimously condemned the Greek
Genocide in 2015.
The atrocities against the Pontian
Greeks started in 1916 and continued
until 1923. Nearly 350.000 Greeks
living in the Ottoman Empire were
killed and were exiled during that time.

ACA and GYO Urge German Parliament
to Recognize Genocide
Continued from page 1

cide. The following day, on April 24,
2015, during the debate in the Parlia
ment, representatives of all factions
followed the President’ s lead in ac
knowledging the massacres as Geno
cide, but unfortunately the parliament
was unable to agree upon a closing
resolution.
In 2005, the Parliament accepted
partial responsibility for the elimina
tion of the Armenian people in the
Ottoman Empire. In view of the his
torical importance of this fact, the
Armenian people find the current stance
of the German government unaccept
able and incomprehensible. This stance
is unbecoming to a country where the
commemorative culture has such a
high value. The Armenian people ex
pect that the German Government and
all Parliamentary parties will finally
show enough courage to officially rec
ognize the events of 1915 for what
they were: Genocide.

In 2005, France took a clear
stand and officially recognized the
events as Genocide despite tremen
dous pressures by the Turkish govern
ment. If Germany declines to recog
nize these crimes as Genocide, we can
only view this decision as an act of
appeasement toward Turkey, very
much like the period between 1915 and
1918, when Germany did nothing to
prevent or stop the slaughter of Arme
nians out of consideration to its Turk
ish allies. Former Chancellor Bethmann
Hollweg wrote at the time “ Our only
goal is to KEEP Turkey as an ally until
the end of the war, indifferent to
whether the Armenians perish or not.”
Recently, the Chairman of the
CDU/CSU Faction stated in a newspa
per interview that his faction will put
forward a motion in the Parliament on
June 2nd, 2016 in which the crimes
against the Armenian people will be
recognized as Genocide. He has also
stated that Germany will not bow to
Turkish pressure. We are optimistic that
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P h ilan th ro pist E d w ard A vedisian
R eceives E llis Isla n d M ed al o f H o n o r
PARAMUS, N J -- The Ellis Is
land Medal of Honor has been awarded
each year since 1986. It recognize
individuals who have made it their
mission to share with those less fortu
nate their wealth of knowledge, in
domitable courage, boundless com
passion, unique talents and selfless
generosity; all the while maintaining
the traditions of their ethnic heritage as
they embody the American Dream.
This year, Edward Avedisian was
not only one of the distinguished recipi
ents of the Ellis Island Medal of Honor,
but was one of a very select few invited
to give his personal remarks at the cer
emony. The ceremony was held on Ellis
Island on Saturday, May 7.
The professional career of Mr.
Avedisian spans four disciplines: a per
forming symphonic musician, teach
ing at the university level, arts admin
istration, as well as investing and phi
lanthropy. He retired after 30 years of
service as clarinetist with the Boston
Pops and 43 seasons with the Boston
Ballet Orchestra. Outside of the United
States, he has appeared as soloist with
the Armenian State Philharmonic, the
Armenian Radio and TV Orchestra and
the National Chamber Orchestra of
Armenia, and was visiting artist to
Boston’s sister city of Hangzhou, China,
in 1998.
His success as a private investor
led him to establish endowments and
award grants to a number of nonprofit
organizations. At the American Uni
versity of Armenia (AUA) he fully
funded the Center for Health Studies &
Research and the Center for Business
Research & Development. He was
principal benefactor and chair of the
construction committee (2005-2009)
of the new 100,000 sq. ft. Paramaz
Avedisian Building and was appointed to
the Presidential Search Committee for
AUA by Dr. C. Judson King, former
Provost of the University of California
and Chair ofthe AUA Board of Trustees.
Others of note include the founder
and principal benefactor of both the
Khoren and Shooshanig Avedisian K12 School and Community Center in
Malatia-Sepastia, Armenia (a seven-

building complex), and sole benefac
tor and chair of the AUA Oversight
Committee for the Nork Marash Medi
cal Center (bringing the Hospital up to
U.S. standards in 2004-2005). Mr.
Avedisian also serves as Trustee for
the American University of Armenia,
and as Board member of the Armenian
Missionary Association of America.
As a founder and sole supporter of the
Friends of the American University of
Armenia, his contributions include a
complete renovation of the High School
in Haghtanag Village (2008-2009) and
the installation of a cluster of lights and
trees at the Didzernaghapert Armenian
Genocide Memorial. He has twice been
awarded the Movses Khorentasi Medal
by Armenia’ s President Sargsyan for
Contributions to Education, Culture,
Literature and the Arts in 2008 and
2014. In the United States, key en
deavors are: established the Paramaz
Avedisian Pharmacy Scholarship at
the University of Rhode Island, Boston
University Medical School (Chobanian
Professorship) and BU Tanglewood
Scholarship, and an endowed chair for
the Boston Ballet Orchestra.
Mr. Avedisian was born in 1937
in Pawtucket, RI, where he attended
public school and served as president
of his graduating class. He furthered
his education on a scholarship to B os
ton University where he earned his BM
and MM degrees. Edward is married to
Pamela Wood and they currently re
side in Lexington, MA.

Armenian Parliament Adopts New Election Law

“ The new election system and
electoral code, if implemented prop
erly, could usher in an important new
phase in Armenia’ s democratic devel
opment,” Alan Meale and Giuseppe
Galati said in a joint statement. “At the
same time we fully concur with the
[C ouncil o f Europe] V enice
Com m ission’ s concerns about the
complexity of the code, which could
have an impact on public trust in the
electoral system.”
Meale and Galati also took issue
with a provision in the Electoral Code
stipulating that coalition governments
can be formed by no more than three
Armenian parties or blocs winning a

combined majority of parliament seats.
Those parties would also have to reach
power-sharing agreements within days
after the first round of voting in parlia
mentary elections.
The PACE rapporteurs believe
that election contenders would have
“very little time” to cut coalition deals.
“They therefore welcomed indications
that the period to form a coalition
would be extended and called upon the
ruling majority to consider dropping
the three-party limit to form a govern
ment after the first round,” said the
statement.
Meale and Galati met with Presi
dent Serzh Sarkisian, other senior Ar
menian officials, opposition leaders
and civil society representatives.

the CDU/CSU faction will position its
decision around this clear statement and
urge you and your Government not to be
influenced by the threats and blackmail

attempts of the Turkish Government,
and follow the example of other Euro
pean institutions and Parliaments in rec
ognizing the Armenian Genocide.

Continued from page 1

M a ssis W eekly
N A A S R L o o k s to the F uture
at Its A n n ual M eetin g

BELMONT, MA -- The National
Association for Armenian Studies and
Research (NAASR) held its 62nd A s
sembly o f Members on Saturday, May
14, 2016, in Belmont, MA, and wel
comed five highly accomplished new
members to its 27-member Board of
Directors. The newly elected Board
members are: philanthropist Edward
Avedisian of Lexington, MA; author
and activist Nancy Kricorian of New
York City, NY; co-organizer of the
first Armenian Genealogy conference
George Aghjayan of Westminster, MA;
engineer and community activist Jirair
Balayan of Auburn, MA; and distin
guished scholar Dr. Bedross Der
Matossian of Lincoln, NE.
“We are honored to welcome
Board members of this caliber as we
set our course for the next 60 years,”
said the new Chairman of the Board
Yervant Chekijian, ofWatertown, MA.
Chekijian replaces Raffi Yeghiayan,
who is stepping down after six years
of faithful service and conscientious
leadership as Chairman. Yeghiayan will
rem ain active as an adv isor on
N A A SR ’ s Executive Committee.
E ngaging T alk by
Am b. Rouben Shougarian

Preceding the Board elections
were thoughtful remarks from former
Ambassador Rouben Shougarian of
Tufts University’ s Fletcher School of
Law and Diplomacy, Armenia’s first
Ambassador to the United States (1993-

99). Amb. Shougarian acknowledged
the increasingly fruitful cooperation
he has enjoyed with NAASR as he
began his talk entitled, “Building a New
Generation o f Armenian Leaders
through the Tavitian Scholarship Pro
gram at the Fletcher School.” All 15 of
the current Tavitian scholars from
Armenia, as well as alumna Olya
Yordanyan, were present as NAASR’s
guests, and introduced themselves. This
is the 17th group of Tavitian scholars,
who now number over 250, most in key
leadership positions in Armenia, as Amb.
Shougarian pointed out. While detailing
several major crises Armenia has faced
recently, he found cause for hope in
Armenia’s strong response and in the
talent of the first generation of scholars
born in independent Armenia. Ani’s of
Belmont catered the luncheon.
Reports were also presented at
the Assembly concerning N A A SR ’s
ongoing efforts to further Armenian
studies, research, and publication. The
outgoing Board members were thanked
for their dedication and commitment:
Dr. Geri Lyn Ajemian, of Watertown,
MA, Director of Curriculum, Littleton
Public Schools; Adi Ignatius, of Brook
lyn, NY, and Cambridge, MA, Editorin-Chief, Harvard Business Review;
Bertha Mugurdichian, of Providence,
RI, retired nurse educator and NAASR
member since 1958; and Dr. James
R u ssell, o f Cam bridge, longtime
Mashtots Professor of Armenian Stud
ies, Harvard University.

A G B U V & T M H S A chieves
100% C o lleg e A d m issio n A ccep tan ce R ate

PASADENA -- The May 2016
college admission results for AGBU
V&T MHS are in... and the news is
great. The school has achieved an

enviable 100% admission rate for the
graduating class o f 2016, with stu
dents earning seats in the Ivy League,
other elite private institutions, and
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E y eC are P roject H o sts G len dale E ven t
to T h a n k Su p p o rters

G LEN D A LE -- On May 12, the
Armenian EyeCare Project hosted a
sm all gathering in Glendale at the
home o f Michael and Mari Sahakian.
The evening was a way o f sharing
the P roject’ s accom plishments with
friends and donors and thanking
those in the Glendale and Pasadena
area for their longtime and loyal
support.
Dr. Roger Ohanesian, an oph
thalm ologist in Laguna Hills and
Founder and Chairman o f the Arme
nian EyeCare Project, talked to guests
at the gathering as they looked out
over a gorgeous view o f the Los
Angeles Basin and dined on hors
d’oeuvres and dessert.
Discussing the enormity — and
the profound significance — of the
P ro je c t’ s accom plish m en ts, Dr.
Ohanesian talked about how, over the
past nearly 25 years, the EyeCare
Project has changed the landscape of
eye care in Armenia, which has en
abled them to transition from a Soviet
system of centralized health care to a
Western system with new funding and
delivery systems.
Dr. Ohanesian also discussed
the organization’ s many accomplish
ments in Armenia including seven sub
specialty eye clinics currently operat
ing in Yerevan; the Center of Excel
lence for the Prevention o f Childhood
Blindness, which opened its doors in
Yerevan in 2010; the cutting-edge
Mobile Eye Hospital which travels
throughout Armenia to reach those

living outside the capital; and — its
biggest project yet — the five Re
gional Eye Clinics currently being
developed throughout Armenia so
those living in remote regions of the
country will have access to quality
eye care.
As the Project implements each
o f its programs it is evident there is a
common thread — enabling Arme
nians to have, within a few years,
se lf-su sta in in g quality eye care
throughout the country.
Dr. Ohanesian also shared some
im pressive statistics with gu e sts:
Through the Mobile Eye Hospital
alone, nearly 800,000 patients —
580,000 adults and 225,000 children
— have been cared for o f which
more than 50,000 patients had sur
gery and 120,000 received eyeglasses
at no cost. At the Project’ s subspe
cialty clinics in Yerevan — Retina,
Glaucoma, Corneal-Uveitis, Pediat
rics and more — nearly 80,000 pa
tients are seen each year and more
than 5,000 infants have been screened
and treated for ROP at the Center of
Excellence for the Prevention of
Childhood Blindness.
With two o f the five Regional
Eye Clinics already funded — the
H aig Boyadjian Eye Clinic in Ijevan,
Tavush and the John and Hasmik
Mgrdichian Eye Clinic in Spitak, Lori
— the EyeCare Project is 40 percent
o f the way toward its “ Five-for-Five”
goal — five clinics in five years for $5
million.

top public schools.
Admission rates to elite universi
ties have become dismal, as schools
compete to have the lowest rates and
thus be deemed the "most competi
tive." Finding an excellent college-pre
paratory school is at a premium as
these rates continue to decrease.
AGBU Vatche & Tamar Manoukian
High School has found success.
Seniors have gained acceptance
to George Washington University as
well as NYU, USC, UC Berkeley, and
UCLA, among others. In addition, stu
dents have received offers from IVY
League schools, including the Univer
sity of Pennsylvania and Cornell.
AGBU V&T MHS is especially
proud to have earned a seat at Stanford
University, which has a 4.69% ac
ceptance rate, the lowest in the coun
try. So low is the rate that on March
30, New York Times journalist Frank

Bruni was prompted to write an op-ed
p iece s a r c a stic a lly statin g that
Stanford's acceptance rates "plum
meted all the way to its inevitable
conclusion of 0 percent."
AGBU V&T MHS Spartans have
proudly disproved Bruni and, consid
ering that the student body is a mere
168, are even prouder of the achieve
ment.
These are the Spartans' best re
sults to date and function as a capstone
achievement for the school's decadelong mission to "cultivate the potential
of each student-scholar."
A G B U Vatche & Tam ar Manoukian High School serves the
Armenian community o f the San
G abriel V alley. It is celebrating its
tenth y e a r-its "D e cad e o f Triumph"-instilling an appreciation for
Armenian identity and promoting
Armenian culture.
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ՏԻԱՐ ՍԱՀԱԿ ՍԷՐԱՅՏԱՐԵԱՆ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒԱՕ

ՄԷՅՐԻ ԹԱՇԵԱՆ-ՈՒԻԼԸՄԶ
ՏՆՕՐԷՆՈՒՀԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԱՕ
ՍԱՀԱԿ ՄԵՍՐՈՊ ՀԱՅ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ

Լոս Անճելոսէ Հայ
համայնքէ կարկառուն դէմքերէն
Տէա ր Սահակ Սէրայաարեան,
Աահակ—
0եսրոպ Վարժարանէ
եալ
կիրակի22
,
նոր տնօրէնուհէ
է
պարգհւատրուեցաւ Տէրամայր
Տէկ© Մէւրէ Թաշեան-Ուէլրժզ։
.
րեկէ Ասպետէ շքանշանով։ ՊարգհԼժաշեան-Ուէլըմզ քսան տարէներէ
ւատրման ա րա րողութէւնը տեղէ
աւելէ եղած է ուսումնական ասպա
ունեցաւ Ս© Գ րէգոր Լուսաւորէչ
ր էզէ մէջ տարրեր պաշտօններով
Հայ կաթողէկէ
աթեկե
էնչպ էս' տեսուչ, փոխ տնօրէն, ո ւ
ղեցւոյ մէջ մատուցուած սուրր
սուցէք, գո լէճէ խորհրդատու,
պարարագէ ըն թ ա ցքէն ։ Այս
գլխաւոր ուսուցէչ, Անգլերէն (Հաթ է ւ օրուան պատարագէչն էր
ժ անմունք է պատասխանատու եւ
էա յէն Ամերէկայէ
հա
Ֆէօնէքս համալսարանէ գործակէդ
մա յնքէ Առաջնորդ Արհէապատէւ
ո ւսո ւցէչ: Ան Աագէստրոսէ տէտՄէքայէլ էպս, 0ուրատեան։ Սրրաղոս ստացած է կրթական մարզէն
զանը քարոզէ ընթա ցքէն անդրա
մէջ, քՀէրրէրտէնէ համալսրանէն եւ
դարձաւ նաեւ օրուան մեծարեալ
երկու Պսակաւոր Արուեստէդ վկա
Տէա ր Սահակ Սէրայտարեանէ րայականներ ունէ, լրագրողական մար
րեմասնութէւներուն եւ 85 տարէսի սահուն Հայերէն, Անգլերէն,
զ է եւ քաղաքական ուսուցմունքի
ներէ է վեր է ր մատուցած անձն
Սպաներէն եւ Ռումաներէն: Անոր
մէջ Գալ Ադադէ Նորդհրէտկէ հա
տարեանիներդրումը եկեղեցւոյ ծա
ուէր ծա ռա յութէւններուն թ է Լէլեզուագիտութիւնը օժանդակած է
մալսարանէն։
րանանէ եւ թ է Լոս Անճելոսէ մ էջ։
ռայութեան եւ յարակէց կառոյցներու
իրեն աշխատելու Լոս
Ուսուցչութեան կողքէ*ն ա յլ
Ան մէեւնոյն ժամանակ շնորհաւոաշխուժացման ու համայնքէ սէրայօտարբեր համայնքներու անձնական
օժանդակ պաշտօններ վարած է,
րեց Պրն© Սահակ Սէյրայտարեանէ
ժարծառայութեան վսեմ գործէն մէջ:
եւ հանրային դպրոցներէ ներս:
որպէս աշակերտական եւ լրա գրէ
ծննդեան 95 ամեակը« մաղթելով
Օրուան գեղարուեստկան կոտնօրէնութեան կողքին ան պիտի
խորհրդատու, քննութէւններու հաքաջառողջ, երկար եւ երջանէկ
կէկ յայտագրէն էրենց
շարունակէ եօթներորդ եւ ո ւթ ե
մակարդող, եւ
տարէներ։ Այնուհետեւ զէնք պարթ է ւն ը րերէն կէթառէստ եւ երգէչ
րորդ
կարգերուն Անգլերէն դասա
*նադէոնալ Հոնորս Աոգէէդէէ
գեւատրեց Տէրամայր Գարեկէ Աս
Փէթ ըր Հայ կ« երգիչներ Վաչ է Հայ ւանդել եւ աշակերտները պատ
խորհրդական։ Անոր դաստէարակպետէ շքանշանով, արժանանալով
րապետեան եւ Մայք Արապեան,
րաստել երկրորդական վարժարա
չական
փորձա ռութիւնը կը պար
ներկայ հաւատացեալներու րուռն
էնչպէս նաեւ եկեղեցւոյ «Ա յտ էննի ուսման:
փակէ Ատւանգէ Բլագէմէնդ (Ա (Օ
ծափահարութէւններուն։
եա ն» երգչախումրը,
Անգլերէն լեզուէ եւ Ա ( Անգլերէն
Տիկ© Թաշեան-Ուիլըմզ
Ս© Պատարագէն ետք եկեղեցւոյ
թեամր մաեսթրօ Երէկ Սարոյեանէ:
ի
մէջգործակցած է, որպէս այցե
Գրականութեան, Աշխարհէ ՊատԳույումճեան սրահէն մէջ, տեղէ ունե
Հանդէսութեան հովանաւոր
լո ւ անդամ քննարկելու եւ ա րժէմ ո ւթ է ւն , Աշխարհագրութէւն,
ցաւ մեծարանքէ ճաշկերոյթ է պատէւ
Առաջնորդ Արհ© Տ© Մ էքա յէլ էպս,
քաւորելու անձնական նախակր0ա ղա քա յէն ՎարչագէտուՏէար Սահակ Սէրայտարեանէ։
Մուրատեան, է ր ե լո յթ է ն մէջ արթարաններ, միմնակարգ եւ երկ
թ է ւն , Ամերէկեան Պատմութէւն,
Սոյն մեծարանքէ ճաշկերոյ
ժեւորումը կատարելով մեծարեալ
րորդական ուսումնարաններ: Ան
Լրագրութէւն,
թ է ն հովանաւորն էր Հէւսէսա յէն
Տէա ր Սահակ Սէրայտարեանէ ծա
հեղինակած է Technology in the
Ընկերայէն Գ էտ ութ էւն, եւ
Ամերէկայէ Հայ
հա
ռայական կեանքէն, զայն նկատեց
Classroom for 21st Century գիրքը եւ
նախնական Սպաներէն։
մա յնքէ Առաջնորդ Արհ© Մ էքա յէլ
ամէն գնահատանքէ վեր: Այս
խմբագրած է տարբեր դիրքեր:
Տէկ© Թաշեան-Ուէլըմզ կը խօեպս© Մուրատեան: պերկայ էէն
թ է ւ ան յայտնեց թ է կաթողէկէ
ի ա » խմբերգի կատարումով մ էջոհամայնքէ տարրեր կառոյցներու
համայնքէ ընդհանուր քահանայա
ցառումն է ր աւարտէն հաստւ:
Պատէւս արժանաւորաց:
պետ նորէն Սրրտղնութէւն Ֆրաններկայացուցէչներ եւ շուրջ 200
Յէշատակ»լէ հանգէութէւն մը
Գ© ՄՈԼՈՅԵԱՆ
հոգէ, որոնց մէջ կը նշմարուէէն
սէսկոս Պապը է ր օրհնութեան
մեծարեալէ տարրեր նահանգներէ
գէր ը յղա ծ է յ որելեարին: Մ էքայ էլ
ժամանած հարազատներն ու գորԵպս, անյուհետեւ կարդաց
ծակէցները:
Ս րրութ էւն Ֆրանսէսկոս Պապէ
Տա շէ սպասարկութենէն ետք
գր ո ւթ էւն ը , զոր ունկնդրուեցաւ
գործադրուեցաւ օրուան պատշաճ
յոտնկայս, արժանանալով
յայտագէր մը, զոր ձեռնհասօրէն
ծափահարութէւններու: ոյնպէսէ
ջերմութեամր ընդունուեցաւ նաեւ
վարեց Ս© Գ րէգոր Լուսաւորէչ
Եկեղեցւոյ Մէութեան խորհուրդէ
Հայ կաթողէկէ կրօնապետ
ատենապետ տէար Անթուան ԳաԱմենապատւութէւն Գրէգոր Պետ
րամանտեան:
րոս Հարպոյեան 20րդ Պատրէարք
Մեծարեալ Սահակ Սէրայտար-կտթողիկոսէ հայրապետական օրհ
եանէ մասէն հանգամանօրէն ար
նութեան գէրը, ուղղուած տէար
տայայտուեցաւ
©
կՍէսէլՍահակ
ի
Տ
0 է շ է շ -Սէրայտարեանէն:
եան: Անգլերէն լեզուով կատար
Հանդէսութեան աւարտէն մ էուած է ր ե լո յթ է ն մէջ րարձր
ծարեալ Տէա ր Սահակ Սէրայտարգնահատեց անոր նուէրումն ու
եան է ր սրտարուխ շնորհակալու(SIS? 696-2303
պարտաճանաչութէւնը, էնչպէս նա
թ էւն ն եր ը յայտնեց Սրրազան Պա
եւ հետեւողական եւ անվերապահ
պէն, Հա յ կաթողէկէ Պատրէարք625 E. Colorado Street. Glendale, CA 91205
աջա կցութէւնը թ է եկեղեւոյ եւ թ է
կաթողէկոսէն, Հէւսէսա յէն ԱմեMonday - Saturday 10 am - 1 0 բոո
անոր հովանէէն տակ գործող ուղերէկա յէ Առաջնորդէն, էրեն
Sunday 11 am - S pm
կէց կազմակերպութէւններուն։
ուած այս
պատիւինեւ մեծարան
Երենց սրտէ խօսքերով ջերմ
քէն համար, էնչպէս նաեւ օրուան
WrW.Fa nf e A - a x U S A .c :m
ելոյթներ ունեցան նաեւ Տէա ր
յայտագրէ րոլոր մտսնտկէցներուն
Սարդէս Մաճառեան եւ Տոքթ© Վարեւ ներկայ հասարակութեան։
դան քհաշճեան, որոնք րարձր
95 ամեակէ կարկանդակէ հա
հատեցէն Պրն© Սահակ Սէրայտումով եւ երգչախումրէ « կ էլէկ -
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ԱՅՍ ԱՆԳԱՄ ՄԻԱՆԳԱՄԱՅՆ ԼՈՒՐՋ
էԼԻ, ՆՈՐԻՑ, ԿՐԿԻՆ ՈՒ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ...

ՄԱՍԻՍ

դարանից ինձ հասցնել տալ քԱաչալաջողուել լալտնաբերել ա լդ' չա տուրեանի հիմնի նուագախմբալին
փազա
ձա յնա գրութիւնը: Նոլն օրը իմ
- ճիշդն ասած, ես չեմ լալտտրամադրութեան տակ դրեց Երե
նա բերել: Հիմա կ'ասեմ: Տարիներ
ՀԵՆՐԻԿ ԱՆԱՍԵԱՆ
կանդրադառնանք լո լժ կարեւոր
ւանի կենտրոն
հաերգչա
առաջ

Հալաստանի Ազգալին Հեալդ նիւթին, քո ընդգծուա ծ ու
խումբը վաղամեռիկ խմբավար
ռուստատեսութիւնը ինձ հրաւի
. . . Գրականութեան
ես
մոլեգին հետաքրքրութիւնը տա
րիկա Եդիգարեանը: կանացի երգ
րեց կենդանի ե լո լթ ի ' լալտնելու
բնա ւ մտադրութիւն չունէի անդ
րիներ շարունակ ինձ տանջող հար
չախումբը իմ բնակարանում սովո
համար իմ կարծիքը մեր հիմնի
րադառնալ քսան եւ աւելի տարի
րեց հիմնը իմ կողմից փոփոխուած
մասին: Ես անաչառ կերպով ապա
ցի վերաբերեալ, ինձ կրկին մտա
ների
ընթացքմւմ իմ կողմից մշտածել է տալիս, որ անհրաժեշտ է մէկ
բա ռերով: Յա ջորդ օրը Արա *հէցուցեցի մեր ալսօրուալ հիմնի
պէս ծեծուա ծ ալս նիւթին, եթէ
անգամ եւս լրջօրէն անդրադառ
որգեանի ձալնագրման ստուդիաերաժշտութեան անհամատեղի լի 
չլի նէր ալն հեռախօսազանգը, որ
նալ ալժմ արդէն աւելի քան լրջա 
լում ձալնագրեցինք խաչատուրնելը մեր ազգալին երաժշտութեան
ցած ու վտանգաւոր դարձած ալդ
եանի հիմնը արդէն պատրաստի
ակունքների հետ, դրան հակադրեեկաւ ինձ Ապրիլի 25-ի առաւօտ
եան.
թեմա լին: Հ ը ~ ..., ի ՞ն չ ես ասում
նուագախմբալին ձայնագրութեան
լովէԱաչատուրեանի' միանգամալն
- մքարոն Անասեան
էք ,£արա, գա լի՞ս ես...
ազգալին ակունքների ու հոգեւոր
վրալ : Եւ միալն մրցոլթ ից <ազիւ
հարցնում է բարեհունչ
մի
- ‘Շատ լաւ մաեստրօ, ես տասերաժշտութեան հնչերանգների
10-15 րոպէ առաջ նախարարի
տ ի կ ի ն ;
տասնըհինգ րոպէից ձեր տանը կը
անձնական վարորդը իմ տանից
վրալ հիւսուած
- Ալո, ես եմ տիկին, ի±նչ կալ,
լինեմ, դուք արդէն ինձ վախեց
տարաւ հիմնի ձա յնա գրութիւնը:
փառահեղ երաժշտութիւնը: Եւ ալդ
ի նչո±վ կարող եմ ձեզ օգտակար
ամէնը ոչ միալն խօսքով,
նում է ք :
- Ալ ս ի ~ ն չ հերոսական գործ
լինել տիկին...
անհամեստաբար, դաշնամուրի վրալ
Իսկապէս է լ, շատ կարճ ժա
էք կատարել մաեստրօ~..., եւ ալս- նա խ' կը
ներմաեստրօ,
մանակես
անց մեր տան շեմից ներս
քան տարի լռ ե լ է ք :
կենդանի կատարմամբ: Եւ ալդ
տիկին չե մ ..., օրիորդ եմ, սակալն
հաղորդումից լետոլ էր որ, երբ ես
մտաւ բաւական բարետես արտա
- Իսկապէս հերոսական գործ
դա կարեւոր չէ խ նդիրը ահա թ է
արդէն Լոս Անջելէսում էի, կոմպո
քինով, քառասունին բա րեւ ասող
էր : Ափսո~ս, որ նախարարի կող
ինչումն է.
զիտոր ընկերներիցս մէկը, որի
օրիորդ ՀԼարուհի-^արան:
մից քաջալերանքի արժանացած
անունը չեմ կամենում
- կը ներէք պարոն Անասեան,
մեր համընդհանուր նախաձեռնու
- 0 ~ ..., կը ներէք օրիոր դ , որ
համարձակութեանս համար, բա լց
ձեզ ընդհատում եմ, դ է ~ գիտէք
թ իւնը լաջողութեամբ
րել^ Երեւանից
եւ
էլի, հեռախօսի միջից դժուար է
ձեր' միանգամալն արդարացի պալԵս ալս մասին առաջին անգամ է,
լալտնեց ալդ մասին:
որոշել զանգահարողը կին է թ է
քա րը' վերականգնելու համար Հաոր հանդէս եմ գալիս մամուլով,
- Ա~լ քեզ բ ա ն ...: Ի՞նչպէս է,
օրիորդ..., ես համակ ուշա դրուլաստանի հիմնի քԱաչատուրեանաոր ալսօրուալ հիմնը որդեգրելիս
ալն էլ ԱՒՐՈՐԱ միջազգալին մրցոլ
թեա մբ լսում եմ ձեզ օրիորդ,
թ ո ւմ արուած անտեղի, անիմաստ,
կան երաժշտութիւնը, ցանկալի ար
մասնագէտ-երաժիշտները չեն անդ
ինչպէ ՞ս է ձեր անունը:
արդէն վտանգաւոր դարձած լալդիւնքի չհասաւ,- հազիւ ոտքը
րադարձել, որ կոպիտ սխալ են
- կարուհի է իմ անունը, բալց
դրան շեմից ներս դրած
թ ո լլ տալիս հրաժարուելով
տարարութեան պատճառո վ ։ 0 ի չ
ինձ £աբա են ասում: *Նուք ինձ չէք
լետոլ կ ասեմ թ է ինչու վտանգաւոր:
տ ուեց» խօսակիցս:
տարի հալ ժողովրդի երակներում
լիշում: Տարիներ առաջ մենք էլի
- Ալո, չհասաւ աղջիկս, որով
- Նշանակում է ձեզ հետեւող
ամրագրուած Արամ
ենք խօսել ալս ն ի ւթ ի շուրջ:
հետեւ մեր ազգալին հարցերի արներ կալին, նոլնիսկ մշակոլթի
եանի
երա ժշտ նւթիւնից:Իսկ դուք
երեկ երեկոլեան
- էք Հալասժեւորման նախանձախնդիր անձնախարարը:
ճշտեցի՞ք իրականութիւնը:
տանի Ազգալին
Հ
նա ւորութիւնները, ալս պարագա- Ալո~, իհարկէ: Մինչեւ օրս
- Ալո~, ի՞նչպէս չէ : Անմիջաթեամբ սփռուող ԱՒՈՈՈԱ միջազլին հիմնականում երաժիշտ-կոմէլ հարցնողներ կան, թ է ե ՞ր բ ենք
պէս
անցամհամակարգչի առջեւ եւ
գալին մրցոլթ ի արարողութիւնը,
պոզիտորները, որոնք տարիներ
վերադառնալու մեր իսկական հիմ*Գլազունովի բալետի երաժշտութիւնը
որի ընթա ցքում շօշափուեց Հաառաջ մրցոլթին էին ներկալացրել
նին: Ալժմ եկ շարունակենք խօսել
«տակնուվրալ» անելուց լետոլ,
լաստանի վետական հիմնի հեղի
իրենց լօրինած Հալաստանի հիմ
Հալաստանի ալսօրու ալ հիմնի մամեր հիմնի երաժշտութիւնը եւ' ապ
նակի հարցը:
նը, նրանցից ամէն մէկը ցանկա
սին: Թ է
ինչու,ինչից ելնելով շեցի: ճիշդ եւ ճիշդ նոլն մեղեդին,
° ս անմիջապէս հասկացալ, թ է
նում էր լաղթող դառնալ ալդ
հանդիսավարը (
ա
չեմնոլնիսկ
լի տոնալնութիւնն էր նոլնը:
խօսքը ինչի մասին է, բա լց հենց
մրցոլթում:
Թողներուի ինձ,
շում)
նրանք
օրուալ նպատակին, խոր
Հիմա, որ տուն գնաս' ինքդ կարող
ալնպէս, անհոգ մարդու միամտու
անհամեստաբար «ոտ ք մեկնեցին»
հուրդին անլարիր
ես համակարգչի վրալից լսել
թեա մբ պատասխանեցի.
եյաչատուրեանի հետ' աւելորդ բամ
թ ի ւն արեց
Հայաստաազգալին
զունովի բալետի երաժշտութեան
- Ալո աղջիկս, մինչեւ վերջ
բասանքի ն ի ւթ ստեղծելով շրջա
օրհներգի հետ կապուած' դժուա մէջ եղող մեր հիմնը:
նալել եմ եւ չափազանց տպաւորպատի, մանաւանդ երաժիշտների
րանում եմ ասել: Ամէն դէպքում
- Ալնուամենալնիւ ինձ համար
ուած եմ նշանաւոր երգչուհի Յաս
համար: Ալդ տարիների մեր աւատպաւորութիւնս ալն է, որ նա
անհասկանալի է, թ է մեր իշխանումիկ Տապեանին' երեկոլ վարողի
գագոլն կոմպոզիտորներ էդուա րդ
պատուէր էր կատարում, հակառակ
թիւնները ի ՞ն չ պէտք ունէին վերց
դերում տեսնելով, ալն է լ նման մի
պարագալին նա ի ՞ն չ պէտք ունէր
նելու Առաջին Հանրապետութեան
Միրզոլեանն ու կոնստանտին Օրմիջազգալին մակարդակի երեկոբելեանը դէմ էին ալդ մրցոլթ ին:
լալտարարելու թ է Յասմիկ
շինծու, հնարովի հիմնը:
լի, որի ընթա ցքում երգչուհին
Նրանք /Աաչատուրեանի «կողմնա
եանը կը կատարի Հալաստանի
- /Նէ~, գիտես Զարա ջան,
միանգամալն անսայթաք անգլերէսփիւռքի մի հսկալ զանգուած տա
կիցներ ից» էին;
հիմնի հեղինակ Յարսեղ
նով երկու ժամ եւ աւելի զարմանք
- Յա լց, դարձեալ ինձ կը
րիներ շարունակ սրբօրէն պահել,
նի «Օ ր օր » երգը: Ըստ որում բնաւ
պատճառեցբաւական ընտրովի հա
ներէք մաեստրօ, դուք երբեւէ ոչինչ
պահպանել է միալն երկու տարի
տեղը չէր «Օ ր օ ր » երգի, մանա
սարակութեանդ մքարզապէս հիա
չէք գրել ալդ մասին, իսկ ին չո ՞ւ էք
գոլութիւն ունեցած Անկախ Հաւանդ նուագախմբալին ոչ շատ
նալի էր : Իսկ ի ՞ն չ կալ , ի ՞ն չ է
հիմա արտալալտւում:
լաստանի Հանրապետութեան հետ
լաջող նուագակցութեամբ: Հաս
եղել...:
- Ի ՞նչ ասեմ սիրելիս, Զարտ
կապուած բաղադրատարրերը, ալդ
կացողի համար դժուար չէր ը մ բ ռ 
- Տարօրինակ է պարոն Անասջան, ալդ մրցոլթին ներկալացթ ւո ւմ եւ Նալբանդեանի «Թ շուա ռ
նել, որ վերջթն վալրկեանին էր
եան, մ ի ՞թ է դուք չլսեցիք թ է ինչ
ուած էր նաեւ
անտէր » -ը , որը միանգամալն իրա
որոշուած ալդ երգը խցկել երեկոլի
լալտարարեց երեկոլի միւս վարո
երաժշտութիւնը, որ ես էի ներկաւացիօրէն փոխուել է «Ազատ,
ծրագրում:
ղը, երկարահասակ տղամարդը, որի
լացրել մրցոլթ ի լանձնաժողովին'
- Հենց դա, ալդ լալտարարուկա խ »-ի:
Եւիմ պալքարը տար
անունը չեմ լիշում...
Մշակոլթի նորանշանակ նախարար
թ ի ւն ը , ի ՞ն չ դրա տեղն էր պարոն
ներ շարունակ եղել է վերականգնել
Տիկին Յասմիկ
Պ-միանԱնասեան: Առ ալսօր երբեւէ նման
մեր սրբացած ա րժէքները:
- Լսեցէ> Ւ ՞նչպէս չ է ...> հա~
մօտաւորապէս գլխի եմ ընկնում,
գամալն ոգեւորիչ
տեղեկութիւն չի տրուել ժողովր
- Եթէ բա ռեր էինք փոխելու,
թ է ինչի մասին էք ուզում խօսել
կանինտուրք տալով: Մենք համոզ
դին, մանաւանդ, մենք գիտենք, որ
փոխէինք
Լ»աչատուրեահիմնի'
ինձ հետ...: Հալաստանի պետական
ուած էինք, որ լաղթելու էր քԱաչամեր ալսօրուալ հիմնը կապ չունի
երկու քառեակի մէջ ընդամէնը
հիմնի հետ կապուած լալտարատուրեանի հիմնը: Մարդկալին բնա
հալկական երաժշտութեան հետ եւ
տասներեք բ ա ռ : Ըստ որում առա
րութեան մասին է խօսքը, ալնպէս
կանոն տրամաբանութիւնը լուշում
Միքալէլ Նալբանդեանի փոփոխ
ջին եւ երկրորդ քառեակներում
էր, որ ամէն մի խելամիտ մարդ,
ուած բա ռերով է հրամցուել ժոմիալն առաջին տողերը, իսկ
չ է ՞...
- Ալո, ալո, հենց դրա մասին
տուեալ դէպքում կոմպոզիտոր, իրեն
կրկներգում' երրորդ տողը:
ղովրդին:
է, մաեստրօ:
- ° ս , իհարկէ լիշում եմ ալն
թ ո լլ չէր տալ «մ ր ց ե լ»
- Ալդ ալդպէս է Զ ար ու հի :
- Ալո, ճիշդ է, երեկոն վարող
եանի համաշխարհալին ճանաչման
Նախ, Յարսեղ կանաչեանը չի լօամէնը ինչ հիմա դո ւք ասացիք,
տղամարդը աններելի, կոպիտ, ըստ
արժանացած երաժշտութեան հետ:
րինել մեր' ալսպէս կոչուած հիմնի
բալց էլի ու էլի չեմ հասկանում մեր
իս մտածուած, չգիտեմ ինչ ուժերի
Ըստ իս, նոլնիսկ անհամեստ էր
երա ժշտ ութիւնը: *Նա նոտա առ
կոմպոզիտորների ալս անհոգի վե
թելադրանքով սխալ, երեկոլի
«չա փ ո ւե լ» նրա հետ...
նոտա, հնչիւն առ հնչիւն կրկնու
րաբերմունքը: Ի՞նչ խղճով են նրանք
թ ի , բովանդակութեան, նպատակի
- Ինձ համար գրեթէ ամէն ինչ
թիւնն է «Իտալացի աղջկալ եր գը »
հանդուրժում ալս անիրաւութիւնը,
հետ որեւէ կապ չունեցող լալտահասկանալի է, սակալն անհասկա
մեղեդու, որը ռուս կոմպոզիտոր
եւ, մանաւանդ' անարդարացի վե
նալի մնաց ձեր կողմից մրցոլթին
Ալէքսանդր
կլաղունովը
րաբերմունքը հալ հանճարի' Արամ
ր ար ու թ իւն արեց: Բ ալց ..., բ ալց,
մէկ վալրկեան, դու ո՞րտեղ ես
Խաչատուրեանին ներկալացնելու
ծել է իր «Մ ա լմոնդա » բալետում:
Խաչ ատուրեանի հանդէպ:
ապրում աղջիկս, գուցէ Հոլիվուձեւը, միջոցը, պարագան, ի ՞ն չ
Յալետն առաջին անգամ կատար- Աղջիկս, Զարուհի, ալսօր
դում, ա լո՞...
կ/ասէք ալդ մասին, ի ՞ն չ ձեւով
աւելի քան երբեւէ, վտանգի տակ է
ուել է 1898 թուին, երբ
- Ալո, Հոլիվուդ ումքինչո՞ ւ էք
նեկալացրիք քԱաչատուրեանի հիմ
մեր հիմնի ճակատագիրը: Աստ
ընդամէնը 13 տարեկան է ր : կը
հարցնում: Տարիներ առաջ ես իմ
նշանակի կանաչեանը, ինչպէս եւ
նը, մանաւանդ ալնտեղ բա ռերի
ուած չանի, որ կուսաստանի որեւէ
բարեկամուհու հետ եղել եմ ձեր
*Գլազունովը, օգտուել են նոլն աղխնդիր կար:
օպերալին թատրոն որոշի բեմա դ
տանը:
բի ւր ի ց, եւ, որ քի չ հաւանական է,
- Մինչեւ մրցոլթ ի օրը
րել կլազունովի «կ ա լմո նդ ա » բա
- Ուրեմն եկ պալմանաւոր*Գլազունովն է լօրինել մեր
երկու օր կար: Մշակոլթի նախա
լետը եւ կամ մի ռուս բանիմաց
ուենք ալսպէս: 0ա նի որ դու
ուալ օրհներգի երա ժշտ ութիւնը::
րարը, անսալով իմ խնդրանքին, ի
երաժիշտ տեղեկանալ, որ հալերի
գիտես մեր տունը, արի մեզ մօտ,
պատիւ իրեն, կարողացաւ մէկ օր- Ա~լ, ես ալդ մասին չգ ի 
երկարօրէն կը խօսենք, ու կրկին
տէի..., հետաքրքիր է, ի՞նպէս է ձեզ
ուալ ընթացքում
ձայնա
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ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՀՐԷԱԿԱՆ ԸՆԴԴԷՄՎԱՐԿԱԲԵԿՄԱՆ ԼԻԿԱՆ ^ Լ )
«ԱՅՆ ԻՆՉ ՈՐ ՊԱՏԱՀԵՑԱՒ ՀԱՅԵՐՈՒՆ ԱՌԱՆՑ ՏԱՐԱԿՈՅՍԻ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ»
ՅՈՎՍԷՓ ՄԵԼ0ՈՆԵԱՆ
Ամերիկայի Միացեալ Նա
հանգներու ազդեցիկ հրէական
կազմակերպութիւններէն « Ը նդ դէմ-վարկաբեկմ անԼիկա»ն (
Defamation League - ADL) Ուրբա թ
13
Մայիս 2016 թուականին իր
համացանցին վրայ հրապարակուած
հաղորդագրութեան մէ£ ի մի£
ա լո ց հետեւեալը կը հաստատէր,
«Յստակ ը լլա ն ք: Աչն ինչ որ
Օսմանեան կա յսրութեա ն մէ£
պատահեցաւ սկսեալ
1915-էն«
ցեղասպանութիւն էր : Այս ցե
ղասպանութիւնը սկսաւ« երբ
ղեկավարութիւնը ամէն ջա նք կը
կառավարութիւնը ձերբակալեց ու
թ ա փ էր զօ ր ա վ ի գ կ ա նգ նե լո ւ
սպ ա ննեց
հ ա ր ի ւ ր ա ւո ր
հա յ
Թ ուրքիա -Իսրա յէլ քաղաքական
մտաւորականներ: Անկէ ետք« հայ
զինակցութեան եւ յա րա բերութընտանիքներ արմատահան եղան
իւններու զարգացումի եւ ամրա
իրենց տուներէն եւ դէպի մահ
պ նդումի ջա ն քեր ուն ու ա յդ
ղրկուեցա ն: Հա յ ժողո վ ուրդ ը
նպատակէն առաջնորդուած արգելք
ենթարկուեցաւ տեղա- հանութեան«
կը հանդիսանար ամերիկեան
առեւանգումի« սեփականազրկումի«
^Իոնգրէսին մէջ որեւէ նախատանջանքի« £ա րդի եւ սովա
ձեռնութեան« որ կրնար սպառնալիք
մահութեան:
Ինչոր պատահեցաւ
նկատուիլ երկկողմանի այդ շահերու
հա յ
ժ ո ղ ո վ ո ւր դ ի ն '
ա ռա նց
ծաղկումին:
տարակոյսի ցեղասպանութիւն է » :
Ա մերիկա հա յ կա զմա կերՀրէական Լիկայի այս յա յ
պութիւնները տարիներէ ի վեր
տարարութիւնը նշանակալից է մի
աշխատանք կը տանէին եւ ճնշում
քանի տեսակէտէն:
կը բանեցնէին «լոպպիական» լայն
Ա րդա րեւ«
սո յն կա զմա 
կարողութիւն ունեցող այս կարեւոր
կերպութիւնը տասնամեակէ մը ի
կա զմա կերպ ութեա ն
հակահայ
վեր կը մերժէր ի բր եւ ցեղաս
տրամադրութիւնները փոխելու:
պանութիւն որակել Մեծ Եղեռնի
Այս աշխատանքի առաջին
դէպքերուն պատճառով 1.5 միլիոն
քա յլերէն մին հանդիսացաւ 14
հա յերու ջ ա ր դ ը : Թ է ե ւ սոյն
Օ գոստ ոս
2 0 0 7 թ ո ւա կ ա ն ի ն
կ ա զմ ա կ ե ր պ ո ւթ ի ւն ը
երբեք
Մեսէչուսէց նահանգի հայաշատ
կասկածի տակ չէր առած Օսմանեան
Ո ւոթըրթա ուն քաղաքի քաղաքա
կայսրութեան կողմէ Հայ ժողո
պետական խորհուրդի միաձայն
վուրդի դէմ կատարուած սպանորոշումը իր կապերը խ զելու
դը« այսուամենայնիւ կը մերժէր
վերոյիշեալ կազմակերպութեան
այս արաքը ի բ ր ե ւ ցեղասպա
հետ: Ո ւոթըրթա ունի քաղաքա
նութիւն ճանչնալ ու այդ պատճառով
պետական խ որհուրդի անդամ
դէմ կը կենար Ամերիկեան
Մ ա ր ի չի ն
Փ ա թ ի թ ո յի
կողմէ
մէջ Հայոց Յեղասպանութեան որեւէ
ներկայացուած եւ նիստին կողմէ
ո ր ոշում ի ո ր դ ե գ ր ո ւմ ի ն : Այս
միաձայնութեամբ ընդունուած յա յմերժողական կեցուածքը պատճառ
տարարագրին մէջ կ /ը ս ո ւէ ր ,«0 ա եղած էր այս կազմակերպութեան
ղա քա պ ետ ա կա ն
խ ո ր հ ո ւր դ ը
եւ ամերիկահայ համայնքի մի£եւ
մտահոգ է այն հարցով« որ A D L-ը
խիստ լարուածութեան յաւելումին:
կը ժխտէ փաստերը Հայոց այն
Թէեւ ամերիկեան հրեայ համայնքի
ահաւոր ցեղասպանութեան« որ տեղի
պատկանող որոշ յայտնի դէմքեր եւ
ունեցաւ 1915-էն 1923 եւ որուն
կա զմա կ երպ ո ւթ իւն ներ ի ր ե ն ց
ընթա ցքին
ն ա խ ա ծր ա գր ուա ծ
ընդվզումը եւ բողոքը արտայայտած
կերպով սպաննուեցան մէկ ու կէս
էին այս բացասական դիրքորոշումին
միլիոն հայեր: քաղաքապետական
նկատմամբ« «Ը ն դ դ է մ - Վարկաբեկ
խորհուրդը չի կրնար կապերը
ման Լիկա»ի ղեկավարութիւնը եւ
շարունակել այսպիսի կազմա
մա սնա ւորա բա ր այս կազմա
կերպութեան մը հետ»: Մէսէչուսեց
կերպութեան նախագահ Ապրահամ
նահանգի
հինգ քա ղա քներու
ֆոքսմէն« անդրդուելի կը մնային
(Արլինկթըն« Լեկզինկթըն« Ուեսթիրենց դիրքերուն վրա յ: Անոնք
վուտ եւ ապա
եիւեւ
միշտ նոյն պատճառաբանութիւնը
Պէլմոնթ) ղեկավար մարմինները
յառաջ կը քշէին« թ է ամերիկեան
կը հետեւէին այս որոշումին ու կը
*Լոնգրէսին մէջ հայկական բանաձեւի
խ զ էի ն ի ր ե ն ց կապերը
ADL
մը իրենց բերած մասնակցութիւնը
կա զմա կերպ ութեա ն եւ անոր
եւ նպաստը կրնային «վտանգի
հովանաւորած «Ատելութեան Տեղ
ենթարկել Թ ուրքիոյ հրեայ հա
Զկա յ» (N oplace for Hate) կրթական
մ ա յն ք ի ն
ա պ ա հովու թ է ւ ն ը » :
ծրագրին հետ« որ բա զմա թիւ
Միաժամանակ յայտնի կը դառնար«
ամերիկեան նահանգներու մէջ
որ «Ընդդէմ-Վարկաբեկման Լիկա»ի
կարեւոր աշխատանք կը տանի

ԻՄ Ե Ր Կ Ր Ի Ն
Ն Ե Ր Ս Է Ս Բ Ա ԼԱ Յ Ե Ա Ն

Դու կտրել ես երկար, երկար
ճանապարհ,
Դու եկել ես դարերի խորքից,
Դու սնուել ես կաթովն անապական,
Դու սարեր ես պեղել հիմքից:
Նահատակուել ես յանուն
Արդարութեան ու խղճի
Դրանով յաւերժացել ես կրկին,
Նուաճել գագաթը վերջին:

Դու կտրել ես դարերի ճամբան
Ու կերտել հրաշք Սարդարապատ
Հասել ես, տիրացել փառքին,
Երկիր իմ յաւերժ անպարտ...

տան,

Երգում եմ փառքդ հրաշագեղ
Դու ծաղկած արեւոտ այգեսԿ՛ապրես անյաղթ լեռներիդ պէս,
Հերոսներ ծնող Հայաստան...

հակասեմական եւ
նախա
պաշարումներու դէմ պայքար
մ ղ ե լո ւ
հա մա ր: Մ է ս էչո ւս ե դ
նահանգին մէ£ ծաւալող այս
յա ր ա բ ե ր ո ւթ ի ւն ն ե ր ո ւ խ զումը
պատճառ կ ՚ը լլա ր
-որ
շր£ա նա յին եւ կենդրոնական
թեւերուն մի£եւ տարակարծութիւն
մը ծագի եւ ապա կազմակերպչական
ճեղք մը բազուի երկուքին մի£եւ:
Այսպիսի ներքին եւ կազմակերպչա
կան տ ա ր ա կ ա ր ծ ո ւթ ի ւն ն ե ր ո ւ
պատասխանատու
Լ իկ ա յի
ա զդ եցի կ
նախագահ
Ապրահամ քէոքսմէն եւ անոր գործուէնութեա ն ընթ ա զքը խիստ
քննա դա տ ութեա ն արժանացաւ
շահագրգռեալ կողմերու կողմէ:
Ապրահամ ֆոքսմէն հանգստեան
կոչուեցաւ Յուլիս 2015 թուականին
ու փոխարինուեցաւ
Երինպլաթով:Ահա «Ընդդէմ-Վ ա րկա բեկման Լիկա»ի այս նոր ղեկավար

( Ի ո ն ը թ ը ն կրինպալթի ստորագ
րութեա մբ է որ լոյս տեսած է այս
հադորդագրութիւնը զոր
Ելոպ» հեդինակաւոր օրա թերթի
խ մբա գրութիւնը կ/ոդջունէ իբրեւ
«ց ա ր դ հրատարակուած ամէնէն
զօրաւոր հաստատումը մարդկային
իրաւունքներու պաշտպանութիւնը
որդեգրած կազմակերպութեան մը
կոդմէ'
ճանչնալցլ Հայոց Յեդասպան ո ւթ ի ւն ը »: Տարակոյս չի կայ« թ է
այս ոդջունելի զարգացումը կրնայ
դրական անդրադարձ մը ունենալ
ամերիկեան քադաքական կեանքի
բեմայարթակին վրա յ' Հայ *Իատի
ա շխ ա տ ա նքներու յա ռ ա £ի կ ա յ
ձեւակերպումի եւ ծրա գրումի
տեսակէտէն« որովհետեւ շնորհիւ
ամերիկահայ կա զմա կերպ ութիւններու եւ անհատներու յարատեւ
աշխատանքին եւ £անքին կարեւոր
խ
ոչընդոտ
մը եւս ի վեր£ոյ
ՃԹԼ—
ի
յա թ ա հ ա ր ո ւ ա ծ
է:
Թէ
ա յս
զարգացումը ինչպէս կարելի պիտի
ը լլա յ արդիւնաւորել ամերիկեան
կեանքին մէ£ ազդեցիկ ու կարեւոր
դերա կա տ ա րներու
մա սն ա կ 
ց ո ւթ ե ա մ բ
եւ թ իկունքա յին
աջակցութեամբ
մէջ
Հայոց Յեդասպանութեան բանաձեւը
իր յաջոդ աւարտին հասցնելու համար«
կախեալ է այն համագործակցութենէն«
որ հայկական կազմակերպութիւնները պիտի կարենան թ է ներքին
եւ թ է արտաքին ճակատներու վրայ
յաջոդեցնել' “ներկայացուցիչներու
Տան մէջ մեծամասնական ձայնով
այդ բանաձեւի քուէարկութիւնը
ապահովելու համար:

2016-2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՈՒԱՅ
ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՒՈՒԹԻՒՆ ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅ
ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Տեղեկացնում ենք, որ Սփիւոքի համար աոաջնային համարւող
մասնագիտութիւնների գծով կադրերի պատրաստման նպատակով,
սփիւոքահայ դիմորդներին ՀՀ կաոավարութեան կողմից 2016թ. Ապրի
լի 15-ի 382-ն որոշման համաձայն ՀՀ բարձրագոյն ուսումնական հաստատութիւններում /րակալաւրիատ/ պետպատուէրի շրջանակներում
յատկացուել են 70 տեղեր, որոնց բաշխումը կատարուելու է ՀՀ կրթու
թեան եւ գիտութեան նախարարի հրամանով ստեղծուող յանձնաժողովի կողմից, մրցոյթային կարգով, դիմորդների կողմից ներկայացուած
փաստաթղթերի քննարկման միջոցով: Անվնար տեղերի մրցոյթին կա
րող են մասնակցել մանկավարժական, հայագիտական, մշակութային
մասնագիտութիւնների համար դիմորդները: Պետական պատուէրի
տեղերից րացի, նոյն կարգի համաձայն, սփիւոքահայ դիմորդները
հնարաւորութիւն ունեն ընդունուել նաեւ վնարովի համակարգ, այդ
թւում նաեւ քոլեջներ, մագիստրատուրա եւ ասպիրանտուրա:
Աոկայ ուսուցմամր րակալաւրիատի /ՀՀ կաոավարութեան 2016թ.
Ապրիլի15-ին 382-ն որոշման. Յաւելուած 1, 2016-2017ուս. տարուայ
պետութեան կողմից ուսանողական նպաստների ձեւով ուսման վար
ձի լրիւ փոխհատուցմամր, անվնար/ ուսանելու համար դիմորդները
փաստաթղթերը ներկայացնում են ՀՀ կրթութեան եւ գիտութեան
նախարարութիւն ս.թ. Յուլիսի 7-ից մինչեւ ս.թ. Օգոստոսի 22-ը,
րակալաւրիատի եւ մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերով /աոա
ջին կուրսում/ ուսանելու համար' ս.թ. Յուլիսի 7-ից մինչեւ ս.թ.
Հոկտեմրերի 3-ը ներաոեալ, հեոակայ րաժիններում ուսանելու հա
մար' ս.թ. Յուլիսի 7-ից մինչեւ ս.թ. Հոկտեմրերի 11-ը ներաոեալ,
յետրուհական/ասպիրանտական/ ծրագրով ուսանելու համար' ս.թ.
Յուլիսի 7-ից մինչեւ Դեկտեմրերի 15-ը ներաոեալ, նախնական /ա ր 
հեստագործական / եւ միջին մասնագիտական ուսումնական հաս
տատություններում ուսանելու համար' ս.թ. Յուլիսի 7-ից մինչեւ ս.թ.
Սեպտեմրերի 15-ը ներաոեալ, նախապատրաստական րաժանմունքում ուսանելու համար' ս.թ. Յուլիսի 7-ից մինչեւ ս.թ. Դեկտեմրերի 15ը ներաոեալ:
Հայոց լեզուին րաւարար տիրապետելու եւ կրթական ծրագրերին
յարմարուելու նպատակով սփիւոքահայ դիմորդներն ընդունուելու են
րուհերի նախապատրաստական րաժանմունք' ուսուցման մէկ տարի
ժամկէտով: Հայոց լեզուից եւ մասնագիտական աոարկաներից րաւա
րար գիտելիքների աոկայութեան պարագայում, ինչը որոշւում է գի
տելիքների ստուգման արդիւնքներով, դիմորդներին հնարաւորու
թիւն կտրուի ուսումը սկսել աոաջին կուրսից: Գիտելիքների ստու
գումները ՀՀ ուսումնական հաստատութիւններումն անցկացւում են
ս.թ. Օգոստոսին 26-ից մինչեւ Սեպտեմրերի 8-ը ընկած ժամանակահատուածում:
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ԻՆՉՊէՍ ՅԱՂԹԱՀԱՐԵԼ ԲԱՐԴՈՅԹՆԵՐԸ“
6 ԱՐԴԻՒՆԱՒէՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿ

ՔՈՒՆԸ“ ԳԵՂԵՑ

1ՒԹԵԱՆ ՄԻՋՈՑ

իւրա քնչիւր կին գիտէ, որ
ճարպաչին կուտակումներ: Ն իւ—
բաւական է անցնել անքուն գիշեր
թափոխանակութիւնը կը տանի ար
թիւններ
պատճառել ձեր
Հ^պեբանութէւԱը
պատ
մը եւ դէմքը կ'երկարի, աչքերուն
եան հոսքի դէպի որովաչն, եւ
արտօնութեան: Նոչն կերպով դուք
մէ
գիտակցուած եւ անգի —
տակ կը չաչտնուին
շրջան
ստամոքսը
կ աշխատի'խանգա
չէք կրնար ատիկա ընել ուրիշին
բար ձեւաւորուած
ներ, աչքերը խամրած են, կնճիռ
լով ջղաչին համակարգը: Խոր
հետ'
առանցանոնց ներքին արտօ—
րու, զգացումներու, միտքերու
ները աւելի տեսանելի:
հուրդ կը տրուի ընթ րել քնանալէն
սին, որոնք հիմնուած են մեր չիշո— նութեան:
Դիտնականները, որոնք կը
քանի մը ժամ առաջ եւ ընդունիլ
Դոնիունիք ամէն անհրաժեշտ
ղութ ի ւններուն, փորձին
եւ
հետազօտեն քունի ազդեցութիւնը
թ ե թ ե ւ սնունդ կամ, օրինակ, խմել
բան. ինչո±ւ մենք չենք գնահատեր
որոնք մեր մէ£ ձեւաւորած են
մարդու
թա րմ կաթ:
աչն, ինչ ունինք:
Մեունինք
տուն,առողջութեան վրաչ, մշա
վարքի եւ զգացումներու որոշ
Ամբողջական խաւարում. հնա
աշխատանք, մտերիմներ, կարելիու— կած են տասը հասարակ կանոն,
ղապարՀ Աչս ամէնը հասարակու
որոնց պէտք է հետեւի իւրաքան— ցէք մթութեան մէջ: Յանկալի է, որ
թիւններ: Ւնչո±ւ պէտք է կորսնցնել
թեան մէջ
կ անուանենբա րդոչթ—
ննջասենեակին պատերը բաց գոչն
չի լը կին, որ կ ո ւզէ գեղեցիկ ը լլալ :
ոտքերը, որպէսզի հասկնալ, որ կա
ներ, որոնք, ինչպէս կը համարուի,
Ամենալաւ կարելի է հանգս
չըլլա ն: կատարեալ ջերմաստիճան.
րելի է վազել: Եւ
կը խանգարեն մարդոց ապրիլ կամ
Ննջասենեակին մէջ կատարեալ ջեր
տանալ գիշերը. Դիշերը բնութիւնը
ինչո±ւ պէտք է կորսնցնել որեւէ բան,
որեւէ բան ուզել: Հոգեբանները
կը դանդաղեցնէ իր կեանքի շար
մաստիճանը մօտաւորապէս 20 աստի
որպէսզի սկսիլ գնահատել
համոզուած են, որ պէտք է սորվիլ
ժ
ը,
աչդ
պատճառով
մարմնին
հա
ճանն է: Անկէ ցած կամ բարձր
Սորվելով
գնահատել
աչն,
որ
մենք
ապրիլ, աչդ ատեն
ջերմաստիճանը կը դառնաչ անհան—
ունինք, պէտք չ'ըլլա ր զաչն կորսնց— մար ամենալաւ հանգիստը գիշերն
հարցը կը փակուի ինքն իրեն:
գիստ քունի պատճառ:
է : Աչդ ընթա ցքին աչնտեղ կը ծնին
նելու:
Պէտք չէ հրաշքի սպասել, պէտք
նոր հիւսկէններ եւ տեղի կ'ունենաչ
(աւական թարմ օդ. Լաւ օդա
Անկեղծ եղէք դուք ձեզ
.
է սկսիլ աշխատիլ կեանքի վրաչ
վնասակար նիւթերու արտանետում:
փոխուած սենեակին մէջ մարդը
ինքնուրոչն: Փորձեցէք նաչիլ բար— Երջանկութիւնը անկեղծութիւն է:
Միջինը' 8 ժամ.
կունենա չ աւելի առողջ քո ւն: Աչդ
Պէտք չէ դերեր խաղալ, դիմակներ
դոչթներուն աչլ տեսանկիւնէ:
մարդու մարմինը միջին հաշուող
պատճառով լաւ եղանակին քնացէք
կրել: թախանձը անգիտութիւն է,
դոչթը իրավիճակ է, որուն մարդը
պէտք կ'ունենաչ 8—
ժամեաչ հանգիս— բա ց պատուհաններով, իսկ վատ
նմանակումը' ինքնասպանութիւն:
ինք կը հասնի: Աչդ իրավիճակին
տի: Աչդ 8 ժամերուն ընթացքին
եղանակին' լաւ օդափոխեցէք
Եղէքդուք ձեզ հետ: Խոստովանեցէք'
հիմք կրնան ըլլալ վախը, նախանձը,
քունը պէտք է ըլլաչ անխափան,
եակը.:
ես 40, 50, 60 տարեկան եմ, եւ աչդ
նմանակումը'
դեռ փոքր տարիքէն:
քանի որ իրական հանգիստը կը
0նա ցէք ուղիղ անկողնի վրաչ.
ես եմ: Օգնեցէք,
Ծնողները կարեւոր գործօն են փոք
սկսի քնանալէն քանի մը ժամ անց:
Անկողինը պէտք է ուղիղ ըլլա չ:
պաչմաններու, ուղղակի, որովհետեւ
րիկի գիտակցութեան ձեւաւորման
թ եթ եւա ցո ւմ քունէն առաջ.
(ա ր ձ ր բարձերը եւ չափազանց
դուք ունիք աչդպիսի պահանջ ձեր
մէջ: Աչն> թ է փոք ր է կը ինչպէս
0նա
նա
լէն
առաջ
փորձեցէք
ազա—
փափուկ ներքնակները կը չանգեց—
մէջ,
աչլ
ոչ
թ
է
որեւէ
բան
ստանալու
կ,ընկալ է իր մաչրիկը, հէմք կը դնէ
նեն ողնաչարի ծռման, որ մարմնին
տիլ հոգերէն, մտածումներէն, մի
անոր չարաբերութիւններու ձեւա— ակնկալիք: Հակառակ պարագաչին'
կարդաք չուզիչ գիրքեր եւ մի
կը խանգարէ թ ո ւլն ա լ:
աւելին կը կորսնցնէք:
ւորման բոլոր կիներու հետ, որոնց
նաչիք նոչնպիսի ֆիլմեր« սովորա—
0նա բեր' միաչն ծաչրաչեղ պա—
Հասկցէք դուք ձեզ եւ ձեր
ան պիտի հանդիպի ի ր կեանքին
բա ր ատիկա կը ծանրաբեռնէ
րագաչին. 0նա բերի պարբերական
ճաշակը. Հարցուցէք դուք ձեզ' ո ՞վ
մէջ: ք^ացի աչդ' ատիկա պիտի ազդէ
թագիտակցութիւնը եւ կը նպաստէ
ընդունումը ժամանակի ընթա ց—
էք դուք, ի ՞ն չ կը սիրէք : Ո±րն է ձեր
նաեւ աչն բանին վրաչ, թ է ինչպիսին
վատ երագներ տեսնելուն:
քին վատ կանդրադառնաչ ջղաչին
սիրած ուտելիքը: Եւ կարեւորը,
պիտի ըլլաչ անոր տունը, ապրելու
համակարգին վրաչ: 0ն ա բե ր ըն
0 ի չ ջ ե ր մ ո ւ ժ ' քնանալէն
պատասխանեցէք' աչն, որ դուք
վաչրը, աշխատանքը: Հօր
առաջ. Երեկոչեան պէտք է խուսա— դունող մարդը հազուադէպ առոչգ
կանուանէք սիրելի, իրօ±ք ձեր ճա
մը հիմք կը դառնաչ կեանքին մէջ
կարթննաչ:
փիլ շատ ուտելէն: 0 ո ւն ի ժամա
թէե
ծնողներու, ընկերներու,
հանդիպած տղամարդոց հետ չարա— շակն է,
նակ մարմինը քիչ ո ւժ կը վատնէ,
Եւ... սիրած տղամարդը.
հասարակութեան կողմէ պարտադր
բերութիւններուն մէջ: Աակաչն աչս
նականները ապացուցած են, որ
աչդ պատճառով սնուցող նիւթերը
ուածը: Ռ±վ է աչն մարդը, որ
ամէնը կարելի է փոխել:
չեն տանիր մկաններու վերականգ— սիրահարուած կինը աւելի առողջ
հաչելիին մէջէն ձեզի կը նաչի, ով
Ոչ մէկ պաչման. Պէտք չէ
ման, աչլ կը դառնան աւելորդ
քուն կունենա չ:
կաշխատի օրական 24 ժամ: Ա ր դ ֊
պաչմաններ դնել ոչ դուք ձեր, ոչ
եօ±ք ան ձեր սիրոչ, ուշադրութեան
կեանքին, ոչ աչլ մարդոց վրաչ:
եւ գովասանքի նուաճումն է:
կարեւոր է ընդունիլ եւ չարգել դուք
Որեւէ բանի հասնելու համար,
ձեզ' ձեր կեանքին մէջ գանուող
մարդոց ընտրութեան եւ տեղի ու— պէտք է անոր ժամանակ տրամադ
ուա ծութիւնը հանգիստ
Մի սպասեր. Դործէ. իւրա 
նեցող իրադարձութիւններուն հա— րել. կեանքի մէջ ամէն ինչ պէտք է
սութիւնն է եւ տրամադրութեան
դիւրին տրուի, սակայն ատոր հա— քա նչիւր, նոչնիսկ աննշան քաչլ
մար: Փորձեցէք հասկնալ, ո ր ձեր
դէպի առջեւ աւելի արդիւնաւէտ է,
ցատկերու բացակաչութիւնը ոեւէ
մար պէտք է ժամանակ: Օրինակ, ես
կեանքը չօրինուած եւ ստեղծուած է
քան անիմաստ սպասումները: Հար— մէկուն հեռաձաչնին կամ անոր
ունիմ ձիգ որովաչն, սակաչն, եթէ
ձեր կողմէ:
ցազրոչցէն ետք չե±ն հեռաձայներ:
բացակաչութեան պատճառով:
ձեզի ցոչց տամ վարժութիւնը, ձեր
Ընդունեցէք դուք ձեզ. ^ ո ւք
Դուն հեռաձաչնէ եւ գիտցիր, թ է
Փորձէ բարձրացնել
որովաչնը վաղը աչդպիսին չի դառ
աչնպիսին էք, ինչպիսին կաք:
երբ որոշում պիտի կաչացնեն:
ր ո ւթ ի ւն դ . թ ո չլ մի տար նեղանալ
նար: Դուք պէտք է ընէք աչդ վար
Եթէ դուք ձեզ նուաստացուցած
անոր համար, որ վերադասը դիտո
ժութիւնը: Պէտք է մոռնալ ծուլու— Ընկերդ չի ± կրնար որոշել շաբա
էք, ձեզ միանգամայն պիտի նուաս—
ղութիւն ըրած է ուշացման համար,
թավերջին ի՛նչով զբա ղիլ: Դուն
տացնեն խանութին, փողոցին, հան— թեան մասին, սիրել դուք ձեր մասին
ծրագրաւորէ քու հանգիստդ, իրմէ
կամ ընկերուհիդ քննադատած է
մտածելը եւ սորվեցնել ձեր մարմնին
րակառքին մէջ: Ուրիշին վրաչ
անկախ: Երկար ժամանակ է
նոր սանտրուածքդ:
ըլլալ գեղեցիկ: Նաեւ ժամանակ պէտք
նեղանալը, նոչնպէս կը նշանակէ
կրնար պաշտօնի բարձրացում ստա—
Աչլ մարդիկ պէտք չէ բացասա
է դուք ձեզ ընդունելու համար:
դուք ձեր վրաչ նեղանալ: Ծիծաղիլ
բար ազդեն չուզական վիճակիդ
նալ: Աչլ ը ն կ ե ր ո ւթ ի ւն ե ր դիտար
Յիշեցէք, որ բարդոչթներ չկան:
ուրիշի վրաչ' ծիծաղիլ ձեր վրաչ:
կէ: Աւելի լաւ է բա զմա թիւ տար— վրաչ եւ խարխլեն ինքնագնահատա—
Աչն ամէնը, ո ր մեզ կը տարբերէ
Ատել ոեւէ մէկը' ատել դուք ձեզ: Ոչ
բերա կներ փորձել եւ չստանալ
կանը: Տրամադրութիւնդ բա րձր
մէկը կրնաչ ձեզի անախորժու— ուրիշներէն, մեր եզակիութիւնն է:
ցանկալին, քան ընդհանրապէս ոչինչ
պահելու համար մտքիդ մէջ պահէ
ը ն ե լ: Ոչ ոք քեզի համար աւելին
քեզ ուրախացնող բաներուն ծան
կ ը ն է , քան' դուն:
րակշիռ ցուցակը. տաք լոգանք գիր—
քով, գաւաթ մը սուրճ օշարակով,
Մի մտածեր, թ է քեզ ինչպէս
կը գնահատեն: Դուն գնահատէ.
աչցելութիւն լողաւազան կամ եղունգ—
ընկուզեղէն եւ ծովի կաղամբ: Եոդը
Տարիքի ընթացքին, ցաւօք, կը
Մեծ հաճոչք չ է ' սրճարանի
ներու չարդարում:
փոխուի ոչ միաչն հաչեացքը կեան— կազատէ ձեզ շուտ չոգնելէն, կը
մէջ նստիլ ժամադրութեան եւ
ները հաճոչքով փոխհատուցէ:
քին, աչլ նաեւ նիւթափոխանակու— պաշտպանէ ատամները եւ մազերը:
հարց տալ. «Ե ս անոր համար
Մի զոհաբերեր դուն քեզ.
Երեսունէն չետոչ, կիներ պէտք
թ ի ւն ը : Աչդ պատճառով, եթէ դուք
հաճելի± ե մ » : Դուն հաւանաբար
0 ե զ ի հանդէպ սէրը կեանքիդ մէջ
թարմ էք եւ համոզուած ձեր անկրկ— է հրաժարին խիստ սննդականոննե— նկատած ես, որ տղամարդիկ չա— իւրա քա նչիւր չարաբերութեան
րէն եւ չաճախ ուտելիք
նելիութեան մէջ, անցնելով նոր
ճախ չեն դիտարկեր աչն հնարաւո— առաջին աստիճանն է: Մի սպասեր,
լէն:՝ Առաջինը կը հիւծէ մարմինը,
տարիքաչին փուլ, միեւնոչնն է,
րութիւնը, ո ր իրենք կրնան հաճե— թ է ուրիշները քեզ աւելի շատ
իսկ աչդ տարիքին վերականգնումը
պէտք է որոշ փոփոխութիւններ
պիտի սիրեն, քան դուն քեզ:
լի չ թ ուի լ: Աչնպէս որ, լիցքւսթւսւիտեղի կ'ունենաչ դանդաղ եւ կարելի
մտցնէք ձեր սննդակարգին մէջ,
ուիր, չենիր ա թոռի թիկնակին եւ
Մարդու կեանքի մէջ
է լուրջ
վնասհասցնէ մարմինին:
աչնպէս, որ կարենաք ձեր մարմնին
գնահատէ քեզ սիրողը բոլոր չա 
արժէքաւոր չարաբերութիւնները
իսկ չաճախ պատրաստելը կ'ազդէ
մէջ ապահովել անհրաժեշտ մաս
փանիշներով: Միաժամանակ պի— ինքն իր հետ չարաբերութիւններն
հոգեբանօրէն
եւ կրնաչ տանիլ սնուն— տի որոշես' ան քեզի համար հե— են: կարեւոր է եւ աչն, թ է ինչ կը
նիկները եւ կենսանիւթերը:
Առաջին հերթին 30 տարեկա— դի չարաշահման:
տաքրքրական է, թ է ' ո չ:
մտածես դուն քու մասիդ: Եարելի
Ամէնօրեաչ սննդակարգին մէջ
նը անց կինը պէտք է ուշադրութիւն
Ցանկալին իրականութեան տեղ
չէ առաւօտեան չուզական առումով
պարտադիր պէտք է ըլլան մակնի— մի անցներ. Պատկերացուր, թ է
դարձնէ աչն ուտելիքներուն վրաչ,
չարմարաւէտ զգալ, ե թ է անցեալ
զիումը, որ կազատէ
եւ կը
որոնց մէջ քալսիում կաչ: Ատիկա
որքան ժամանակ կարելի է խնաչել,
երեկոչեան մինչեւ ուշ ժամ նստած
բարելաւէ չիշողութիւնը: Անիկա կա
կաթնամթերքն է, կանաչեղէնը: Պէտք
ե թ է զաչն չծախսես տղամարդու
ես աշխատասենեակիդ մ է ջ ' ուրի
րելի է ստանալ հնդկաձաւարի եւ
է նաեւ չիշել վիթամին D—
ի մասին
համակրանքի ազդանշանները վեր— շին աշխատանքը ընելով: Երբ չես
վարսակի փաթիլներու միջոցով:
եւ ամէն օր օգտագործել հաւկիթի
ծանելու վրաչ:
ուզեր որեւէ բան ընել, քաղաքա
Մասնիկներուեւ կենսանիւթե
դեղնուց:
վար կերպով մերժէ եւ պիտի զգաս,
ի±նչ տ ա րբերութիւն, թ է ան
րու իւրացման կը խանգարեն սուրճը,
թ է ինչ կը նշանակէ »ուսերէն լեռ
կենսունակութեան պահպանման
ինչպէս նաչած է, եթ է մինչեւ հիմա
ալքոլը եւ հակակենսանիւթերը:
ինկ ա ւը« եւ »հոգիին մէջ թ ե թ ե 
համար շատ կարեւոր է եոդը: Աչդ
չէ հեռաձաչնած եւ չէ առաջարկած
պատճառով պէտք է օգտագործել
Պատրաստեց'
Ն.
հանդիպիլ: Ամենալաւ տրամադր— ւո ւթ ի ւն ը «:

ԶՕՐԱՒՈՐ ԵՒ ԱՆԿԱԽ ԿՆՈՋ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

ՃԻՇԴ ՈՒՏԵԼԻՔԸ 30 ՏԱՐԵԿԱՆԸ ԱՆՑԱՕ
ԿԻՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ

ՄԱՍԻՍ
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«ԱԼԱՇԿԵՐՏՆ» ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ ՆՈՒԱՃԵՑ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԽՈՅԵԱՆԻ ՏԻՏՂՈՍԸ

«ԲԱՒԱՐԻԱՆ» ՅԵՏԽԱՂԵԱՅ 11 ՄԵՏՐԱՆՈՑՆԵՐՈՎ
ՆՈՒԱՃԵՑ ԳԵՐՄԱՆԻԱՅԻ ԳԱՒԱԹԸ

Երեւանի «Ա լա շկերտը» պատմութեան
մէջ առա£ին անգամ
նուաճեց ֆուտպոլի Հա
յաստանի ախոյեանի
տիտղոսը: Հայաստա
նի առաջնութեան վեր
ջին խաղում Աբրահամ
Խաշմանեանի
րած թիմը հիւրընկալ
ուեր « 0 ի կ ա յի ն » եւ
առաւելութեան հասաւ
2:0 հաշուով: Յաղթա

0իւնխ ենի
« fiաւխրիան» ռեկորդային 18-րդ անգամ
ֆուտպոլի դերմանիայի գաւաթակիր:
դերմանիայի գաւաթի խաղարկութեան եզրափակիչում միւնխենցիները յետխաղեայ 11 մեթրխնոցներով
յաղթեցին դորտմունդի
«Օ որուսիա յին», որը մրցաշրջանն աւարտեց առանց տիտղոսի:
Պեռլինում կայացած խաղի առաջին խխղխկէսն անցաւ հաւասար
պ ա րա րում եւ աւարտուեց 0:0 հաշուով: Մինչեւ ընդմիջում թիմերը
չունեցան իրական գոլային պահեր, իսկ երկրորդ խաղակէսում աւելի
գլխաւովտանգաւոր էին գործում մրցակցի դարպասի մօտ: «Օա ւա րիա ն» ունէր
տարածքային ա ռա ւելութիւն, իսկ «Օ որուսիա ն»
երբեմն-երբեմն
անցկացնում էր վտանգաւոր հակագրոհներ: Միւնխենցիներն
բա ր մեծացրին ճնշումը, բա յց, ստեղծելով կոլային պահեր, կոլ
չյաջողուեց: Վերջնամասում դորտմունդցիները հաւասարեցրին խաղը եւ
սկսեցին աւելի յաճախ գրոհել: 85-րդ րոպէին «Յոր ուսի ա ն» կարող էր
նակի սկիզբը զրեզ Վա
հագն Յովհաննսիեանը,
բա ցել հաշիւը, բա յց
գաբոնցի յարձակուող Պիեր-էմերիկ
իսկ 69-րդ րոպէին վերջին յոյսի խախտման
համար հեռացուեր
վրիպեց դարպասի ա ռջեւից: Հիմնական ժամանակն այդպէս էլ
« Միկաւէ » դարպասապահ Արսէն
եեգլար11 ուեց, իսկ խւելխgուխծ 30 րոպէներին կոլեր չգրա նցուեցին:
մեթրանոց հարուած, որը դիպուկ իրացրեց Արաուխոն: «Ալա շկերտն»
Յետխաղեայ 11 մեթրխնոցների հարուածաշարի ժամանակ « Յ ո ա ռա ջնութիւնն աւարտեց 55 միաւորով:
րուսիա յից» դիպուկ էին Սինձի կագավան, Պյեր-էմերիկ Օբամեեանգը
Գ էւմրիի «Շ ի ր ա կ ը » 2:1 հաշուով պարտութեան մատներ «Արա 
եւ 0ա րկօ Ռոյսը, իսկ Սվեն Յենդերը եւ
րատին» եւ 52 միաւորով գրաւեց երկրորդ տեղը: Պրոնզէ մետալակիր
վրիպեցին: «Յ ա ւա ր ի ա յի ց» դարպասը գրաւեցին Արտուրօ Վիդալը,
Ռոբերտ Լեւանդովսկին,
քհոմասՄիւլերն ու իսկ
դարձաւ «Փ ի ւն ի կ ը », որի պայմանական մրցակիցը լուծա րուա ծ « Ը ւ լի ս ն »
էր, եւ Աարգիս Յովսէփեանի գլխաւորած թ ի մ ը մրցաշարն
£ոշուա կիմիխի հարուածն անյաջող էր:
աւարտեց
48 միաւորով: «Շ իրա կն» ու «Փ ի ւն ի կ ը » կը մասնակցեն
Հայաստանի հաւանականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարեանը
Եւրոպայի լիդա յի որակաւորման փ ուլին:
«Յ ո ր ո ւս ի ա յի » մեկնարկային կազմում խաղաց առանց փոխարինման եւ
Յա ջորդ տեղերում են «^անձասար-կապանը», «Արարատը», «Մ ի լաւագույններից էր խաղադաշտում:
կան» ու
« 3 անանցը» ;
2011թ,
դեկտեմբերին ստեղծուած «Ալա շկերտը» Հայաստանի
Յարձրագոյն խ մբում առաջին անգամ հանդէս է եկել 2013-ին' գրաւելով
վերջին տեղը: Անցած ա ռա ջնութիւնում թիմն արդէն չորրորդ տեղում
է ր ' նուաճելով Եւրոպայի լիզա յի որակաւորման փուլի ուղեգիր: Այս
«Մանչէսթէր իունայտարի «Ալաշկերտը» ախոյեանի կոչման հետ
նաեւ Ախոյեանների
թ է դ ը » պատմութեան մէջ
լիդա յի որակաւորմանը մասնակցելու
12-ր դ անգամ դարձաւ
ֆուտպոլի Անգլիայի
գաւաթակիր:
Լոնտոնի «Ո ւե մ բ լի »
Արման Երեմեանը
նուաճելէ
ստադիոնում կայացած եզ
փոխ-ախոյեանի տիտղոսը Եուէյցարրափակիչում
Մնգլիայի20իայի 0ոնտ րիօ բազարում ընթացող
ակի ախոյեանը լրացուցիչ
թեբուանտոյի Եւրոպայի
առաջն ո ւժամանակում 2:1 հաշուով
թ ի ւն ո ւմ : 87 կգ բաշայինների եզրա
կամային յաղթանակ տա
փակիչում Հայաստանի ներկայացու
րաւ « 0 ր ի ս թ ա լ Փելասի»
ցիչը պարտուել է ռուսաստանցի Վլանկատմամբ: Հիմնական ժա
դիսլաւ Լարինին:
մանակն ը լը ր տ ո ւե ց 1:1
Հայաստանի ներկայացուցիչնե
հաշուով: Աւելխցուխծ ժամանակում Լուի վան
թ ի մ ը 10 խաղացող
րից Եւրոպայի ա ռա ջնութիւնում մե
ներով մնաց անգլիացի պաշտպան
0 ր ի ս Սմոլինգի հեռացման
տալ էր նուաճել նաեւ Աերգէյ
Վարդապատճառով, սակայն դա չխանգարեց յաղթանակ կորզել: 110-րդ րոպէին
զարեանը' 68 կգ բաշային կարգում գրաւելով երրորդ տեղը:
մխնչեսթրցիներին յաղթանակ պարգեւեց փոխարինման դուրս եկած
Ջէյ սի ւ ^ ի ն ^ ր դ ը :
«Մ ա նչէսթէր Ե ունա յթէդն» Անգլիայի
նախորդ
յա ղթել էր 2 0 0 3 /0 4 թ թ . մրցաշրջանում: Այս տարի Անգլիայի գաւաթակրի տիտղոսը չպաշտպանեց «Ա րսենա լը»:

«ՄԱՆՉԷՍԹԷՐ ԵՈՒՆԱՅԹԷԴՆ»' ԱՆԳԼԻԱՅԻ
ԳԱՒԱԹԱԿԻՐ

ԱՐՄԱՆ ԵՐԵՄԵԱՆԸ' ԵՒՐՈՊԱՅԻ ՓՈԽ-ԱԽՈՅԵԱՆ

ՌԻՕ-2016. ԱՄԱԼԻԱ ՇԱՌՈՅԵԱՆԸ ԿԱՏԱՐԵԼ է
ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՒԸ

Հայաստանի ն երկա յա ցուցիչ
Ամալիա Եառոյեանը
Ալբանիայում
մասնակցել է աթլետիկայի օլիմպիա
կան վարկանիշային մրցաշարին:
Նահանդէս է եկել հեռացատկում
եւ կատարել է
Օ016թ,Ռ իոյի Օլիմպ
իական խաղերի վարկանիշային նորմատիւը:
Եառոյեանընուաճել է նաեւ
յաղթողի կոչումը:
Նա ցոյց է տուել 6.72 մ արդիւնբ,
ինչը 2 սմ-ով գերազանցում է օլիմպ
իական նորմատիւը:

ԵՈՒՐԱ ՄՈՎՍԻՍԵԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԸ
«ՌԵԱԼ ՍՈԼԹ ԼԵՅՔՈՒՄ»
աԼր-ըհրապարակուել է լիդա յի ֆուտպոլիստների

«ԵՈՒՎԵՆՏՈՒՍԸ» «ՄԻԼԱՆԻՆ» ՅԱՂԹԵՑ
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԺԱՄԱՆԱԿՈՒՄ ԵՒ ԴԱՐՁԱՒ ԻՏԱԼԻԱՅԻ
ԳԱՒԱԹԱԿԻՐ
Ֆուտպոլի Ետալիայի գաւաթի խաղարկութեան եզրափակիչում
ն ո ւր ի ն ի «Եուվենտուսը» լրացուցիչ ժամանակում նուազագոյն հաշուով
յա ղթեց «Մ ի լա ն ի ն »: Հռոմի «Օ լիմպ իկո» ստադիոնում կայացած խաղի
հիմնական ժամանակն աւարտուեց 0:0 հաշուով, իսկ թուրինցիների
յաղթական կոլը 110-րդ րոպէին խփեց իսպանացի
Ալվարօ
Մորատան:
«Ե ուվենտ ուսը» պաշտպանեց տիտղոսը եւ ռեկորդա յին' 11-րդ
անգամ դարձաւ Ետալիայի գաւաթակիր:

ԴՈՐՏՄՈՒՆԴԻ «ԲՈՐՈՒՍԻԱՆ» ՄՏԱԴԻՐ Չէ ՎԱՃԱՌԵԼ
ՀԵՆՐԻԽ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆԻՆ

ձերը.£
Ամերիկեան «Ռ եա լ Ս ոլթ Լ ե յբ ի » յարձակուող °ո ւր ա Մովսիսեանի
դորտմունդի «Յորուսիա ն» չի պատրաստւում վաճառել Հայաստա
տարեկան աշխատավարձը կազմում է 200 հազար
Հայաստանի
նի հաւանականի կիսապաշտպան Հենրիխ
Այդ մասին
հաւանականի թեկնածուի տրանսֆեային իրա ւունբը պատկանում է
յայտարարել է գերմանական ակումբի գործադիր տնօրէն Հանս-Յոահիմ
0ոսկուա յի ՀՀՍպըրտըկին», որում նա ստանում էր տարեկան մօտ 3
Վացկեն:
միլիոն եւրօ
աշխա տ ա վ ա ր ձ :
«Ա րդէն ասել եմ, որ յաջորդ մրցաշրջանում մենը ոչ մի
աաՏ-իամենաբարձր վարձատրուող ֆուտպոլիստն «Օ ռ լա ն դ ո յի »
չենը կոցնելու 3 խաղացողների: «Յորուսիա յի » հետ Մխիթարեանի
պրխզիլխցի կիսապաշտպան կական է, որի տարեկան աշխատավարձը
պայմանագիրն աւարտւում է 2017-ին, ինչը դառնում է շշուկների
կազմում է 7.167 միլիոն տոլար:
պատճառ: Սակայն մենը յոյս ունենը, որ նա կը ցանկանայ երկարաձգել
աաՏ-իամենաբարձր վարձատրուող ֆուտպոլիստները
ակումբի հետ պայմանագիրը»,- Վացկէի խօսըը մէջբերում է
1. կակա («Օ ռ լա ն դ օ Ս ի թ ի ») - տարեկան 6,34 միլիոն եւրօ
Աւելի վաղ գերմանական մամուլում լուրեր էին շրջանառւում, որ
աշխատավարձ
«Յոր ուսի ա ն » պատրաստ է 60 միլիոն եւրոյով վաճառել 27-ամեայ
2. Սեբաստէան Զովինկօ ( « Տորոնտօ» ) - 6,29 միլիոն
ֆուտպոլիստին:
Մխիթարեանիծա ռա յութիւններով հետաըրըր
Լոնտոնի «Զ ե լս ի ն », «Ա րսենա լը» եւ Լժուրինի «Եովենտ ուսը»:
3. Մ ա յբլ Յ ր ե դ լի («Տ ո ր ո ն տ օ ») - 5,75 միլիոն
4. Ստիւեն
Աերարդ(«Լ ո ս Անճելոս դ ե լա բս ի ») - 5,42 միլիոն
Գերմանիայի աւարտուած ա ռա ջնութիւնում Հենրիխը մասնակցել
5. Ֆրենկ Լեմպարդ ( « Ն ի ւ ° ո ր բ Ս ի թ ի ») - 5,3 միլիոն
է 31 խաղի եւ դարձել 11 գոլի ու 18 կոլային փոխանցման հեղինակ:

ԷՋ
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ԱՍՏՂԵՐԸ Ի՞ՆՉ Կ՚ԸՍԵՆ
ԽՈՅ
Մարտ 21-Ապրիլ 19
Զաւակներէդ մէկը շատ նեղ կացութեան մը մէջ պիտի ձգէ քեզ, որ
դուն բնաւ պատրաստ չէիր այդպիսի պարագայի մը: Առանձնութիւնը
երբեք չսիրելուդ' յաճախ հաւաքոյթներ կը ծրագրես: Առանց ոեւէ
կասկածի հետեւէ սրտիդ զգացումներուն:
Բախտաւոր թիւերդ են:
19,21,26,30,33
Ապրիլ 20-Մայիս 20
Պիտի պատահի որ երբեմն պիտի չկարողանաս հասկնալ շուրջի
անցուդարձերը, սակայն միշտ պէտք է յիշես թէ ամէն բան պատճառի
մը համար կըլլայ: Դժուար մրցումի մը պիտի մասնակցիս եւ շատ
յաջող դուրս պիտի գաս անկէ:
Բախտաւոր թիւերդ են: 2,6,18,19,22
ցուլ

ԵՐԿՈՒՈՐԵԱԿ
Մայիս 21-Յունիս 20
Գործիդ հետ զուգահեռ' ունիս մեծ ծրագիր մը, որը շատ լաւ շահեր
պիտի հայթայթէ քեզի: Մէկէ մը կախեալ չես եւ երբէք օգնութիւն չես
խնդրեր: Իսկական երջանկութեանդ գաղտնիքը ընտանիքիդ
անդամներուն հետ սիրով ըլլալդ է:
Բախտաւոր թիւերդ են:
11,14,25,30,35
ԽԵՑԳԵՏԻՆ
Յունիս 21 -Յուլիս 22
Հակառակ անոր որ կը ջանաս ապրիլ կողակիցդ հաճեցնող կեանք
մը, կանդրադառնաս թէ յաճախ արգելքներու կը հանդիպիս եւ կը
տկարանաս: Հիւրասէր ես եւ ազնիւ հոգի մը ունիս, մի զիջիր
սկզբունքներուդ:
Բախտաւոր թիւերդ են:
6,9,11,25,30
ԱՌԻՒօ
Յուլիս 23-Օգոստոս 22
Գործ մը յաջողցնելու համար միայն քու անձնական ոյժիդ վստահէ:
Այս շաբաթ պիտի ազդուիս կարգ մը խօսակցութիւններէ, յատկապէս
ազգականի մը կողմէ քեզի հասած լուրէն: Կարճ պտոյտ մը շատ
հաւանական է շաբաթավերջին:
Բախտաւոր թիւերդ են:
1,18,25,26,33
ԿՈՅՍ
Օ գոստոս 23-Սեպտեմբեր 22
Երբ ձեռք ձգած նիւթական միջոցներդ պակսին, յուսախաբութեան
կը մատնուիս: Դուն քեզ մի յուսալքեր' քաջալերուէ որ առողջ ես:
Իմաստութեամբ վարուէ ընտանիքիդ անդամներուն հետ: Շատ
ուրախ առիթի մը ներկայ պիտի գտնուիս:
Բախտաւոր թիւերդ են:
5,17,22,31,35
ԿՇԻՌՔ
Սեպտեմբեր 23-Հոկտեմբեր 22
Հակառակ մտահոգութիւններուդ' միշտ լաւատես ես եւ ինքզինքդ
կը պարտադրես ուրախ ըլլալու: Սորվելու փափաքդ շատ զօրաւոր
ըլլալուն' յա ճա խ նորութիւններ կը փնտռես: Մի ձգեր որ
օգտագործեն քեզ, գիտցիր իրաւունքներդ:
Բախտաւոր թիւերդ են:
7,9,15,29,31
ԿԱՐԻՃ
Հոկտեմբեր 23-Նոյեմբեր 21
Յաճախ սէր եւ ազնուութիւն կը ցուցաբերես շուրջիններուդ, եւ
փոխարէնը յարգանք կը սպասես: Գալիք օրերուն շատ հիւրասիրութիւններ պէտք պիտի ունենաս ընելու: Գործիդ մէջի դիրքդ
կրնայ բարձրանալ եւ յաւելում կրնաս ստանալ:
Բախտաւոր թիւերդ են:
1,14,18,25,26
ԱՂԵՂՆԱՒՈՐ
Նոյեմբեր 22-Ղեկտեմբեր 21
Սէրդ եւ երախտագիտութիւնդ աւելի բացայայտօրէն պէտք է
ցուցաբերես կողակիցիդ' եթէ կուզես համերաշխ կեանք մը ունենալ:
Բարի գործեր ընելէ մի դադրիր: Ուրախ եղիր որպէսզի աւելի
առողջ ըլլաս եւ մարմնամարզանքի հետեւիր:
Բախտաւոր թիւերդ են:
8,17,20,29,33
ԱՅօ ԵՂՋԻՒՐ Ղեկտեմբեր 22-Յունուար 19
Ապրած կեանքովդ օրինակելի պէտք է ըլլաս զաւակներուդ, որպէսզի
անոնք յարգեն քեզ: Խոստումներդ շատ կը խախտես, անվստա
հութիւն թափանցելով գործընկերներուդ: Գիշերները անքուն մնալը
առողջութեանդ կը վնասէ:
Բախտաւոր թիւերդ են:
5,18,22,31,34
օՈՎԱՆՈՅՇ
Յունուար 20-Փետրուար 18
Քաջաբար արտայայտէ գաղափարներդ եթէ նոյնիսկ կը խորհիս թէ
կրնաս մերժուիլ: Համակարգիչի չափազանց գործածութիւնը
պատճառ պիտի դառնայ առողջութեանդ վատթարացման: ճշմարիտ
եղիր գործիդ մէջ եւ մի խաբուիր փորձութիւններէ:
Բախտաւոր թիւերդ են:
2,5,8,22,34
ՁՈՒԿ
Փետրուար 19-Մարտ 20
Մանկութեան յիշատակներդ յաճախ վերյիշելով' անցեալիդ մէջ
կապրիս: Պէտք է ձերբազատուիս այդ մտածումներէդ եւ վայելես
ներկան որ շատ աւելի կարեւոր է: Պարտաւորութիւններդ մի
մոռնար բարեկամներուդ նկատմամբ:
Բախտաւոր թիւերդ են:
9,11,25,31,34

ՄԱՍԻՍ

ՌՈՒՍԱՖՈԲԻԱՅԻ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԸ

մէջ միշտ է լ լինում են մտաւորականներ, որոնք հաւատում են կայսսահայ յեղափոխութեան
րութիւնների խոստումներին ու
րա բա ն ութ ի ւն »-ը , դարձան
իրենց ժողովուրդներին ակամայ
սաֆոբներէ գլխաւոր քարոզչական
դարձնում նրանց ձեռքին գործիք,
իսկ
երբ պարզում են, որ իրենց ոչ
պէնքերըՀ ինչպէս, օրինակ, շբրշտտ&ան է օգտագործում «1915-ի ն կ ո ւ 
միայն չեն փրկել, ա յլեւ օգտագոր
սաստանը
ծախեց հայերին. Ցեղաս
ծել ու թողել են անպաշտպան,
պանութիւնը' ականաւոր պատմա
ասում են՝ նրանք դաւաճանեցին
բանի ա չքերով»:
(երկու տարի առաջ մի ուկրանացի
կուսա ֆոբ մտաւորականների
զայրացած ինձ ասում էր'
մէջ նոյնիսկ մի կասկած կայ, թ է
մեզ դաւաճանեց, յետոյ պարզեցի,
կուսաստանը գործարքի մէջ է
որ այդ համոզմունքը շատ տարածեղել Թ ուրքիա յի հետ եւ յատուկ
ուած է Ուկրանիայում, օրինակ'
առաջ չի
գնացել,որպէսզի թՈւկրաինայի
ո ւր 
նախկին նախագահ
քերը հեշտութեամբ հայերին կո
Վիկտոր
կուշթէնկոն էլ յայտարատորեն, հետեւաբար ցեղասպանու
րում է '
իւդ ոպանդաւաճանեց Ուկթեան մեղքի բաժինն ընկնում է
րաինային):
նաեւ կուսաստանի վրա յ, աւելի
1915-ի Յունուարին Աարիղամոլեռանդ ռուսաֆոբները միայն
միշի ճակատամարտից յետոյ, երբ
կուսաստանին են մեղադրում: Մէջթուրքական բանակը ջախջախուել
բերում են կուսաստանի արտէր, ռուսների առաջ չշա րժուելը
գործնախարար Ալեքսանդր
բացատրւում է նաեւ նրանով, որ
նով կոստովսկուն ՜(1824-1896) վեահաւոր ցուրտ ձմեռ էր, (թ ո ւր ք ե 
րագրուող խօսքը' Հայաստանը մեզ
րի պարտութեան համար ցուրտն էլ
պէտք է առանց հայերի:
դեր խաղաց, բա զմա թիւ թ ո ւր ք
(Օրինակ' http://civilngo.com
զինուորներ ցրտահարուելուց կոկայքում ասւում է. «Ցեղասպատորուեցին), եւ ռուսները սպասում
նութիւնների ժամանակ ռուսա
էին, որ եղանակը տաքանար:
կան կողմը «Հայաստանն աոանց
իսկ միւս հարցը առկախ է
հայերի» ծրագրի իրականացման
մնում' յետագայում, երբ առաջա
շրջանակներում հայերին կոտո
ցան ու մտան Վան, ուր հայկական
րելու հա րցում ուղղակիօրէն
ինքնապաշտպանական ուժերը յաղ
աջակցել է թուրքական կողմին» ) :
թ ե լ էին թուրքական բանակին,
Բայց մի ռուս դիւանագէտին
ին չո±ւ. մէկ ամիս անց' Յուլիսին,
վերագրուող խօսքը
երբ գոյութիւն չունէր թուրքական
թեան մէջ դնելով' չի հիմնաւորառաջխաղացման վտանգ, նահան
ջեցին, որի հետեւանքով Վանը
ւում, թ է ի ն չո±ւ կուսաստանը
Թ ուրքիա յի ձեռքով պիտի հայե
դատարկուեց: Ու այդպիսի «կ եղծ
րին կոտորելու պլաններ մշակեր:
նահանջ» մի անգամ էլ արեցին մէկ
կուսա ֆոբները որեւէ ռացիոնալ
ամիս անց:
բացատրութիւն չեն տալիս, թ է
Մեկնաբանում է պատմագի
ո±րն էր մի երկրի ներսում հայե
տութեան դոկտոր Աշոտ
րին կոտորել տալու մէկ ուրիշ
եանը, «կուսա կա ն կայսրութեան
երկրի շահը:
երազանքն էր Ոոսֆորի ու կարդաիրականում կուսաստանի կայ
նելի նեղուցներին տիրանալը: Թ է
սերական շահերի մէջ հայերի լի 
եւ Անտանտի դաշնակիցների մինել կամ չլինելու հարցը ընդհանջե ւ պայմանաւորուածութիւն եղել
է, որ պատերազմի արդիւնքում
րապէս գո յո ւթ իւն չուն էր : Ոչ մի
կայսրութեան էլ բացարձակապէս
նեղուցներն անցնելու են կուսա ս
չէր յուզում փոքր ազգերի ճակա
տանին, բա յց կողմերը իրար չէին
տագիրը, կունենա±ն երկիր, թ է ±
վստահում ու դրա հիմքերն ունէոչ, դուրս կը գա±ն էծի տակից,
±
ին: Արեւմուտքից Թուրքիայի հետ
պատերազմում էին Անգլիան եւ
ոչ, կը կոտորուե'±ն արդեօք,
± ոչ:
Այդպէս էր նաեւ առաջին աշխար
Ֆրանսան (կա րդա նելի օպերացի
համարտի ժամանակ, թ է ե ւ կայսան), եւ եթ է հարաւից կուսաստա
րութիւնները իրենց աշխարհա
նը առաջ գնալով վերջնական ջախկալ, երկրագունդը բաժանելու
ջախէր թուրքական բանակը, թ ո ւր
ծրագրերը թա քցնում էին փոքր
քերը չէին կարողանայ դիմադրել
ժողովուրդների փրկութեան ան
Մնգլիային ու քէրանսային եւ նեղուց
ուան տակ, բա յց ինչպէս
ները կանցնէին դաշնակիցներին,
իսկ
յետոյ դրանք յետ բերելը կ ո ւ 
յին ու Մեծ Որիտանիային, այնպէս
էլ կուսաստանին բացարձակապէս
սաստանի համար անհնար կը լինէր:
չէր հետաքրքրում փոքր ժողոկուսաստանը, առաջ չգնալով ու
վուրդների ճակատագիրը: (ինչպէս
կեղծ նահանջներով, հնարաւորու
այժմ՝ Արեւմտեան տէրութիւններն
թիւն էր տալիս թուրքական բանա
ի ր ե ն ց ենթ ա կ ա յո ւթ եա ն տակ
կին վերակազմաւորուել ու դիմադչգտնուող երկրների ռեսուրսներին
րել Ֆրանսային ու Անգլիային, որ
տիրանալու համար մարդու իրանեղուցները նրանց ձեռքը չանցնէին:
ւու նքներն են մէջտեղ հանում):
(ՇարուՏակեէի)
Ոայց փոքր ժողովուրդների
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ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹԵԱՆ ՀԻՄՆԱԴԻՐ'
ՊՂԱՏՈՆ PLATO (428 Ք.Ա.- 348 Ք.Ա.)
Պղատոնին
*1_ց ո ւթ է ւն ունեցած է
ուսուցիչը'
Սոկրատը: 1£ն գրէ առած է Սոկրատէ
դատավարութեան ընթացրին անոր
պաշտպանութիւնը - apology o f
socratcs: Այ ս երկը կը համարուէ
յունական հէն փիլիսոփայութեան
գլուխ գործոցներկն մէկը: Անոր
մէջ Սոկրատ ինքզինք կը պաշտպանէ
սոֆէսթներու արձակած ամբաստան ո ւթ է ւն ն ե ր ո ւն դ էմ : Ս ոֆ էսթ
դպրոցը երիտասարդ տղար կը
պատրաստէր գործնականութեան
հէման վրայ« ա յսէնրն հեռու
բարոյականութենէ: Մէնչ Սոկրատէ
հիմնած դպրոցը կը հաւատար
բարոյական արժէքներու վրայ
հիմնուա ծ ո ւ ս ո ւ ց ո ւ մ է ն : Ա յդ
շր£անէն Աթէնր կ ւսնցնէր դժուար
հանգրուանէ մը Սփարթայէ դէմ
կրած պարտութենէն
մարդիկ
սկսած էէն չհաւատալ ռամկավաըութեան-d em ocra cy եւ անոր հէմը
կազմող բարոյական արժէքներուն:
Այ ս է պատճառը« որ Սոկրատ
կորսնցուց է ր դատը: Նոյնէսկ է ր
«Ե րկ խ օսութ էւն»
երկէն մէջ
Պղատոն է ր բերանէն մէջ կը դնէ
Սոկրատէ խօսքերը:
Պղատոնէ գլուխ գործոցն է է ր
««Հանրապետութէւնը»-էեշ repub
lic երկը: Այ ս երկէն մէջ փէլէսոփան
կը հաստատէ« թ է լա ւա գ ո յն
պետ ութէւնը այն պետութէւնն է
ուր փէլէսոփաները էշխողներն են:
Որպէսզէ իշխողը հեռու ըլլա յ ամէն
ընչարաղցութենէ« ուրեմն ան
է ը լլա յ փէլէսոփայ մը« որուն չ է
հետաքրքրեր նէւթ ը: Ընկերութիւնը
կը բ ա ժ ն ո ւ է
զ է ն ո ւո ր ն ե ր ո ւ«
իշխողներու եւ վաճառականներու
խաւերուն« ուր ամէն մարդ գործ
ունէ կատարելիք:
էւն ը պահելու համար այս խաւերը
պէտք է գործեն որոշ մեթոտով մը:
Ուսուցումը կը սկսէ կանուխէն եւ
կանուխէն կը ճշդուէ թ ր տղան որ
խա ւէն մէջ կրնայ ա րդէւնք տալ:
Պղատոն նաեւ ճէգ թափեց որ

ԱՅՍ ԱՆԳԱՄ ՄԻԱՆԳԱՄԱՅՆ ԼՈՒՐՋ
ԾաբռւԶակռւած էջ
ազգային օրհներգի հեղինակը իրենց
*Իլազունովն է : Դու պատկերացնո±ւմ ես, թ է ինչ անհաճոյ իրավի
ճակ կը ստեդծուի հայ ժողովրդի
համար, երբ մարդիկ բալետի
երաժշտութեան մէջ «յա յտ նա բեր ե ն » մեր հիմնի
եր
Աւելի լաւ է մանրամասնութիւնների մէջ չմտնենք, թ է չէ շատ հեռուն
կը գնանքե Ապագային, երբեւէ
սպասուելիք նման «փ որձա նքից»
զերծ մնալու միակ ուդին ձերբազատուելն է մեր երաժշտութեան
հետ բնա ւ ա ռնչութ իւն չունեցող
«Թ շո ւա ռ , անտէր» հիմնից:

մարդիկ լուսաւորուին եւ տգիտու
- Բ ա ~յց> բ այց մ ^ ^ ր 0,
թենէն դուրս
լ£ անայսքան
ե
տգէտ տարիներ յետոյ հնարամարդը նմանցուց մ ո ւթ քարայրի
ւո±ր է նման քա յլի դիմել:
մը մէջ շդթայուած անհատի մը« որ
—Իսկ ինչո±ւ ոչե Ինչո±ւ հնա
չի գիտեր լոյսի գոյութեան
£
րաւոր չէե Իսկապէս վտանգաւոր է
Այսպիսի մարդիկ կամաց կամաց
աղջիկս մեր այսօրուայ հիմնի հետ
պէտք է դուրս հանել քարայրէն որ
«խ ա ղա լը», մանաւանդ, երբ ի լուր
չկուրնան ուդդկի լոյսին ազդեցուաշխարհի է լ յայտարարւում է թ է
թենէն£ Ան հիմնեց ա ռա ջին
Հայաստանի հիմնի հեղինակը
դպրոցներէն մէկը« որպէսզի մարդիկ
մդէ ուսման եւ տ գիտ ութենէ
ձերբազատուելու£
Ի
աշակերտներէն
մէկն էր նշանաւոր Արիստոտէլը£
Ա նոր
հիմնա ծ
դպ րոցը
կոչուեցաւ «Պդատոնականութիւն»բԽԽատա եւ ան մեծ ա զդեցութիւն
ունեցաւ առաջին քրիստոնեայ
փիլիսոփաներուն վրայ« ինչպէս Ա,
Օգոստինոս եւ Ա ի ջնա դա րո ւ
փիլիսոփաներու վրայ£
Իրվերջին տարիներուն ան
ա1ցելեց Սիկիլիա« Եգիպտոս եւ
Սիրենի երկիրը' ներկայի Լիպիա£
Պդատոնի աւանդը շատ մեծ է
արեւմտեան փիլիսոփայութեան
վրայ£ Անոր գադափարները մինչեւ
հիմա որպէս հիմք կը ծառայեն
համալսարաններու ուսման ծրագիրներուն մէջ£ Ան ա ռա ջին
փ ի լ ի ս ո փ ա ն ե ր է ն էր«
որոնք
աւետեցին մարդուն բարօր կեանք
մը ունենալու իրաւունքը£ Ասոր
հասնելու համար անոնք ստեղծեցին
այն համակարգը« որ պիտի օգնէր
ա յդ նպատակին£

սեդ
կանաչեաննէե Մենք գրեթէ
յիսուն տարի երգեցինք աղօթք
դարձած {Աաչատուրեանի հիմնը եւ
մէկ օրուայ մէջ մի կողմ նետեցինք
անհեռատեսօրէն, ինչպէս մի շարք
ա յլ ա րժէքներ,,.: Եւ դրանք վերա
կանգնելու համար անհրաժեշտ է
լրջա գոյն աշխատանք ծա ւա լել:
Իքաչատուրեանիհիմնի վերականգն
ման գործը իրենց ձեռքը պիտի
վերցնեն նրանք, ովքեր փորձեցին
թա ղել, ժողովրդի յիշողութիւնից
ջն ջե լ մեր ժողովրդի փառքը
վերգող
երաժշտ ութիւնը;
- Խօսքը ձերն է Հայաստանի
կոմպոզիտորների Միութեան վար
չո ւթ ի ւն եւ անդամներ: Ինչպէս
դուք ժամանակին, քսանհինգ տա
րի առաջ լռեցրիք
ձայնը, այնպէս է լ բա ց արէք փա
կանը եւ թող նորից հնչի մեր
իսկական հիմնը' այ ս անցամ ար 
դէն «Ազատ, անկախ, նախնեաց
երկիր Հայաստան» բա ռերով:
Եկէք վերականգնենք մեր ազ
գային հպարտութիւնը:

ԽՆԴԱԿՑՈՒԹԻՒՒՆ
ՌԱՖՖԻ 0ԷՕՐՈ Ա ԵԱ Ն ԸՆԴ ԹԻՆԱ ՌԱԺԷԱ
Ամուսնացեալք 21 0այիս« 2016 Փասատինա
Մեր ջերմ շնորհաւորութիւնները ամուսնացեալ զոյգին եւ անոնց
ընտանեկան պարագաներուն« մասնաւորաբար Տէր եւ Տիկ* Վարդան եւ
Մովիկ 0էօրոդլեաններուն£

ՄԱՍԻՍ

Ն.Ս.Մ.Մ ԱՐՈՒԵՍՏԻ
ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԸ
Կը Կազմակերպէ

Շ Ա ԲԱ Թ Ա Թ ԵՐԹ

ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ԿՏՐՕՆ
Y es, I wish to su bscrib e to M assis W eekly
En closed a check for (one year)
* $50,00 * $100,00 (first class) for U SA
$ 125,00 (A ir M ail) for C an ad a.
$ 250,00 (A ir M ail) O verseas.
N a m e :----------------------------------------A d d re ss:--------------------------------------C it y :---------S ta te :--------- Z ip C o d e :------

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 91104
Արձանագրութեան Համար Դիմել"

C o u n try :-------------

Տիկ. Արմինէ Լաչինեանին Հեռ. 626-372-4662

Tel :------------------------ E m a il:---------------------------

Պր. Յարութ Տէրվիշօղլեանին Հեռ. 323-351-8001

Մ Ա ՍԻՍ

ԷՋ 20 - ՇԱԲԱԹ, ՄԱՅԻՍ 28, 2016

ՇԱ Բ 11Փ Ա & Ե Ր»

ԱՄԵԱԿ

Կւսղմակերււ|ութ|յլյււմբհ ճՍ՚ւսսիսծ-ի Օժանդակ Մարմինի

Մասիս Շաբաթաթերթի 35 րդ ԱմԵակի
ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ ֊Պ Ա Ր Ա ՀԱ Ն Դ Է Ս

'■ - iC w — W ?

.հ &

Տ Տ Տ լ

.

Շա բա թ , 4 Յունիս, 2016
Երեկոյեան ժամը 8:00-էն սկսեալ
"է*? =1Կւտ*տ
"^ւ^ալիճ

ԻՐԱ Ն Ա ՀԱ 6 Մ ԻՈԻԹ ՈԱ Ն
Ջ ®

ԷԻԵԴՈՎԻԿԱ ԵԻ ՅԱԿՈՊ Ա ՅՆ Թ Ա Պ ԼԵ Ա Ն ՍՐԱՀ

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

ւ ա

Երեկոն կը Խանդավառե
Վ Ա Չ Է

5 Ա Կ Ո Բ Ե Ա Ն

եւ իր Նուագախումբը

Տոմսերու հևսմսյր հէրսսՏւպնել 626*755*4773

Լհստքի Նւսէր՝ $75.00

ա

ա

'յսափն^^,^

