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§Մասիս»-ի 
35-Ամեակին Առթիւ

Սփիւոքահայ իրականութեան 
մէջ մեր ինքնութեան պահպանման 
գծով, այլ կաոոյցներու կողքին մեծ 
ղեր վիճակուա ծ է նաեւ հայ մա
մուլին: Այդպիսի աոաքելութիւն մը 
ունի նաեւ ԱԴ.Հնչակեան կուսակ
ցութեան օրկան «Մասիս» Շաբա
թաթերթը: Այսօր' երբ կը տօնախմ
բենք մեր 35-ամեակը, անվարան 
կրնանք հաստատել, որ ան միշտ 
մնաց պատնէշի վրայ, հաւատար- 
մօրէն ընթանալով զինք հովանա
ւորող կազմակերպութեան քաղա
քական աոողջ ուղեգիծով:

«Մասիս» իր աոաջնորդող 
յօդուածներով, թարգմանը հան
դիսացաւ բովանդակ հայութեան 
աոօրեայ մտահոգութիւններուն: 
Մեր ազգային, քաղաքական եւ ըն
կերային այժմէական հա րցերը 
լուսարձակի տակ աոնելով, «Մա
սիս» չվարանեցաւ յայտնելու իր 
կարծիքը ու շինիչ աոաջադրանք- 
ներով, մասնակից եղաւ մեր ժո
ղովուրդի կեանքին հետ աոնչուող 
բոլոր քննարկումներուն:

«Մասիս» լայն տեղ կը յատ
կացնէ Հայաստանին ու Արցախի 
հիմնահարցին, քաջ գիտակցելով, 
որ անոնք կը հանդիսանան մեր 
բոլորի ուշադրութեան եւ գո ւր 
գուրանքի աոարկան: Հայաստա
նի իշխանութիւններու հասցէին 
մեր քննադատութիւնները կը բխին 
այն համոզումէն, որ համայն հա
յութեան հայրենիքը պէտք է դաո- 
նայ հայրենաբնակը մեր ժողո
վուրդին արժանապատիւ ապա
գայ երաշխաւորող այն երկիրը, 
որու շուրջ պիտի համախմբուի 
նաեւ սփիւոքահայութիւնը:

Մենք կը ձգտինք դաոնալ ոչ 
միայն մեր գա ղութի, այլ նաեւ' 
սփիւոքի աոաջատար թերթերէն 
մին: Այս ուղղութեա մբ, հոյլ մը 
որակեալ եւ կամաւոր աշխատա
կիցներու շնորհիւ, կ ա պ ա հ ո 
վենք ճոխ բովանդակութիւն' այժ
մէական լո ւրերով  ու այլազա- 
նութեամբ:

Անցնող  35 տ ա րիներուն  
«Մասիս» յաջողեցաւ քայլ պահել 
նորա րութիւններու հետ, 1994 
թուականին դաոնալով հա յկա 
կան իրականութեան մէջ ա ոա 
ջին հայ մամուլը, որ սկսա ւ հրա
տարակուիլ նաեւ էլեկտրոնային 
յա տ ուկ կայքէջով, ընթերցողնե
րու թիւը հա սցնելով տասնեակ 
հազարներու:

Վերջին տարիներուն, տպա
գիր մամուլի կողքին, նոր ձեւ ու 
որակ ստացաւ նաեւ անգլերէն լե- 
զուով լոյս տեսնող էլեկտրոնային 
M assisPost-ը , որ կը վայելէ մեծ 
ժողովրդա կանութիւն եւ որուն 
աոօրեայ թա րմ լո ւրերը  կը 
կարդացուին մեծ հետաքրքրու- 
թեամբ:
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Թուրքիա Զգուշացուցած է Գերմանիային Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը ճանչնալու հետեւանքներու Մասին

«0ա սէսէ» ալս 
լէն լանձնելու պահուն 
խորհրդարանը' ունտսթակը կը
պատրաստուէր քուէարկելու —
կան Ցեղասպանութեան ճանաչման 
եւ Հէերմանէոլ կրած պատասխանա
տուութեան մասէն բանաձեւը:

թո լոր տուեալները ղոլղ կու 
տան թ է, բանաձեւէ վաւերացումը 
անխուսափելիէ է, հակառակ 
էոլ կողմէ, նախագահէ 
էրտողանէ մակարդակով հնչած 
զգուշացումները' Հալող 
պանութէւնը ճանաչման հետե
ւանքներու մասէն:

Թ ուրքէոլ նախագահը լրագ
րողներուն ըսած է որ, ալդ քալլը 
կը վխասէ լ*երմանէոլ եւ 
մէջեւ դէւանագէտական, տնտե
սական, առեւտրալէն, քաղաքական 
եւ ռազմական կապերուն, շեշտելով,
որ երկու երկէրները ՆԱԹ Օ-է
անդամ են: Էրտողան ըսած է, թէ 
ալդ ամէնը կը վերանալուէ: 

«Ռոլթերզ» մամլոլ 
կալութէւնը, վկալակոչելով

էոլ նախագահականէ աղբէւրները, 
կը լալտնէ, որ ալս լալտարարու- 
թենէն առա£ էրտողան հեռաձալ- 
նալէն խօսակցութէւն է

երմանէոլ վարչապետ Անկելա 
0երկելէ հետ, վ է ր
մտահոգութէւնները' օրէնագծէ 
կապակցութեամբ:

ո ՛երմանէոլ կառավարութեան 
խօսնակը հաստատած է որ, էրտ ո- 
ղանը եւ 0երկելը հեռաձալնալէն 
զրոլղ ունեցած եւ քննարկած են 
նաեւ գաղթականերու հարցով 
Թ ուրքէա-՜էւրամէութէւն համա- 
ձալնութէւններու էրականացումը: 

0 է ւս  կողմէ, թ ո ւր ք էո լ 
խորհրդարանէ երեք կուսակցու- 
թէւններ մյունտսթակէ բանաձեւը 
դատապարտող 
ստորագրած են: Ւշխող «Արդա- 
րութէւն եւ Զարգացում», էնչպէս 
նաեւ լ&դդէմա դէր' -
հանրապետական» եւ «Ազգալնա- 
կան շարժում» կուսակցութէւննե- 
րը մէատեղ լալտարարութէւն տա
րածած են, որուն տակ մերժած է

Ղարաբաղի Պաշտպանութեան Բանակի 
Նախկին Ղեկավարը Սուր Քննադատութեան 
Կենթարկէ Հայաստանի իշխանութիւնները

Սամռւէւ ԲաբաեաԱեէոյթ-կ^ուԶեճայ«ՍիվխԶեթի» կայքէ հեոատեսէչռվ

Լեռնալէն *Լար պաշտ
պանութեան բանակէ նախկէն հրա
մանատար Աամուէլ 
սուր քննադատութեան ենթարկեց 
Հալաստանէ էշխանութէւններուն, 
լալտարարելով որ, կարելէ չէ խա
բել ժողովուրդէն եւ քառօրեալ 
պատերազմէ ժամանակ Ատրպէլ- 
ճանէ գրաւած տարածքները ունէն 
ռազմավարական նշանակութէւն: 

°րկար բացակալութենէ ետք 
Հալաստան վերադառնալով, « Ս է- 
վէլնեթէ» կալքէն տրուած հար- 
ցազրոլցէ  մը ընթացքին Բ աբ ալ֊  
եան լալտնեց, որ քառօրեալ պատե
րազմէ ժամանակ Ատրպէլճանէ լա- 
£ողութէւնները անսպասելէ էէն 
նոլնէսկ Ցաքուէ համար, սակալն 
փաստը ալն է, որ ատրպէլճանցէք 
կարողացած են լալտնէ դէրքերը 
գրաւել կէս կամ մէկ ժամուալ մէ£: 
«Եսչգէտ եմ ով ա մետրով չափել'

800 ա±, թէ*± 1800: վերաբերում
ա էդ դէրքերէն կոնկրետ 0արտա- 
կերտէ ուղղութեամբ, դա երկակէ 
ռազմավարական կէտեր են առա- 
ջէն ը, ապահովում էր էդ ղէւղերը, 
էդ բնակչութէւնը ապրելու: էդ  
հողերը հենց բնական Լարաբաղէ 
սահմանն էր: Երկրորդը, էդ տա- 
րա ծքէց մենք կարում ենք, մեր 
բռան մէ£ ա լէնում ամբողջ հար- 
թավալրը' կէրովաբադէ 0էրբա -
շիրով:»:

Յալտարարելով, որ Ատրպէլ- 
ճանը կը պատրաստուէ պատերազ
մէ, մեծ քանակութեամբ սպառա- 
զփնութէւն կը գնէ' շեշտը դնելով 
հրետանէէ, հրթէռա լէն եւ օդալէն 
ուժերու վրալ եւ նպատակ ունէ 
հողէն հաւասարցնել առաջէն գէ- 
ծը, քաղաքներ եւ գէւղեր:
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էր  ստորագրութէւնը դնել քրդմէտ 
«Ժ՛ողովուրդներու *էեմոկրատա- 
կան» կուսակցութէւնը:

Տունէս 2-է քուէարկութենէն 
առաջ կը հաղորդուէ որ, հունտս- 
թակէ պատգամաւորները վերջէն 
օրերուն էլեկտրոնալէն փոստով 
սպառնալէքներ եւ վէրաւորանք- 
ներ կը ստանան' բանաձեւէ ըն
դունման հետ կապուած:

Խորհրդարանէ բոլոր խմբակ- 
ցութէւնները կը տեղեկացնեն, որ 
էրենց պատգամաւորները, լատկա- 
պէս' թրքական արմատներով խորհր
դարանականները,
րով լեցուն նամակներ ստացած են: 
թանաձեւէ նախագծէ հեղէնակ, 
նաչներու» կուսակցութեան համա- 
նախագահ ճեմ Օզդեմէր լալտնած 
է, որ էլեկտրոնալէն փոստով, 
ով եւ քուէէշր-ովստացուած նամակ
ներուն մէջ անծանօթ անձէնք էրեն 
«դաւաճան», «հալ ահաբեկէչ» եւ 
նոլնէսկ «նացէստ» կոչած են:

Ձերբակալուած Են 
Բարձրաստիճան 

Զինուորականներ

Երկուշաբթէ երեկոլեան ձեր
բակալուած են Հալաստանէ բանա
կէ երեք բարձրաստէճան զէնուո- 
րականներ, որոնք սպառազէնու- 
թեան եւ մատակարարման ոլորտէ

էէն:
0ննչական կոմէտէէ նախա

գահէ խորհրդական Սոնա Տռուզ- 
եան «Ազատութէւն» ռատէոկալա- 
նէն ըսած է թ է, տուեալներ կան, որ 
մատակարարուած ապրանքէ որա
կը չէ համապատասխանած պա
հանջներուն, կամ գէնը էնքնարժէ- 
քէն բարձր եղած է. -  «Խօսքը 
գնում է մատակարարուած ապ
րանքներէ որակէ մասէն, էնչպէս 
նաեւ շուկալական գներն են վէ- 
ճարկւում: Նշանակուել են դատա- 
ապրանքագէտական փորձաքննու- 
թէւններ' քրէական գործով էական 
նշանակութէւն ունեցող հանգա
մանքները պարզելու համար»:

Ապրէլեան 4-օրեալ պատե
րազմական գործողութէւններէն 
ետք, առաջէն անգամ է որ բա րձ- 
րաստէճան զէնուորականներ կը 
բանտարկուէն: ձերբա կա լուա ծ 
ամենաբարձրաստէճան պաշտօնեան 
զօրավար 0ելսէկ Ջէէէնգարեանն 
է, որ վերջերս ազատուած էր 
Պաշտպանութեան նախարարու
թեան սպառազէնութեան վարչու
թեան պետէ պաշտօնէն:

ձերբակալուածներուն մէջ է 
նոլն վարչութեան
թեան նախկէն պետ, գնդապետ 
Արմէն 0արգարեանը: ձերբակալ
ուած երրորդ պաշտօնեան Պաշտ
պանութեան նախարարութեան նէւ- 
թատեխնէկական ապահովման բաժ
նէ պետ, գնդապետ Պապեանն
է, որ կը կասկածուէ անփոլթ 
վերաբերմունք դրսեւորելու մէջ:
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Ընտրութիւնը Քոնն է Նոր Սահմանների ճանաչումը
Իշխանութիւնը յաճախ փո

խում է մարդկանցշ Աւելէ շատ
փոխում է առաւել պարկեշտներէն 
ու արդարամէտներէն: Նաեւ
նրանց, ովրեր շահեկանօրէն տար- 

րերուել են է
էրենց մասնագէտական ու այլ 
յատկանէշներով: էշխա-
նութեանը մաս կազմելու պահը, 
բնականաբար: Րա
թէւնը ձգում է նաեւ պարկեշտնե
րէն ու ազնէւներէն: Ըւ եթէ այլ 
պայմաններում դա է
որ^ոունեէէլէնէր այն առումով, որ 

էշխանութէւնն աւելէ լաւը կը
դառնար, ապա Հ այաստանում ու 
Հայաստանէ նման երկրներում
հակառակն է© էշխանութեան մէ£ 
լէնելու համար պէ է
ուել էշխանութեան հաւանական 
կերպարէն:

աա պայման է, որն ընդունե
լու դէպքում մէայն մէկը
կարող է յայտնուել էշխանութեան 
մէջ:Ասուածէ լաւագոյն օրէնակը 
ՀՅԳ-ական Արծեւէկ

է: Տարիներ շարունակ դաշնակցա
կան նախկէն պատգամաւորն աչրէ 
է ընկել էր  մասնագէտական 
որակներով, որոնք կարողանում էր 
պահպանել անգամ այն ժամանակ, 
երբ էշխանութեան հետ հերթական 
մերձեցման փուլերում ցու
ցաբերում էր էր  հերթական, պատ
մական անսկզբունրայնութէւնը: 
Սակայն էկոնոմիկայի
ր է : առա£էն հայեա անհրա

պոյր պաշտօնը բաւարար եղաւ, 
որպէսզէ Արծուէկ Աէնասեանը 
սկզբունրայէն հարցերում փոխէ 
էր  տեսակէտը:

^ատգամաւորական 
նէութեան ող£ ընթացքում մե

նաշնորհներէ ու կո դէմ 
անխոնջ պայքար մղած Արծուէկ 
0էնասեանը, ահա, այսօր յայտա- 
րարում է. «Հայաստանէ շաքար 
արտադրող գործարանն այսօր աշ
խատում է էր  հզօրութեան 25-30
տոկոսէ չափով: Հէմա հարց է։ 
առհասարակ այդ 25-30 տոկոսն էլ 
չպէտք է թ ոյլ տալ, որ աշխատէի, 
թէ± աւելէ լաւ է։ դու օրէնքով 

էրեն ճանաչես մենաշնորհ, բայց 
պայմաններ առաջադրես: Ընդու
նենք։ ասես։ դու պէտք է առնուազն 
90 տոկոս հզօրութեամբ աշխատես, 
դու պէտք է ապահովես 
գոյնն այսքան աշխատատեղ, այս
քան պետական պէւտճէէ մուտքեր, 
պէտք է ապահովես 
թ էւն: Այդ դէպքում, անկախ

նրանէց, թ է ովքեր են 
տէրերը, գուցէ պ ետ ութէ^ը նաեւ 
աջակցէ այդ կազմակերպութեա- 
նը' արտահանում կազմակերպէ»: 

Ա. Մէնասեանը, էհարկէ, չէ 
ասում, թ է կառավարութ ար
դէն որոշել է Սամուէլ Ալեքսան- 
եանէն օրէնքով շաքարաւազէ 
բնական մենաշնորհ տրամադրել, 
ասում է ' եկէք այս հարցերը քննար
կենք, գուցէ ճէշտը դա է: Նա 
ընդհանրապէս Սամուէլ Ալեքսան- 
եանէ անունը չէ տալէս' երեւէ 
զգուշացուած լին որ այս 
քննարկման «արդէւնաւէտ» ըն- 
թա ցքէ դէպքում հնարաւոր է '
շաքարաւազէ մենաշնորհէ տէրոջ 
անուանումը փոփոխուէ:
տուեալ դէպքում խ նդէրը ոչ թ է։ 
շաքարաւազէ շուկան է կամ Սամ- 
ուէլ Ալեքսանեանը, այլ այն, թէ 
ինչ կարող է անել պաշտօնը մար

դու հետ:
«168 ԺԱՄ»

Խուճապի Մէջ Են

ԱՐՄԻնէ ՕՀԱՆԵԱՆ

Առաջիկայ Ա ըետրութէւն- 
ները' 2017-ին, նոր Սահմանադ
րութեան եւ նոր Ընտրական 
օրէնսգրքի պարագայում իսկական 
«անկտրել ձմերուկ» են լինելու եւ 
բաղում անակնկալներ են մատու
ցելու բոլորիս: Անգամ անկա
խութեան տարիների բոլոր ընտ- 
րութիւններին ակտիւ դերակա
տարում ունեցած եւ ղեղծարա- 
րութիւնների մէջ «շնացած» յանձ- 
նաժողովականները մոլորուած 
են: Նրանք չգիտեն, թ է ինչ է 
սպասւում իրենց, եւ ինչպէս են 
իշխանութեան համար ձայն ապա- 
հովելու: Ոչ ոք իրականում չի 
պատկերացնում, թ է ինչ է նշանա
կում ռեյտինգային ընտրութիւն, 
ինչով է դա տարբերւում մեծա
մասնական ընտրակարգից, ինչ- 
պէս են իւրաքանչիւր ընտրատա
րածքում մրցելու մօտ 100 թեկնա
ծու, եւ, ամենակարեւորը' ինչպէս 
են մրցակցելու սեփական թիմա
կիցների հետ: Չգիտեն՝ ինչ է
նշանակում էլեկտրոնային գրաց- 
ման համակարգ, ինչպէս են 10 
մատով գրանցուելու, եւ այդ դէպ- 
քում ղեղծարարութիւնների ինչ 
մեթոդներ են կիրա ռելի:

Մի խօսքով, ընտրութիւննե- 
րի իշխանական
ները» տարակուսած են եւ կար
ծում են, որ 2017-ին իսկական 
«Սոդոմ-^ոմոր» է լինելու, եւ 
շունը տիրոջը չի ճանաչելու: 
եհարկէ, փողի ու ճնշումների հին 
արսենալը կօգտագործուի, բայց 
արդեօք դա կաշխատի, եւ ա րդ-

էւնքում կը կարողանալն Հանրա- 
պետականէն եւ նրա օլէգարխէկ 
հատուածէն նորէց անցկացնել
խորհրդարան: Նրանք, ում վրայ 
աւանդաբար դրուել է որոշակէ 
« թ ի ւ », եւ այդ թ էւերը չապահո- 
վելոա համար կէրա ռուել են

սանկցէաներ, մեղմ ասած, խ ու
ճապէ մէջ են ու նահանջէ ուղէներ 
են փնտռում: Մ է կողմէց։
նութեան հանդէպ տոտալ անվս- 

տահութէւնն ու դժգոհութէւնը, 
մէւս կողմէց։ կեփակ վարկանէ- 
շէ հաշուէն կուսակցութեան « ձրէ- 
ակերներէ» էբ ր  էլէտար, էրակա- 
նում ընտրազանգուած չունեցող 
խաւէն էրենց ուսերէն խորհրդա
րան տանելու հոգսը զայրացրել է 
«ձայն բերողներէն»:

Յեղափոխութէ ւնէ հասունա- 
նում:

«ՀՐԱՊԱՐԱԿ»

ՆԱՅԻՐԱ ՀԱՅՐՈՒՄԵԱՆ

Հայաստանը տօնեց Հանրա
պետութեան օրը: 1918 թուակա
նէն, էնչպէս հէմա, մէջազգայէն 
էրադրութէւնն այնպէսէն է, որ 
ժողովուրդներէ ճակատագէրը 
յայտնուել է էրենց սեփական 
ձեռքերում, եւ շատ բան կախուած 
էր նրանէց, թ է ունակ է արդեօք 
ազգայէն էլէտան ճէշդ որոշում 
կայացնել, կը բաւարարէր հա- 
մարձակութէւնը սեփական էրա - 
ւունքներէ մասէն յայտարարելու: 

Այն ժամանակ, էնչպէս հէմա, 
կայսրութէւններէ բախում էր տե
ղէ ունենում, եւ Ընայած գլոբալ 
հարցերը լուծւում էէն համաշ- 
խարհայէն սեղանէ շուրջ, տեղա- 
յէն հարցերը տեղական էլէտանե- 
ր է  էրադասոդթէդնն էր: °ւ  պէտք 
էր գտնել արտաքէն 
րայէ եւ սեփական ներուժէ գէ- 
տակցման նուրբ սահմանը:

Պատմաբանները նշում են, որ
1918 թուականէն հայկական է լէ-
տան գործնականում դէմ էր ան
կախ պետութեան հռչակմանը: Հնա
րաւոր է, էլէտայէ ներկայացու- 
ցէչները հասկանում էէն, որ ան
կախ պետութէւնը բա րձր պա- 
տասխանատւութէւն է ենթադ
րում, եւ համարում էէն, որ ցեղաս
պանութեան մէջով անցած հայ 

ժողովրդէ ներուժը չէ բաւարարէ
այդպէսէ պատասխանատդոդթէդն
կրելու համար:

Հէմա ' մօտ 100 տարէ անց,
ունենալով Առաջէն հանրապետու
թեան երկամեայ փորձը, 
դայէն հանրապետութեան 70-ամ- 
եայ փորձը եւ անկախութեան 25 
տարուայ փորձը։ հայկական է լէ- 
տան շարունակում է էր  մէջ բաւա- 
րար ներուժ չզգալ անկախ պետա
կանութեան կառուցման համար: 

Հայկական էլէտաներէ ներ- 
կւսրսոուցիլնեըա սէրում են յէշեց- 

նել, որ Հայաստանը փոքր երկէր 
է, եւ պէտք է համակերպուել 
ուժեղ հովանաւորներ ունենալու 
հետ: Ո  րպէս գլխաւոր հովանաւոր
պատկերացնում են Մոսկուայէն, 
որն ընտրուել է «աւելէ լաւ է 
Ռուսաստանը, քան թուրքէա ն»  
սկզբունքով: Մէնչեւ հէմա էլ 
էլէտան մէայն մէկ ընտրութէւն 
է տեսնում։ կուսաստան կամ
քհուր քիա ' անտեսելով բնական 

ընտրութէւնն անկախութեան կամ 
գաղութէ մէջեւ:

2016 թուականէ ապրէլեան 
պատերազմէց յետոյ տարածաշր
ջանում վէճակ է ստկղծոդկլ, որը 
շատ նման է 1918 թուականէ
էրավէճակէն, երբ կայսրութէւն- 

ները «յոգնել էէն», էսկ լոկալ 
խնդէրները թողնուել էէն տեղա
կան էլէտաներէ հայեցողութեա-
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նը: Սակայն թ է Երեւանում, թ է  
Ստեփանակերտում հայկական էլէ- 
տայէ համարձակութէւնը չէ բա - 
ւարարում նախաձեռնութէւնը սե
փական ձեռքը վերցնելու համար: 
Մենք փոքր երկէր ե՛նք, ասում են 
նրանք եւ հրաժարւում լուծումնե- 
ր էց , որոնք կարող են բախտորոշ 
լէնել:

Երկու-երեք քա յլը բաւարար 
է, որ կայսրութէւնները «համա- 
կերպուեն» նոր սահմաններէ ու 
նոր դասաւորութեան հետ: Ատր- 
պէյճանը զգացել է պահը եւ համոզ- 
ուել, որ կայսրութէւնները հակ- 
ուած են համակերպուելու: Եւ դա 
ստէպում է նրան յաջորդ քայլն 
անել:

Մէնչդեռ, աէարաբաղէ խորհր
դարանը կարող է չեղեալ անել էր  
Սահմանադրութեան 142-րդ յօդ
ուածը եւ յայտարարել, որ այսու- 
հետ ԼՂՀ-ն էրադաղօրոդթէդն է 
էրականացնում ամբողջ տարածքէ 
վրայ, որը ձեռք է բերուել պար
տադրուած պատերազմէ արդէւն- 
քում: Այդ քա յլը կարող է հանել 
կասկածները, որ հայկական էլէ
տան մտադէր է տարածքայէն ալփ- 
ջումներէ գնալ: Գա նաեւ յայտ կը 
լէնէ, որ հայկական պետութէւննե- 
րը մտադէր են պաշտպանել էրենց 
էսկ գծած սահմանները:

Յաւօք, հայկական էլէտան 
արէստոկրատ, ազնուական ար
մատներ չունէ, որը թ ոյլ է տալէս 
ուրէշ շատ ազգերէ երկէրը որպէս 
սեփական կալուածք ընկալել, որը 
պէտք է զարգացնել ու պաշտպա
նել: Հայկական էլէտան երկէրն 
ընկալում է որպէս օտարէ կալ
ուածք, որէց պէտք է հնարաւորէնս 
շատ օգուտ քամել եւ որէ սահման
ները մէշտ կարելէ է փոխել:
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«ժառանգութիւն». Նոր ԸՕ-ն Մեծ Տեղ է Թողել 
Կեղծիքներով Իշխանութիւնը Պահելու Համար

«Ընտրական օրէնսգէրրն 
դունուել է առանց ընդդիմութեան 
եւ հասարակական դաշտէ հետ 
համախոհութեան», — Հայտարա
րում է «ժաթանպ»ւթէսն»
ցութ ի ւնը' պնդելով, որ փաստա
թուղթը ոչ մէաչն չէ մեծացրել 
ընտ րութ իւնն երի նկատմամբ 
վստահութիւնը, այլեւ հակառակը' 
աւելէ նուազեցրել է, մեծ տեղ 
թողել կեղծիքներով իշխանութիւնը 
պահելու համար*

«Ոչ միայն կոնսենսուսը չկայ, 
այլեւ յետքայլը կայ եւ 
թիւնը կայ, որ իշխ ա նութիւները  
նոյնիսկ այս պատերազմական օրե
րի ընթացքում ըստ էութեան որեւէ 
կերպ չփոխեցին իրենց մտածողու
թիւնը, այլ հակառակը' առաւել 
խորն է դարձել իրենց' ընտրակեղ- 
ծարարութէւն անելու ցանկու- 
թ էլն ը», - ասաց «ժառանգու
թեան» փոխնախագահ Արմէն 0ա ր- 
տիրոսեանը' փաստարկելով. - 
«Որովհետեւ որքան վիճակը վա
տանում է, բնականաբար, այնքան 
իրենք աւելի քիչ ձայն են 
նում»:

Նա յիշեցրեց, որ 
գութ ի ւն»-ն անգամ չմիացաւ 
«4+4+4» ձեւաչափին' այս 
նութիւններից որեւէ ակնկալիք 
չունենալով, թէեւ ամբող^ութեամբ 
սատարում էին հինգ պահանջները, 
որոնք, ըստ էութեան, թղթի վրայ
էլ մնացին:

Ուստի կուսակցութիւնն առա
ւել եւս չի հաւատում 
թ իկն երին , թ է օրէնքն ուժի մէջ 
մտնելուց' Յունիսի 1-ից յետոյ էլ 
են հնարաւոր փոփոխութիւններ. 
- «Ւշխանութէւնը շատ բան է 

ասում, իշխանութիւնը տարիներ 
շարունակ այդ դուռը անընդհատ 
բաց է պահում, բայց, պարզւում է, 
այդտեղ դուռ չկայ, այլ 
մի ապառաժ է դրուած: Եթէ 
մտքներին լինէր ի բան անե
լու, առանց մեզ ասելու, այդ առա
ջարկների տեղը իրենք շատ լաւ 
գիտեն: Յունիսի 1-ից յետոյ ի±նչ 
է փսխուելու ... Հասկանում եմ,
Մանուկների պաշտպանութեան օրն 
է, սէմվոլէկ օր է, բ այց արդէն ոնց 
որ թէ քաղաքական դաշտը մանուկ 
տարիքից անցել է, որ այլեւս 
նմանատիպ խաղերով զբաղուի»: 

Ընդդիմադիր մի շարք ու
ժեր ու հասարակական կազմա- 
կերպութիւններ պահանջում էին 
քուէա րկութէւնէց յետոյ հրապա
րակել մասնակիցների անունները, 
թանաքոտել ընտրողների մատնե- 
ր ը , հրաժարուել
եւ տարածքային ցուցակներից, հա
րեւան արտօրան ա օրինակով մաք
րել ցուցակները' առանձնացնելով 
երկրից բացակայողների անուննե
ր ը , ինչպէս նաեւ տեսախցիկներ 
տեղադրել տեղամասերում : Արդէն 
ընդունուած տարբերակում այս 
դրոյթները տեղ չեն գտել:

«Պատերազմը Քթիդ Տակ, Դու Գնում Ես 
Արձակու՞րդ »

վերագոյն խորհրդի նախկին 
պատգամաւոր Ազատ Արշակեանը 
ողջունում է ժիրա յր Uեֆէլեանէ 
կոչը? հետ վերցնել 
պատերազմում կորցրած 800 հեկտար 
տարածքը: Այսօր լրագրողների 
հետ հանդիպման ժամանակ նա

նշեց>թ է ոչ մէ այն պէտք է վերցնել
մեր տարածքները, այլ դեռ մի բան 
էլ աւել:

«կարծում եմ, որ ամբողջ 
ընդդիմութիւնը պէտք է պահանջի 
իշխանութիւնից պատժել նրանց, 
ովքեր պատճառ դարձան այդքան 
զոհերէ , պարզել, թ է ով է թ ոյլ
տուել սահմանայէ ն հրամանա֊
տարին արձակուրդ գնալ
30-ին կամ 31-ին: Ովքեր են այդ
անփոյթները: Պատերազմը քթիդ  
տակ, դու գնում ես արձակու±րդ: 
Անպայման քրէական գործեր է 
պէտք յար ուցել», -նշեց նա:

Ազատ Արշակեանին անհան-

գստացնում է նաեւ, թ է ուր են 
անհետացել բանակի սպառա
զինմանն ուղղուած գումարները. 
«Ու±ր են մեր փողերը, ու±ր են 
մեր դռոնները, սպառազինութիւն- 
ները: Եթէ չկար մեքենայի 
գումար, ոտքով ման զայիք, եթէ 
չկար գումար' չունենայիք սփիւռքի 
նախարարութիւն, չկար կուլտու
րայի համար փող, չունենայիք այդ 
նախարարութիւնը, բայց պաշտպա
նութիւնը, կրթութիւնը եւ առողջ
ապահութիւնը պէտք է ստանայ իր  
գումարը, մնացածը թող ոտքով 
ման գան, կապուտաչեայ քարտու
ղարուհի թող չունենան»,-ասաց նա: 

Արշակեանի խօսքերի հետ 
համաձայն չէր ասուլիսին ներկայ' 
Ա ժ  ՀՀկ խմբակցութեան 
մաւոր Մկրտիչ Մինասեանը: Նրա 
կարծիքով քառօրեայ պատերազմի 
ընթացքում թերացած անձինք 
պատժուել են:

«Ես Տենց Միջադէպ Չեմ Ունեցել, Ինձ 
Չհաւատացողը Թուրք Ա» 

Մանուէլ Գրիգորեան

ԵԵՄ նախագահ, գեներալ Մանուէլ պնդում է, որ
Արցախում իր հետ կապուած ոչ մի միջադէպ տեղի չի ունեցել:

«Խաբող ա, թ ուրք ա, ինձ չհաւատացողն էլ ա թ ուրք: °ս  տենց 
միջադէպ չեմ ունեցել: Սարքողները թուրքից թուրք են: Թող որեւէ մէկը 
մի բառ բերի օրինակ, թ է չէ իրանք էլ թ ուրք են»,- այսօր' Մայիսի 28- 
ին, Սարդարապատի յուշահամալիրում N EW S.am  -ի թղթակցի հետ 
զրոյցում նշեց Մանուէլ ւերիգորեանը' անդրադառնալով Արցախում իր  
մասնակցութեամբ միջադէպին:

Յիշեցնենք, որ Մարտական խաչի ասպետ Վահան 
ճր&Օօէ.Ռ1Ո-լհետ զրոյցում նշել էր, որ օրեր առաջ Մանուէլ 

Հադրութով անցնելիս կանգնել եւ հայհոյել է զինծառայողներին, որոնք 
մեքենայով կանգնած են եղել ճանապարհին? իրենց իրերը դասաւորելու 
եւ դիրքեր մեկնելու համար: Մանուէլ զայրացրել է
հանգամանքը, թ է իր ճանապարհը նեղ է եւ չի կարող շարասիւնով անցնել: 

Ըստ Ըադասեանի' Մանուէլ թիկնապահներն էլ
մեքենաներից ի ջել են եւ սպառնացել զինուորներին:

« Մինչեւ «Ֆորմուլա 1»-ի Մեկնարկը 
Հնարաւորութիւն Ունենք Առանց Կրակոցի 

Հետ Բերելու Կորցրած Տարածքները». 
Սեֆիլեան

Այ ս օրերին Ատրպէյճանը յա
րաբերական անդորր է պահպանում 
ի ր  երկրում Յունիսին անցկացուող 
«Ֆորմուլա 1» եւրոպական մրցար- 
շաւը չձախողելու նպատակով, ոչ 
թ է միջազգային հանրութեան ջան- 
քերի շնորհիւ: Այս մասին ասւում 
է Եուշիի առանձնակի գումարտակի 
հրամանատար, ազատամարտիկ ժ ի - 
րայր Սեֆիլեանի տարածած յայ
տարարութեան մէջ:

«Այդ մրցարշաւն անցկացնե
լուց յետոյ նա վերսկսելու է սողա
ցող պատերազմի մարտավարու
թիւնը, որը ենթադրում է նաեւ 
«ապրիլեան» տիպի լարուածու- 
թեան ալիքներ: է պատ
կերացնել, որ երբեւէ Ատրպէյճանի 
ձեռքերն այսպէս կապուած կը լի 
նեն: Ուստի մինչ մրցարշաւի
մեկնարկը հայկական կողմը աննա- 
խադէպ հնարաւորութիւն ունի 
անգամ առանց կրակոցի հետ բերե
լու կորցրած տարածքները:

Եթէ Երեւանը կամ 
նակերտը դրանք հետ վերադարձ
նելու յստակ պահանջ ներկայաց
նեն Պաքուին, հակառակ դէպքում 
սպառնալով ուժով վերականգնե
լու Արցախի տարածքային ամ- 
բողջականութիւնը, ապա Ատրպէյ- 
ճանը, ամենայն հաւանականու
թեամբ, հետ կը քաշուի մինչեւ 

Ապրիլի 1-ի բնագծերը: Նման 
ազդեցութիւն կարող է ունենալ 
նաեւ յարձակման նպատակով մեր 
զօրքերի ցուցադրաբար կուտա
կումը համապատասխան ելման 
դիրքերում:

Անշուշտ, գոնէ տեսականօրէն 
պէտք չէ բացառել նաեւ այն սցենա
րը, որ Ատրպէյճանը միանգամից չի 
կատարելու հայկական կողմի պա
հանջը, ինչի պարագայում նա ստիպ-

ժիրայբ Սեֆիչեան

ուած է լինելու այդ տարածքները 
յանձնել մեր փոքրածաւալ ռազմա
կան գործողութեանը լուրջ դիմադ
րութիւն ցոյց չտալով եւ նահանջե
լով: Երկրորդ դէպքում տարածքնե
րի ազատագրման գործողութիւնը 
պէտք է կատարուի արդէն սերունդ 
տուած միջին տարիքի կամաւորնե- 
րի ուժերով:

Այ ս երկու սցենարների դէպ- 
քում էլ կարող ենք վստահ լինել, 
որ Ատրպէյճանը լայնածաւալ գոր- 
ծողութիւններ չի ձեռնարկելու եւ, 

ի վերջոյ Ղիջելոլ  է գրաւուած 
տարածքները: Ւսկ եթէ այս օրերի 
բացառիկ հնարաւորութիւնը չօգ - 
տագործուի, ուրեմն այս ամէնը' 
Ատրպէյճանի ապրիլեան ագրեսի
ան, Արցախի Պաշտպանական բա
նակի անպատրաստ վիճակը, մեր 
հակայարձակման կասեցումը, տա
րածքների կորուստը թաքցնելու 
միտումը եւ դրանց հետեւած միւս 
բոլոր գործողութիւնները դաւադ
րութիւն է, որին մասնակցում է 
նաեւ Սերժ Սարգսեանը»,- ասւում 
է յայտարարութեան մէջ:

Պետական Պարտքը Աւելացել է 3 Մլրդ 
Տոլարով, Տնտեսութիւնն Անկում է Ապրել
Ֆինանսների նախարարութեան 

տուեալներով, եթէ 2008-ին Հայաս
տանի պետական պարտքը 1 միլի
արդ 906 միլիոն ԱՄՆ դոլար էր, 
ապա 2015-ի վերջին այն կազմում 
էր 5 միլիարդ 71 միլիոն դոլար: 

Ազգային Վիճակագրական Ծա
ռայութեան համաձայն, ճգնաժա
մից առաջ՝ 2008 թուականին, Հա
յաստանի համախառն ներքին ար
դիւնքը 11.9 միլիարդ դոլար էր, 
իսկ 2015-ին' 10.5 միլիարդ տոլար,
այսինքն' աւելի քիչ: Եւ սա այն 
պարագայում, երր, 
թիւնների պնդմամբ, 2010 թուա - 
կտնից ի վեր Հայաստանը միշտ 
տնտեսական աճ է արձանագրել:

Տ՛նտեսագէտ Վահագն Խաչատր- 
եանը հարց է բարձրացնում. եթէ 
տնտեսութիւնը չի աճել, այդ դէպ- 
քում ո±ւր է գնացել աւելի քան երեք 
միլիարդ տոլարը, որը պէտք է 
մարեն Հայաստանի քաղաքացիները: 

«Մենք փաստօրէն ունենք այն
պիսի մի իրավիճակ, որ մենք 
ճգնաժամից փորձել ենք դուրս գալ, 
դուրս չենք եկել, օգտագործել ենք 
ահռելի ֆինանսական միջոցներ, 
պետական պարտք ենք կուտակել, 
բայց այդպէս էլ տնտեսական աճ' 
տոլարային արտայայտութեամբ, 
մենք չունենք», - «Ազատութեան» 
հետ զրոյցում ասաց տնտեսագէտ: 

Նրա խօսքով, ակնյայտ է, որ 
կուտակելով հսկայական պետական 
պարտք, Հայաստանի իշխանու-

թիւնները մեղմ ասած
նաւէտ են ծախսել այդ միջոցները'
թէեւ 2009 տնտեսական 
մից յետոյ բազմիցս յայտարարել 
են տնտեսական բարեփոխումներ 
ա նցկա ցնելու, տ նտ եսութիւնը 
դիւերսիֆիկացնելու մասին:

Նախագահ Սերժ Սարգսեանը, 
մասնաւորապէս, երեք տարի առաջ 
պահանջեց կառավարութիւնից մին
չեւ 2017թ. տարեկան ապահովել 7 
տոկոս տնտեսական աճ' այլապէս 
սպառնալով պաշտօնանկ անել գոր
ծադիրի ներկայացուցիչներին:

Մինչ կառավարութիւնում չեն 
դադարում խօսել վարկային մի
ջոցների արդիւնաւէտութիւնից, 
Հայաստանի պետական պարտքը 
սրընթաց աճում է: Ֆինանսների 
նախարարութեան տուեալներով, 
միայն այս տարուայ առաջին չորս 
ամիսներին Հայաստանի քաղաքա
ցիների ուսերին ծանրացել է եւս
181 միլիոն դոլար, եւ Ապրիլի 30- 

ի  դրութեամբ երկրի պետական 
պարտքը կազմում է 5 միլիարդ 252 
միլիոն դոլար:

«Այդ պետական պարտքի սպա
սարկման համար արդէն լրջագոյն 
գումարներ ենք մենք ծախսում. մօտ 
190 միլիարդ դրամ անցեալ տարի 
է ծախսուել, եւ ես կարող եմ ասել, 
որ 2016-ին աւելի է լինելու, եւ այդ 
բեռի ազդեցութիւնը մենք աւելի 
շատ ենք զգալու», -  ասաց Վահագն 
Խաչատրեանը:
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Մարկեդոնով. «Երկու Հարց է Քննարկւում' 
Լեռնային Ղարաբաղի Կարգավիճակը Եւ 
Յարակից Շրջանների Կարգավիճակը»

Ներկալում ' հար
ցով բանակցածին գործընթացի 
շրջանակում երկու հարց է 
ւում. Լեռնալին Լարաբաղի կար
գավիճակը եւ յարակից շր£աննե- 
րի կարգավիճակը: Ա[ս մասին 
Ի̂ 1̂ ^̂ Տ>.£̂ ռւ̂ ի թղթակցի հետ գյրոլ- 

ցում լալտարարել է րւուսաստանցի 
քաղաքագէտ Աերգկլ

Ո անակցալին գործընթացում 
քաղաքագէտը մեծ
ներ չի տեսնում: « Եթէ խ օսենք 
համանախագահների մասին, ապա 
նրանք պնդում են հիմնարար 
սկզբունքների մասին: Օրերս հրա- 
պարակուեց համանախագահների 
յայտարարութիւնն ալն մասին, որ 

ինքնորոշման, տարածքային ամ-
բողջականութեան եւ ուժՒ  չկի-
րառման սկզբունքները միեւնոյն 
չափով հաւասար են: Այստեղ նոյն
պէս զգալի փոփոխութիւններ չենք 
տեսնում»,- նշեց Աարկեդոնովը' 
յաւելելով, որ հակամարտութեան 
կողմերի մօտ փոխզիջման բացա
կայութիւնն ու բռնութեան աճը 
վտանգաւոր են:

«Այն, ինչ տեղի ունեցաւ Վի- 
եննայում, դիւանագիտական գոր
ծընթացը որոշակիօրէն հունի մէջ 
դնելու փորձ էր: ես չեմ
կարող երաշխիքներ տալ, որ առա
ջիկայում բռնութեան առումով 
որեւէ շարժում չի լինի»,- ընդգ
ծեց Աերգէյ Մարկեդո

Անդրադառնալով Միսն-
կի խմբի ռուսաստանցի համանա- 
խագահ եգոր Պոպո յայտարա- 
րութեանը, որ Լեռնային Լարաբա- 
ղը որոշակի փուլում պէտք է վերա- 
դառնայ բանակցային սեղանի

շոլրջ , նա յէշեցրեց, ոը  ««մադրէդ-
եան սկզբունքների» թարմացուած 
տարբերակի վերջին կէտը հենց 
այդ մասին է:

«Այդ կէտը խօսում է Լարա- 
բաղի կարգավիճակի շուրջ պար
տադիր իրաւաբանական հանրաք-

Ռուս քաղաքագէտ 
Սերդկյ ՄարկեդռՏռվ

ուէի մասին: Այն ենթադրում է, 
որ իրե՛նց ճակատագիրն արցախ- 
ցիները պէտք է վճռեն, բայց խնդիրն 
այն է, որ ո°չ Աինսկի խմբի 
համանախագահները, ո°չ նրանց 
հետեւում կանգնած պետութիւննե- 
րը չեն կարող այդ հարցը լուծել 
առանց Ատրպէյճանի հետ համաձայ- 
նեցնելու»,- նշեց քաղաքագէտը:

իսկԱտրպէյճանի Աահմա- 
նադրութեան համաձայն, ըստ նրա, 
առանձին տարածքում հանըաքուէ 
չի անցկացւում: «Այդ պատճառով, 
ինչ վերաբերում է ղարաբաղեան 
պատուիրակութեանը, չեմ կար
ծում, որ դա կա րուի այստեղ եւ 
հիմա, քանի որ դա բաւական 
բարդ է: Ոայց Լեռնային Լարա- 
բաղի կարգավիճակի որոշման հար
ցը կարգաւորման կարեւորագոյն 
սկզբունք դարձնելու խնդիրն օրա
կարգում կը լինի: Փաստացի, եթէ 
ամփոփենք, երկու հարց է քննարկ- 
ւում. Լեռնային Լարաբաղի կար
գավիճակի եւ յարակից շրջանների 
կարգավիճակի հարցերը»,- յայ
տարարեց Աերգէյ
յաւելելով, որ վստահութեանն ուղղ
ուած միջոցները չեն զարգանում, 
զրոյական են:

«Դժուար է Հաւատալ, Որ Բռնապետ Ալիեւը 
Կը Պահպանի Որեւէ Խոստում»

դժուար է հաւատալ, որ իր  
տեսակի մէջ բռնապետ Ալիեւը կը 
պահպանի ո ր ե ւէ  խ ոստ ում . 
Եւրախորհրդարանի պատգամաւոր: 
Այ ս մասին «Արմէնփրէս»-ին տուած 
հա րցա զրոյցում ՛նշել է չեխ  
ռազմական լրա գրող , էւր ա - 
խորհրդարանի պատգամաւոր, 
Հայաստան եւ ԵՄ-Ատրպէյճան 
խոհրդարանական համագործակ
ցութեան, ինչպէս նաեւ «էւրա - 
նեսթ» խորհրդարանական վեհա
ժողովի պատուիրակութեան անդամ 
էարոմիր Շտետինան:

Նրա խօսքով, Հայաստանի եւ 
Ատրպէյճանի նախագահների ցան
կացած հանդիպումից ինչ-որ ար
դիւնք չեմ սպասում, պարզապէս 
սա դրական քա յլ էր յատկապէս 
Ապրիլի սկզբին Լարաբաղի հիւ
սիսային հատուածում Ատրպէյճա- 
նի զինուած ուժերի յարձակից 
յետոյ: «Ես կարծում եմ, որ երկու 
կողմերն էլ կարող են շահել այս 
հանդիպումից, ես կասեմ, թ է ով 
կը կորցնի այդ բանակցութիւննե- 
րի հետեւանքով, կը կորցնի 
սաստանը, որի համար աշխարհա- 
քաղաքական տեսանկիւնից, իհար- 
կէ, այս հակամարտութեան սրա
ցումը ձեռնտու է: կարծում եմ։ 
արդէն ժամանակն է խօսել Լարա- 
բաղի ճանաչման մասին, քանի որ

այն արդէն 25 տարի է։ ինքնուրոյն 
պետութիւն է եւ դրսեւորում է 
դրան բնորոշ բոլոր յատկանիշնե- 
ր ը : Առաջինը ռազմականն է. Լա - 
րաբաղը յաղթանակել է 90-ական- 
ների սկզբի պատերազմում, եւ նրա 
պաշտպանութիւնն այնպիսին է, որ 
հնարաւոր չէ այն ուժով վերցնել, 
ինչպէս ասում է Ալիեւը: Նաեւ 
ակնյայտ երեւում է, որ պետականու
թիւնը դրսեւորւում է նաեւ տնտե
սութեան տեսանկիւնից, քանի որ 
Լարաբաղի յաջողութիւնները տնտե
սութեան ոլորտում ակնյայտ են: Եւ 
ի րեԲջո1 ի՛նքնուրոյն պետութեան
դրսեւորումը երեւում է քաղաքա
կան տեսանկիւնից, քանի որ այնտեղ 
գործում է խորհրդարան, որպիսին 
երբեմն չես գտնի տարբեր ժողովր
դավարական երկրներում: Այդ իսկ 
պատճառով կարծում եմ, որ նմանա
տիպ խօսակցութիւնները միգուցէ 
հանգեցնեն նրան, որ վերջապէս 
աշխարհը սկսի հետաքրքրուել Լա - 
րաբաղի։ որպէս ինքնավար երկրի 
ճանաչման հարցով»,- ընդգծել է 
չեխ պատգամաւորը:

Նա ընդգծել է, որ ղրաբաղցի- 
ները միշտ պէտք է պատրաստ 
լինեն, քանի որ բոլոր դէպքերում 
դժուար է հաւատալ, որ իր տեսակի 
մէջ բռնապետ Ալիեւը կը պահպա
նի որեւէ խոստում:

Սերժ Սարգսեան. «Նոր Սարդարապատ Չի 
Լինելու, Որովհետեւ Կայ Պետութիւն»

ԱերժՍատգսեանեյռյթկ9ռւնենայՍարդարապատի մօտ,
շրջապատռւած Ամեմայն Հայռց Կաթռղիկռսռվ եւ բարձրաստիճան 
պաշտօԱեաԱերով

«1918 թուականին «Աայիսի
28» կերտողները կարող էին միայն 
երազել նման կանոնաւոր բանակ եւ 
նման նոր սերունդ տեսնելու մա- 
սին: Աենք դա տեսանք»,- Աայիս 
29-ին Սարդարապատի հերոսա
մարտի յուշահամալիրում Հանրա
պետութեան տօնի առթիւ ունեցած 
իր շն որհաւորական ելոյթում յայ
տարարել է Հայաստանի նախա
գահ Աերժ Աարգսեանը: Նախա
գահն ընդգծել է, որ այս տօնը 
Հայաստանի համար առաջին հեր
թին փրկութեան տօն է:

«Մենք փրկեցինք մեր վեր
ջին հողակտորը եւ այդ հողակտո
րի Հրայ մնացած մեր ժողովրդի 
վերջին բեկորները: Որքան էլ 
ծանր է խոստովանել, բայց դա էր 
իրականութիւնը:
թեան եւ արնաքամութեան եզրին 
կանգնած հայ ժողովուրդն իր մէջ 
ուժ գտաւ։ մի վերջին գերբնական 
ճիգով կանգնելու թշնամու դէմ, 
յաղթելու եւ հետ շպրտելու նրան: 
Մայիսեան հերոսամարտերը եւ

դրանց յաղթական ելքը շատերը 
զարմանալի հրաշք էին անուա
նում: Մենք յաղթեցինք, մենք ապ
րեցինք եւ մենք ազատագրուե
ցինք: Մեր անկախութիւնն ու պե
տականութիւնը մեզ ոչ ոք չի 
նուիրել: Մենք դրա համար վճա
րել ենք այնքան, որքան թերեւս 
ոչ ոք չի վճարել: Մենք դա արել 
ենք մենակ, աւելին' մենք դա 
արել ենք ի հեճուկս ճակատագրի 
հարուածների»,- իր ուղերձում 
ասել է Աարգսեանը:

Անդրադառնալով Ա պ րիլի 
սկզրին ծաւալուած ռազմական 
գործողութիւններին, նախագահն 
ասել է, որ այդ իրադարձութիւն- 
ներն աւելի տեսանելի դարձրին մի 
շարք իրողութիւններ' լաւ,
թ է ' վատ, թ է ' մեր ներսում, թ է ' մեր 
շուրջը»: Աարգսեանն ընդգծել է, 
որ իր համար ամենակարեւորը նոր 
սերունդն է՝ անկախութեան սե
ր ունդը, որը բ ոլորին ցոյց տուեց, 
որ ինքն է իսկապէս տէրն ու 
պատասխանատուն իր երկրի:

Սամուէլ Բաբաեանի Վերադարձը 
Քննարկումներու Նիւթ

ԼԼՀ  ՊՈ նախկին հրամանա
տար, ԼԼ Հ  պաշտպան-ութեան 
նախկին նախարար, 
լեյտենանտ Աամուէլ Ոաբաեանի 
վերա դա րձը Հայաստան ներ
քաղաքական որոշ շրջանակ-ներում 
լայն քննարկման թեմայ է դարձել։ 
առաջացնելով մի շարք հարցեր. 
էնչո՞ւ նա այսքան ժամանակ 
դրսում ապրելուց յետոյ վերա
դարձաւ, ո*±վ է նպաստել նրա 
վերադառնալուն, ի±նչ կարող է նա 
անել ԼԼՀ-ում  այս ընթացքում, 
այն դէպքում, երբ որեւէ լծակ 
չունի, եւ այլն: Ա ՒՄ  առաջնորդ 
Պարոյր Հայրիկեանից 
հետաքրքրուեց, թ է նա ի±նչ
կարծիքի է Աամուէլ Ոաբաեանի 
վերա դա րձի մասին, ու ըստ  
Հա յրիկեա ն ի։ ո*±վ է օգնել 
պաշտօնաթող գեներալին վերա-

դառնալ. Մոբերդ 0ոչարեանխ± 
թ իմը, թէ՛± Աերժ Աարգսեանի:

ԱԻՄ առաջնորդը, ի  պատաս
խան 168.Ձ,ա-ի հարցա-դրման,
ա սա ց. « Ի ր  վ երա դա ռն ա լն  
արգելուած չի եղել, նա բանտից 
ազա տ ուելուց յետ ոյ նոյնիսկ 
կուսակցական գործունէութիւն 
ծաւալելու փորձ էր կատարում, դա 
էլ եմ յիշում: Ինչ վերաբերում է իր 
գնալ-գալուն, ապա պարտադիր չէ, 
որ ոեւէ մէկը նրան աջակցի, բայց 
կարող է՝ նաեւ աջակցողներ էլ 
լինեն, չեմ բացառում: Հայաստանի 
քաղաքական կեանքում, նկատի 
ունեմ նաեւ Արցախը, ներառուած 
լինելու համար պէտք է ինչ-որ 
ժա մա նա կ գ ո ր ծ ո ւն է ո ւ թ ի ւ ն 
ծաւալես, համակիրների թ իմ  
ստեղծես, դրա իրաւունքը ոեւէ 
մէկը չի կարող սահմանափակել»:

«Մասիս»-ի 35-Ամեակին Առթիւ

ԾաբուԱակուած էջ 1-էԱ

Իր 35-ամեակին աոիթով «Մա
սիս» կ'ողջոննէ հայրենիքի են 
սփիւոքի լրաաոնական րոլոր կա- 
ոոյցներն ոն գործիչները, որոնք 
կ'արտացոլացնեն լքեր ժողովոնր- 
գի աոօրեայ կեանքը, իր այլազան 
նոնանոնմներով ձեոքբերոնմներով, 
բացթողոնմներով ոն շինիչ քննա-

դատոնթինններով:
Այս աոթին կ'ողջոննենք նա- 

են «Մ ա սիս»-ի  անձնակազմը, 
խմբագիրներն ոն յօդոնածագիր- 
ները են թերթի գոյոնթեան ոն յա- 
րաաենման սա տա րող նոնիրա- 
տոնները, հովանանորներն ոն գո
վազդողները:

Վարձքը կատար բոլորին:
«ՄԱՍԻՍ»
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Հայ Դատի պաշտպան էրէն Քէսքին 
3 տարի եւ 9 ամիս բանտարկութեան 

դատապարտուեցաւ
«էօղկէւր կէւնտ թրքական 

թ երթ է նախկին տ Հաչ 
դատէ է  նպաստ էր  դիրքորոշումով 
ծանօթ փաստաբանուհի էրէ՚ն 
0էսքէն  եւ նոչն թ երթ է նախկին 
խմբագրապետ Թ Չափան, 
այդ թերթէն մէ£ Լոյս ընծայուած 
յօդուածներով «ահաբեկչական 
կա զմա կերպ ութեա ն ք ա ր ո զ - 
չութէւն» ըխելու մեղադրանքով 3 
տարէ եւ 9 ամէս բանտարկութեան 
դատապարտած են

Վճիռէն մէջ նշուած է, որ 
անոնք անկեալէն ալ դատապար
տուած ըլլալով պատէժներու զեղչ 
կամ որեւէ փոփոխութէւն չէ  
նախատեսուէըՀ

թերթէն փաստաբանը
0 ըլըչ յայտար ար աե է, թ է այս
պ ա տ էժ ն երը մ էա յն  անոնդ 
լրագրական գործունէութեա ն  
պատճառով սահմանուած ըլլա լով, 
պէտէ բողոքեն*

էրէն 0էսքէն յայտնած է, թ է  
թերթէն մէջ այդ պաշտօնը վարած 
տարէներուն անոր սէ ւնակներուն 
մէջ լոյս տեսած «ահաբեկչութեան 
քարոզչութեան» մեղադրանքներու 
կապակցութեամբ շուրջ 50 դատ 
բացուած է էր  դէմ: Ան աւելցուցած 
է թ է թ ուրքէոյ մէջ կը փորձեն 
մամլոյ եւ արտայայտութեան 
ազատութէւնը կաշկանդել նաեւ 
դատական մէջոցներով:

Այ ս մասէն խօսելով «թարաֆ» 
թերթէն, 0էսքէն ըսած է. 
զարմանալէ չեմ գտներ: Պէտէ 
դէմենք բարձրագոյն ատեանէն: 
թայց նոյնէսկ եթէ էմ պատէժը

հաստատուէ, պէտէ շարունակեմ 
պայքարէլ»:

Ան նաեւ խստօրէն քննադատած 
է էրենց դէմ նկատէ առնուած 
«անցեալէն ալ դատապարտուած» 
տուեալը եւ ըսած է, թ է երկրէ մը 
մէջ ուր մարդէկ
քննութեան ընթացքէն չարչարանք 
կը գ ո ր ծ ա դ ր ո ւէ , ա նծա նօթ  
հեղ էն ա կներով մա րդա սպ ա - 
ն ո ւթ էւն ն ե ր  կը գ ո ր ծ ո ւ է ն , 
մա րդկա յէն էրա ւա նց ծանր 
բռնաբարումներ տեղէ 
այդ բնորոշումը էրենց պարագայէն 
բոլորովէն անհամեմատելէ է եւ

ցոյց կու տայ> ոը  այս վճէ ռ ը
կողմնակալ ձեւով արձակուած է: 
Ակնարկելով վերոնշեալ ծանր 
յանցանքներուն, 0էսքէն աւել
ցուցած է, թ է Թուր այդպէսէ 
ոճէրներ քօղարկելու հէման վրայ 
հէմնադրուած պետ մըն է:

Ղարաբաղի Պաշտպանութեան Բանակի 
Նախկին Ղեկավարը

ԾաբռւԶակռւած էջ

եան աւելցուց, որ Հայաստան չէ 
կրնար մրցէլ Ատրպէյճանէ հետ ո°չ 
ֆէնանսական, ո°չ մարդկայէն մ է- 
ջոցներով. — «'էուք պատկերաց- 
րէք, որ էնքը
դնում ա էսրայէլական, ռուսական 
տարբեր ռեակտէւ համակարգեր: 
Հարց է ծագում' ո±ւմ համար: 
Ղ՚նում ա Ղ,արաբաղէ±ն խփելու: 
Վարաբաղփն կարա 
դէմացէն դնէ, ոչ թ է  
նում: Այսէնքն, երբ որ մենք խօ
սում ենք, որ մենք պատրաստ ենք 
էբր յարձակումներ սկսելու, հա
կառակորդն անպայման օգտուելու 
ա ու խփելու ա մէնչեւ անգամ 
Երեւան: °րեւանէց 
42 կէլոմետր ա: էդ  զէնքերը, էդ 
ռեակտէւ հրթէռայէն համակարգը
աշխատում ա 70—էց մէնչեւ 150
Մենք պատրա^ստ ենք 
ուենք դրանէց, մեր ժողովրդէն, 
մեր քաղաքներն ու գէւղերը: Հո 
նրանո վ չէ±, որ Պաքու թ էյ ենք 
խմելու: Պա քաք Պաքու թէյ խմէք,
բայց վախում եմ, էրանք աւելէ 
շուտ հասնեն Երեւան' թէյ խմելու: 
Չ է  կտրելէ գեներալսկէ 
ներ հագնել, կոլխոզէ նախագահէ 
յայտարարութէւններ անել: Մեր 
զէնուորը չէ կարա էդքան հրթ էռ  
եթէ մէ րոպէում մօտաւորապէս 25 
հազար արկ ա թափուելու առաջէն 
գծէ վրայ, կաըա± մարդ ընդէ 
կանգնէ: Ւ±նչ ա նշանակում' մեր 
հոգէն բա րձր ա, էնչ ա, հրթէ*±ռ ա 
բռնելու, թէ± արկ ա բռնելու 
զէնուորը օդում: Մենք պարտաւոր 
ենք զէնուորէ տնվտտնգութետն 
մասէն էլ մտածել»:

Սամուէլ թաբաեան կ1տռտ— 
ջա րկէ նախեւառաջ շեշտը դնել 
օդայէն պաշտպանութեան վրայ, 
քանէ որ ատրպէյճանական կողմէ 
հեռահար հարուածները' հրետա- 
նայէն, հրթէռա յէն, օդուժէ, հայ
կական կողմէն պէտէ հասնէն օդով 
- «Առաջարկել էէ այդ ռազմա- 
վարութէւնը առաջէն հերթէն օդը 
փակել եւ հնարաւորութէւն չտալ 
հակառակորդէն: Ւսկ քանէ որ 
սկսած արկէց, հրթ էռէց, էնքնա- 
թ էռ էց , անօդաչու օդով
ա գալէս, մեզ խնդէր ունենք օդը 
փակելու: ԵԱ ՛նշել էէ տուեալ զէն
քերը, որը լր էւ, հարէւր տոկոսա
նոց ապահովում ա դա: Ասենք, եթէ 
յորդառատ անձրեւ ա գալէս, դու 
զոնտէկը վերցնում ես, դուրս գա
լի ս, որ գլխիդ չթափուի: է դ 
զոնտէկը պէտք ա առաջէն հերթէն 
ապահովենք: Երկրորդ քա յլը, նո- 
րէց նոյն ձեւէ էդ փաստաթղթում 
սարքը ներկայացրել եմ, ֆէկսում 
ա հակառակորդը որտեղէց ա խփել, 
տալէս ա կողքէ էրա հրետանաւո- 
րէն, որը կառավարուող արկով 
փչացնում ա էդ տեխնէկան, որը 
քսան մէլէա րդ տուել ա ատրպէյ- 
ճանցէն, ա ռել»:

Ըստ Աամուէլ Ըաբաեանէ,
սեղանէն դրուած է ոչ թ է  -
բաղէ, այլ ողջ հայոց պետականու
թեան հարցը. - «Ըայց ռազմական 
ոլորտէ ղեկավարութէ^ը ոչ թէ 
սեփական ժողովրդէն խաբէ, որ 
մենք, ապեր, մէ երկու հրթէռով  
Պաքուն հողէ հետ հաւասարեցնելու 
ենք' անգամ չհասկանալո վ էդ
հրթ էռէ հզօրութէւնը կամ նրա 
հնարաւորութէւնները: Չ է  կարելէ 
խաբել սեփական ժողովրդէն»:

ՄԷԿ ՇԱԲԹՈՒԱՆ ՄԷՋ 13 ՀԱԶԱՐ ԱՐԱԲ 
ԳԱՂԹԱԿԱՆՆԵՐ ԻՏԱԼԻԱ ՀԱՍԱՆ

յաղթականներ տեղաւորելու հարցը հսկայ տագնապ յառաջացուց 
Ետալէոյ էշխտնութէւններուն մօտ: Արդարեւ, Ըալէրմօ քաղաքէն 
ստացուած տեղեկութեանց համաձայն, մէայն անցեալ շաբաթուան
ընթացքէնաւելէ քան 13000 գաղթականներ ժամանած են գալով
Եգէպտոսէն եւ Լէպէայէն: Uէկէլէտ  կղզէէ՚ն մէջ հաստատուած ընդունման 
կեդրոններն արդէն խճողուած են: Ւսկ մարզասրահներն ու դպրոցական 
սրահներն էրենց հերթէն լեփ լեցուն են: Թէեւ կատարուած են
ժամանող գաղթականներու տեղաբաշխումները դէպէ տարբեր քաղաք
ներ, այսուհանդերձ, տագնապը կը կրէ սուր բնոյթ: 200 գաղթականներ 
մահացած են, ծովամոյն եղած փոխադրանաւերու պատճառով: 
գաղթականներու բացատրութեամբ անոնք ճամբայ ելած են անապահով 
ապագայէ պատճառով: Ւսկ [էպէացէները' քտղտքտցէտկտն շարունակա
կան պատերազմէ բերումով...:

ԼԻԲԱՆԱՆ
ԹՐԻՓՈԼԻԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ 

ԼԱՐՈՒԱՕ ՄԹՆՈԼՈՐԸՏԻ ՄԷՋ

Լէբանանէ երկրորդ մեծագոյն քաղաք Թ րէփ ոլէէ մէջ, անցեալ 
շտբտթտվերջէն տեղէ ունեցան թաղ եւ քաղաքապետական 
հանգրուանայէն ընտրութէւնները:

Աէւննէ քաղաքական տնձնտւորութէւններէն Աշրաֆ Ռ էֆ էէ ցա՛նկը 
յաղթելով պարտութեան սէ ւննէ վարչապետներ Աաատ
է լ Հա ը է ը է է  եւ Նտժապ Մ էքա թ էէ ցանկերը: Նշենք նաեւ որ 24 աթոռներ 
բաղկացած նորընտէր քաաղաքապետական խորհուրդէն ներս ոչ մէկ 
քրէստոնեայ կամ ալոյուի կայ: Այսպէսով խախտուած եղաւ անցեալէ 
աւանդութէւնը:

ՍՈՒՐԻԱ
ԻՏԼԻՊԻ ՀԻՒԱՆԴԱՆՈՑԸ ԿՈՐՕԱՆԱՕ ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ 

ՕԴՈՒԺԻՆ ԿՈՂՄԷ

թուսաստանէ մօտ Աուրէոյ դեսպան քէէատ յայտարարու-
թէւն մը կատարելով նշեց որ Ւտլէպ գաւառէ մէջ Առանց
Սահմանէ հաստատութեան կողմէ գործող հէւանդանոց մը քար ու քանդ 
եղած է ԱՍՆ-Էօդուժէ պատկանող օդանաւերու ռմբակոծումներու
հետեւանքով եւ ոչ թ է ռուսական սաւառնակներով:

թուսական օդուժը ռմբակոծած է մէ մէայն Ւսլամական Պետութեան 
եւ պհապհա թԱլ Նուսրայէ դէրքերը: Այս որոշումն առնուած է
քէուսաստանէ *Ւաշնութաեն Վերէն խորհրդարանէ կողմէ մէաձայնու- 
թեամբ եւ հաստատուած նախագահ Փութէնէն, Սուրէոյ զէնեալ ահաբե- 
կէչներու դէմ գործածուելու համար:

ԵԳԻՊՏՈՍ
ՄԱՄԼՈՅ ՍԷՆՏԻՔԱՅԻ ՆԱԽԱԳԱՀԸ ԱՄԲԱՍՏԱՆՈՒԱՕ

Եգէպտոսէ Մամլոյ Սէնտէքայէ Նախագահն ու էր  երկու գործակէց- 
ները շուտով դտտտվտրութետն կրնան կանչուէլ: Անոնք ամբաստանուած 
են ընդդէմադէր լրագրողները խրախուսած ըլլա լու մեղադրանքով: 
Արդարեւ վերջերս Եգէպտոսէ մէջ որոշում առնուած էր կաշկանդելու 
լրտտուտկտն ազատութէւնները: Նշենք նաեւ որ Մայէս ամսուան
ընթացքէն էշխտնութէւնները ձերբակալած էէն երկու թղթտկէցներ, 
որոնք կաշխատէէն ընդդէմտդէրներու «Պտհուտպէթ Ետնտյէր» 
էն համար:

Համահայկական խաղերը կանցկացվեն
Արցախում

Համահայկական խ ա դերէ 
համաշխարհային կոմէտեն որոշել
է 2017թ. Համահայկական 7-րդ
ամառային խաղերն անցկացնել 
Ա րցա խ ում ,-տ եղ եկա ցն ում  է 
ՈՇ̂ րտ.£ւա-ը: *Ւործադէր կոմիտեի 

նիստում առա£արկն արել է 
նախագահ Ւշխան ՀԼաքարյանը: Այն 
մեծ ոգեւորությամբ են ընդունել 
գործկոմի բոլոր անդամները:

,Աա պատմական որոշում կլինի 
մեր գաղափարների իրագործման 
անկյունաքարը: Այս որոշումն
իրապես կարտացոլի մեր նպատակը 
«Հայաստան-Արցախ— Սփ յուռքե 
եռամիասնությունըե,— նշել է Ւշխան 
Չաքարյանը:

Համահայկական 7-րդ ամառա
յին խաղերն Արցախում անցկա
ցնելու հարցը դրվել է քվեար
կության եւ ընդունվել միաձայն:

ՀԽՀՊ գործկոմը որոշում է ընդունել 
նաեւ ՀԽՀՊ Գլխավոր Ասամբելան
անցկացնել Արցախ ում 2017թ. 
սեպտեմբերի 3-էն: Համահայկական 
2-րդ ձմեռային խաղերն կանցկաց
վեն 2018թ. փետրվարին Մաղկա- 
ձորում:

ՄԱՍԻՍ
ԱՄԵՆԱՎՍՏԱՀԵԼԻ ԱՂԲԻՒՐԸ ՀԱՅՐԵՆԻ ԼՈՒՐԵՐՈՒ
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ՊէՊՕ ՍԻՄՈՆԵԱՆ' ՀԱՅՐԵՆԱՍԷՐ, 
ՀԱՒԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԱՕ ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆԸ

Հաւա սարա կշռուած ազգային 
գործիչ, մտաւորական, կրթական 

մշակ, դաստիարակ, բանաստեղծ, 
Հայաստանով եւ Աապրող 
հայրենասէր, փոթորկոտ 
րով հանդարտ եւ չափաւորական 
գրող; Ահաւասիկ այսպիսի բա ռե

րով նկարագրուեղաւ Ընկ, Պ
Աիմոնեանը իր գործերու նորա
գոյն հաւաքա«ոյ' «Գրականութեան
Տամբուն Վրայ» շնորհա-
հանդէսին ըն թաղքին;

կազմակերպութեամբ 
Տանն կիէիկիոյ կաթողիկոսութեան 
դպրեվանքին եւ Նոր Աերունդ 
Մշակութային Միութեան, Ո ւր
բա թ 27 Մայիս 2016-ին,Անթիլիա-
սի մայրավանքի «կիլիկիա» թան
գարանին մէջ տեղի Ընկ,
Պէպօ Աիմոնեանի «Գրականութեան 
Տամբուն Վրայ» շնորհա-
հանդէսը' հանդիսութիւն մը, որ 
վերածուեղաւ մեծ մտաւորականի 
եւ ազգային գործիչի մեծարանքի 
եւ անոր ձգած աւանդի 
ման երեկոյի; Շնորհահանդէսը կը 
վայելէր Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ 
Ա, կաթողիկոսի օրհնութիւնն ու 
ներկայութիւնը; Ներկայ էին նաեւ 
Լիըբանանի Հայող թեմի առաջ
նորդ £ահէ °պս, Փանոսեանը, հո
գեւոր հայրեր, Ընկ, Պ Աիմոն
եանի ա յրի' Տիկ, Ազատուհի Աի- 
մոնեանն ու ընտանիքի 
րը, ՍԳՀԿկեդրոնական Վարչու
թեան փոխ ատենապետ, պետական 
երեսփոխան Ընկ, Աեպուհ Գա լ- 
փաքեանը, ԱԳՀկ Լիբանանի շրջա
նի վարիչ մարմնի ատենապետ 
Ընկ, կիրակոս քհ իւթ լի

, Ընկ,
Պէպօ Աիմոնեանի գրչի ընկերներն 
ու բարեկամները, գրականասէր եւ 
մշակութասէր ընտրանի մը, հոգե
ւորական, միութենական անձնաւո-

րութիւններ, կրթական մշակի աշա
կերտներն ու շրջանաւարտները, 
ինչպէս նաեւ լիբանանահայերու 
հոծ բազմութիւն մը;

Ոաղման խօսքով հանդէս եկաւ 
Գպրեվանքի փոխ տեսուչ Պօղոս 
Վրդ, Թինքճեան; Ան ներկայաղուղ 
օրուան բանախօսները' անոնղ ակա
դեմական աշխատանքները եւ պաշ
տօնները, ինչպէս նաեւ շնորհահա-
դէսի յայտագէրը;

Դոկտ. Երուանդ Տէր 
Խաչատուրեան

Գոկտ, էրուանդ Տէր Խաչա- 
տուրեան պատէւ համարեց հա
րուստ ժառանգութիւն ձգած Աի- 
մոնեանի նման մարդող հետ աշ
խատիլը; «կան երկու տեսակի 
մտաւորականներ; Մ էկը' գրական 
ասպարէզ կը մտնէ աղմուկով, ու
րիշներ' յամառ աշխատանքի մար
դիկ, որոնղ կատարածը գուղէ շու
տով չերեւիր մարդող; Աիմոնեան 
երկրորդ տեսակի խմբակին կը 
պատկանի; Անոր ներկայութիւնը 
միշտ եղած է հանդարտ ու հաւա
սարակշիռ», ըսաւ Գոկտ Տէր 
չատուըեան; Ան յիշեղուղ, որ հա
կառակ իր վերջին տարիներու 
ֆիզիքական դժուարութիւներուն, 
Աիմոնեան ջերմ վերաբերմունք 
ունէր մեր կեանքի տարբեր երե- 
ւոյթներուն' գրականութեան եւ 
մշակոյթին հանդէպ; « Այն ինչ 
տեսայ իր արխիւին մէջ, զարմա- 
ղուղ ինծի, թէեւ ես հետեւած եմ իր  
հրապարակումներուն», ըսաւ ան; 
Տէր Խաչատուրեան բաղատրեղ գիր- 
քի կազմութեան հանգրուանները, 
սկզբունքները եւ բովանդակու
թիւնը, ներառուած է դասական 
գրականութիւն, գրախօսութիւն- 
ներ, ժամանակակիղ գործեր, լե-

զու, մշակոյթ, Ափիւռքի հոգեր; 
Ոազմաթիւ նիւթեր ակամայ դուրս 
մնաղած են գիրքէն; է
գլուխ խոնարհենք մեծանուն մտա
ւորականի յիշատակին ա ռջեւ; Ան 
ինքզինք միշտ կը զգար Հայաստա
նի, հայ գրականութեան մէջ; Ամէն 
մէկ դրսեւորում ան կը կապէր թէ° 
Հայաստանի, թէ° Ափիւռքի հետ; 
Այս նշում կը կատարէ ընտիր 
մտաւորականի; Գ իրքը կը բանայ 
Աիմոնեանի ապրումները, զգաղում- 
ները», նշեղԳոկտ, Արկուանդ Տէր 
խաչատուրեան; Անոր խօսքով գիր
քը կը բաղայայտէ Աիմոնեանի 
արիութիւնը, կիրքը, ըմբոստու
թիւնը, իրականութեան հանդէպ 
շատ գործնական մօտեղում ունե- 
ղող մարդու սկզբունքները; Տէր 
Խաչատուրեան շեշտեղ «Աիմոնեա- 
նի քաղաքաղիական դիրքորոշու
մին» կարեւորութիւնը, մանաւանդ 
որ շատերու մօտ այդ դիրքորո
շումն ու սկզբունքը բաղակայ է 
այսօր; Անոր համաձայն, գիրքին 
վերջին հատուածը կը ներկայաղնէ 
Աիմոնեանի անհատականութիւնը; 
«Ան կ'ապրի իրականութեան ամէն 
մէկ փաստը; £ատ հանդարտ եւ 
լուռ մարդը յանկարծ կը ներկայա
նայ իբրեւ շատ կրքոտ քաղաքաղի 
եւ հայրենաէր; Այս իսկական հայու 
եւ մտաւորականի պատկեր է; Ան 
միշտ պատնէշի վրայ էր; Եթէ 
այսպիսի մարդիկ են դիավարնե- 
ր ը , ապա նաւակը վստահաբար 
ապահով ղամաք կը հասնի», ըսաւ 
Տէր Խաչատուրեան;

Դոկտ. Հրաչ Չիլինկիրեան
Oxford համալսարանի դասա

խօս Գոկտ, Հրաչ Զիլի^նկիրեա^ն 
բաժնեղ Պէպօ Աիմոնեանէն իր յու- 
շերը եւ տպաւորութիւնները; «Աի- 
մոնեան երիտասարդներուն մէջ 
մշակոյթի հանդէպ սիրոյ եւ կայծ 
տալու կարողութիւնը ունէր' յա
տուկ մօտեղում դրսեւորելով; Ան 
գիրի ու գրականութեան հանդէպ 
սէր ղանեղ, ղենսագ սէրը'
կեանքին ու հայրենիքին, մարդկա
յին իրաւունքներու, արուեստի տա
րածման ուղղութեամբ; ազգա
յին ծառայութեան
պօ Աիմոնեան եղաւ խիղճի ու 
հայրենասիրութեան հայելի մը; 
Ան հեռաղած է մեզմէ, բայղ իր  
տիպարը տակաւին շատ պատգամ
ներ ունի տալիք», ըսաւ Զիլի՛ն- 
կիրեան; Ան նշում մա
նաւանդ արեւմտահայերէնի պաշտ
պանութեան հարղին եւ յիշեղուղ, 
որ Oxford-ի մէջ տակաւին վերջերս 
կայաղաւ գիտաժողով մ ը' նուիր- 
ուած արեւմտահայերէ հարղերուն; 
«Աիմոնեանի մտահոգութիւնները 
տեղ գտած են այս նոր գիրքին մէջ; 
Այ ս պատեհ ա ռիթ է նայելու գրո

ղին, մտածողին ու ստեղծովին, որ 
լեզուն կը դարձնէ հրաշալի», ըսաւ 
բանախօսը; Ան անդրադարձաւ 
արեւմտահայերէնի կենսունակու- 
թեան, լուրջ թիւով գրողներու, 
մամլոյ գործիչներու եւ խմբագիր
ներու կարեւորութեան, ամրապն
դելու համար արեւմտահայերէնն 
ու անոր գործածութիւնը; «Լեզուն 
պէտք չէ միայն փրկիչ տեսնել, այլ 
իմաստ եւ զգաղումներ արտայայ
տող միջող; Փողողը խօսուած հա
յերէնը նոյնքան կարեւոր է, որքան 
գրականը; ‘Աատերու համար, այս 
սրբութիւն սրբողը հայ ինքնու
թեան գլխաւոր գրաւականն է», 
հաստատեղ Զիլի՚նկիրեան;

Արամ Ա. Կաթողիկոս
Մեծի Տանն կիլիոյ Արամ Ա, 

կաթողիկոս առաջարկեղ Աի-
մոնեանի կեանքի գիրքը խորագ
րել «Խոնարհ նկարագրով, համբե
րատար հոգիով, հաւասարակշռ- 
ուած մօտեղումով եւ համահայկա
կան մտածողութեամբ մարդը»; 
Վեհաբառ հայրապետը պատմեղ 
1978-էն սկսեալ իր ծանօթութիւնը 
Ընկ, Պէպօ Աիմոնեանին հետ; «Ան 
իւրայատուկ անձ մըն էր իր պար
զութեամբ, միշտ հաւասարակշռ- 
ուած մօտեղումո վ։ Որպէ ս ուսու- 
րիչ, մտաւորական, տնօրէն, ժողո
վական եւ ազգային գործիչ, այդ
պէս ճանչղանք Պէպօ Աիմոնեանին;
Նոյնիսկ փոթորկոտ Պէպօ Աիմոն
եանի իր գրականութեան մէջ ան 
ինքզինք հանդարտութեամբ կ'ար- 
տայայտէր; Միշտ ըսելիք ունէր; 
Արեւմտահայերէնի պաշտպանու
թիւնը դարձաւ անոր կեանքին 
հոգերէն մէկը; Ան իր կարեւոր 
մասնակղութիւնը բերաւ Արեւմտա- 
հայերէնի պաշտպանութեան յանձ- 
նաժողովին; թր կարելիութեան սահ
մաններուն մէջ մեծապէս օգտակար 
եղաւ Գէորգ Մելիտինեղի գրական 
մրղանակի աշխատ հի-
րէն ներս, հանգուղեալ Գէորգ Գան- 
տահարեանի հետ, որուն մահէն 
ետք ստանձնեղ ատենապետութիւնը 
այդ յանձնախումբին; հետ գոր-

եակղէլը կԷ՚-ը ԷՆ է ը > ԿԸական է ը >
հեշտ էր; Ոաղ հոգիով եւ հաղոր
դական մօտեղո-մով մարդ մը ն էր
Աիմոնեանը; Մենք այսպէս ճանչ
ղանք Պէպօ Աիմոնեանին», ըսաւ 
Արամ Ա, կաթողիկոս; Ան մեծ 
բաղակայ որակեղ Պէպօ Աիմոնեա- 
նը ու իր հետքերը ձգած է մեր 
կեանքին մէջ; Վեհաբառ հայրապե- 
տըղաւ յայտնեղ, որ նման գործիչ
ներու թ իւը հետզհետէ կը նուազի; 
«Պէտք է հպարտանանք անոնղմով, 
որոնք գործեղին ու Միա
ժամանակ, պէտք է հպարտանանք
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ԳԱԲՐԻԷԼ ՄՈԼՈՅԵԱՆ

Վերջէն մէկ դարու պատմու
թեան մէջ սակաւաթէւ են աչն հաչ 
գրողներն ու բանաստեղծները, 
որոնք մէաժամանակ ակներեւ դար
ձած են նաեւ է աղգաչէն, 
կուսակցական եւ կրթա-մշակու- 
թաչէն օգտաշատ 
թեամբ*

Աչդպէսէ երախտաւորներէն 
էր ՊէպօՍէմոնեան* Ան՛ երէտա-
սարդութեան կանուխ տարէներէն 
սկսեալ, էր  մէջ զգացած էր ներուժ 
մը, ծառաչելու հաչ դպրութեան ու 
հասարակութեան* Արդարեւ աչդ 
ներուժէն շնորհէւ ունեցաւ ստեղ- 
ծագործող գրէչ, որուն 
եղան էր  բազմահատոր գրական- 
գեղարուեստական գործերն ու բազ- 
մահարէւր չօդուած-ու
րութէւնները, որոնք աչսօր էրենց 
ուրոչն տեղը կը գրաւեն 
հաչ գրական անդաստանէն

Հպանցէկ ակնարկ մը նետելով 
Պէպօ պէմոնեանէ 60 տարէներու 
վաստակաշատ կեանքէն՛ հոն պէտէ 
տեսնենք գործունէութեան ընդար
ձակ եւ բազմարդէւն դաշտ մը* 
Արդարեւ, սերտած ըլլա լով  
ալ դեմոկրատ Հնչակեան կուսակ
ցութեան գաղափարախօսութէւնն 
ու առաջադրանքները՛ մուտք գոր
ծած էր անոր շարքերէն ներս, 
դաոնալով անոր հաւատաւոր ու 
նուէրեալ անդամը*

Պէպօ պէմոնեան մօտէն ու- 
սումնասէրած ըլլա լով մաչր կու
սակցութեան պատմութէւնը' զաչն 
ծանօթացուց նաեւ մեր երէտա- 
սարդ սերունդէն, պարբերաբար 
դ ա սա խ օսութ էւն ն եր տ ա լով  
«Տխրունէ» եւ «էլճանեան» ուսա
նողական մէութէւններու դաստէ- 
արակշական եւ հրապարակաչէն 
մէջոցաոումներուն*

իդ արդէւնաշատ գործունէու
թեան համար' երէտասարդ տարէ- 
քէն ընտրուեցաւ Լէբանանէ շրջա
նէ՛ պ/ծ.Հնչակեան կուսակցութեան 
Վարէչ 0արմնէ եւ ապա' կեդրոնա
կան վարչութեան անդամ, օգտա
շատ ներդրում բերելով վերոչէշ- 
եալ մարմէններէն ներս, ծաոաչու- 
թէւն մը որ ամէն 
վեր է*

կրթա-դաստէարակչական մար
զէն մէջ՛ Պէպօ պէմոնեանը եղաւ 
սէրուած մանկավարժ մը թէ°որպէս 
ուսուցէչ եւ թէ° մասնաւորաբար՛ 
սէրուած տնօրէն Ազգաչէն 
եան վարժարանէ եւ ապա 
եան-Լեւոն 0կրտէչեան

Աչսօր զոչգ հ
ներու բազմահարէւր շրջանաւարտ
ներն ու նախկէն սաները երախտա-

պարտութեամբ կը չէշեն էրենց 
երբեմնէ նուէրեալ եւ սէրեցեալ 
տնօրէնը*

Լէբանանահաչ գաղութէ մշա- 
կութաչէն կեանքէն մէջ էր  ուրոչն 
տեղը ունեցաւ նաեւ Պէպօ պէմոն- 
եանը նախ էբրեւ ատենապետ «Նոր 
պերունդ» Չշտկութա Չ էո ւ
թեան եւ ապա՛ էբրեւ տնօրէն
Հ .Կ .Բ .Մ .է  պ ա հա կեա ն-Լեւոն
Չկրտէչեան ^ոլէճէ* նախա
ձեռնած բաձրորակ գրական-գե- 
զարուեստական մէջոցաոումներն 
ու համագաղութաչէն 
դէսութէւնները մեծապէս գնա
հատուեցան էրենց մատուցման ձե- 
ւէն ու որակէն համար*

ՍԴՀԺէՀեւ Հաչկական կրթա
կան Բարեսէրական Չէութեան կո
չէն անսալով՛ Պէպօ պէմոնեան եւ 
Տօքթ. Արշակ 8 ա 1985 
թուականէն, պահակեան-Լեւոն 
Չկրտէչեան Լէսէէ է  նպաստ, երեք 
շաբթուան հանգանակաչէն չատուկ 
առաքելութեամբ, ուղեւորուեցան 
տարբեր երկէրներ* Անոնք Անգլ- 
էոչ, 8անատաչէ եւ Ա.Չ*Ն*-է զա
նազան հաչաշատ կեդրոններուն 
մէջ հանգանակութէւններ կատա
րելով շօշափելէ արդէւնքո վ մը 
Պէչրութ վերադարձան, ամոքելու 
համար ֆէնանսական տագնապէ 
մէջ տուաչտող կրթական հաստա- 
տութէւնը*

Պէպօ պէմոնեան էր  բա րէ, 
ազնէւ, անշահախնդէր ու ա րդէւ- 
նաւէտ գործունէութեան համար՛ 
սէրուեցաւ թ է էր  անմէջական 
շրջապատէն եւ թ է հաչ գաղութէ 
բոլոր կազմակերպութէւններէն* Ան՛ 
էր  կենդանութեան, ըստ արժան- 
ւոչն գնահատուեցաւ թ է ' էր  կու
սակցութեան եւ թ է ' Չաչր Հարենէ- 
քէ եւ Լէբանանէ քաղաքական թ է ' 
կրօնական հաստատութէւններէն*

թող Պէպոչէ չէշատակն ան
թառամ մնաչ* Փունջ մը ծաղէկ էր  
շէրէմէն*

O F F I C E  S P A C E  F O R  R E N T  

I N  P A S A D E N A

ՎԱՐՁՈՒ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿՆԵՐ
1060 North Allen Ave 
Pasadena, CA 91104 

Գրասենեսսկները վերանորոգուած 
եւ յարմար վարճքերով 

Հետաքրքրոտղներէն հեռաճւսյնել 
(626) 39Ց-0506

Հ.Մ.Մ. -ի ակումբին դիմաց, Փաբամազի արձանին մօտ,
ԱԴ.Հ.Կ.իղեկավարութեան,ուր կԳբեւին Պէպօ Սիմոնեան, Աբսէն Կիտուբ, 
Յարութիւն Կուժունի, Աշոտ Պատմադբեան, Աւետիս Տէմիբնեան, Օննիկ 
ճամպուչեան, ժիբայբ Նայիբի, Սաբզիս Պաչայեան

ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԱՖԵԱՆ

Նախկէն ատենապետ Հ .Չ .Չ . 
Պէչրութէ շրջանէ եւ կեդրոնական 
Վարչութեան Ընկեր Պէպոչէն հետ 
մեր մտերմութէւնը բնական զար
գացումն էր մեր երկու 
ներուն իսկենտերունէ մէջ ունե
ցած բարեկամութեան ու աչդ պատ
ճառաւ ալ էմս եղած էր մեծ եղբօր 
հոգածու վերաբերմունքը էրեն 
հանդէպ: Պատանէ տարէքէն ան 

ընդգրկուեցաւ ուսանողական շար
քերէն ներս, երբ ես պատասխանա
տու էէ: Այնուհետեւ քաջալերեցէ 
զէնք որ պահակեան էՀրջանաւար- 
տէց Չէութեան թատերական կեան
քէն մաս կազմէր ու որպէս բեմադ- 
րէչ էրեն վստահեցաչ «կեղծէքէ 
Եշխանուհէն» թատերախաղէ գլխա
ւոր պթավրոչէ դերը: Ըւ աչդ 
հանդէսացաւ էր  բեմ ել
լելու փորձառութէւնը: Նոչն ժա- 
մանակաշրջանէն էր  մէջ հետզհետէ 
դրսեւորուեցաւ բանաստեղծական 
եւ գրական հետաքրքրութէւնները 
եւ բնականաբար ներգրաւուեցաւ 
«Նոր պերունդ»
Չէութեան գործունէութեան մէջ:

Ուսուցչական ասպարէզէն 
նկատմամբ էր  մասնաւոր սէրը, 
զէնք առաջնորդեց դառնալու նախ 
ուսուցէչ եւ ապա տնօրէն 
եան Ազգաչէն վարժարանէ: Հուսկ 
ապա Ս/Ն*կ*կփ կեդրոնական մարմ
նէ որոշումով հրաւէրուեցաւ վա
րելու պահակեան-Լեւոն Մ կր տի չ- 
եան 8ոլէճէ տնօրէնութէւնը: Երբ 
Պէպօն ստանձնեց տնօրէնութէւնը 
նոր շէնքէն մէջ, դպրոցը ունէր 
մանկապարտէզէն մէնչեւ 6-րդ դա- 
սարան: Ան տարուէ-տարէ դասա
րաններ աւելցնելով, դպրոցը օժ
տեց երկրորդական վարժարանէ 
մէնչեւ Բ . Պաքալորէաչէ դասարա
նով: Ւմ զաւակներս Հուրէկն ու 
Համբէկը էր  աշակերտները ըլլա 
լու բախտաւորութէւնը ունեցան: 
Համբէկը երախտագէտութեամբ կը 
չէշէ էր  ուսուցչէն ու տնօրէնէն 
ունեցած խոր ազդեցութէւնը էր  
մտաւորական եւ հասարակական
կազմաւոըման վրար

Աահակեանէ էր  տնօրէնութեան 
տարէները գրեթէ ամբողջովէն պա
տերազմէ տարէներ եղած են: Շրջա
նէ անապահովութէւնը պարտագ
րեց որ ան չաճախ աշակերտու- 
թէւնը փոխադրէ քոչր հաստատու- 
թէւններու յարկերէն ներս, որպէս- 
զէ աշակերտները չկորսնցնեն ու
սումնական տարեշրջանը: Հակա
ռակ պատերազմէն
քանդումներուն՛ ան տեւաբար լծուե

ցաւ քանդուածը շէնելու, էնչ-էնչ 
դժուարութէւններով գումարներ 
ապահովելով նորոգութէւններ էրա- 
կանացնելու համար: Ան առանձէնը 
դէմադրեց աչդ բոլորէն, երբ շատ 
չաճախ հաստատութեան խնամա
կալ մարմէնները պատերազմական 
շրջանէն կը բացակաչէէն քաղա- 
քէն: Պէտք է նշել, որ Պէպօ պէմոն- 
եան հետամուտ եղաւ էր  տնօրէնու
թեան 20 տարէներուն պահակեանէ 
կրթական մակարդակը մէշտ բարձր 
պահելու եւ պետական Պրէօվէէ եւ 
Պաքալորէաչէ քննութէւններուն 
նշանակալէ չաջողութէւններ ար
ձանագրելու: Որպէս ատենապետ 
«Նոր պերունդ» Չշտկութաչէն 
Չէութեա ն, տասնեակ տարէներ 
համագաղութաչէն առումով բարձ
րորակ գործունէութէւն ծաւալեց՛ 
գրական գեղարուեստական որա- 
կաւոր ձեռնար էնեդու ընդմէջէն:

Եր անբասիր նկարագրով, ուղ- 
ղամտութեամբ եւ արդարամտու
թեամբ գործեց կուսակցութեան 
շարքերուն մէջ, հասնելով ղեկա
վար պաշտօններու Լէբանանէ 
շրջանէ Վարէչ Չարմնէ եւ պ/Ն.Հ,կ.է 
կեդրոնական վարչութեան եւ դէւա- 
նէ անդամ ու որպէս ատենադպէր: 

Պէպօ պէմոնեանէ հետ էմ 
գործա կցութեա նս բա զմա թէւ 
դրուագներէն մէկը կհուզեմ վերչէ- 
շել: կուսակցութեան մէջ չառաջա
ցած անհասկացողութէւններու 
պատճառաւ ճեղք մը ստեղծուած էր 
ու բաժանում: Պէպոչէն եւ էնծէ 
չանձնուեցաւ պարտականութէւնը' 
գետէն պատրաստելու եւ կողմերը 
քով-քովէ բերելով ստեղծելու հա- 
մախոհութէւն եւ համագործակ- 
ցութէւն: Չենք երկուքով կրցանք 
հասնէլ ցանկացած արդէւնքէն' է  
շահ մեր կուսակցութեան առողջ 
չառաջխաղացքէն ու վերելքէն:

°ւ  վերջապէս' կտրելէ չէ խօ- 
սէլ Պէպօ պէմոնեանէ մասէն, առանց 
չէշատակելու էր  կողակէցը Ազա- 
տուհէն, որուն հետ էր  կազմած 
մտաւորական ու գաղափարական 
ընտանէքը զօրավէգ հանդէսացաւ 
էր  բոլոր գործունէութէւններուն: 

իսկ զաւակները' Տէգրանն ու 
էա զմէկը պատրաստուելով էրենց 
ծնողաց շունչէն տակ, էրենց աս
պարէզէն ներս գտած չատկանշա- 
կան չաջողութէւններէն անկախա
բար, ընդգրկուեցան նաեւ Լէբա - 
նանէ եւ Տուպաչէ կրթական, բա - 
րեսէրական, ազգաչէն ու եկեղեցա
կան ծաոաչութեան մէջ:

թող չէշատակդ վառ մնաչ 
սերունդներու չէշողութեան մէջ, 
սէրելէ ընկեր Պէպօ:
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ՌՈՒՍԱՖՈԲԻԱՅԻ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԸ.

ԱՐՄԱՏՆԵՐ «ՎՏԱՆԳՆԵՐ»
«Ռուսաստանի համար Հայաստանը մանրադրամ է» (1ա^ա, 

lragir.am):
«Ռուսաստանը ԼՂ-ն յանձնելու գործարք է կնքել Ատրպէյնանի հեա» 

(norlur.am):
«Ռուսաստանն ու Թուրքիան խնդիր են դրել վերացնել Հայաստանը» 

Qragir.am):
«Ռուսասաանը շտապ կապիաուլիացիա է պատրաստում Ղարաբա- 

ղում» Qragir.am):
«Ռուսաստանը ծրագրում է Հայաստանի պարտութիւնը» Qragir.am):
«Ռուս-ատրպէյնանական դաւադրութիւն' ընդդէմ Ղարաբաղի» 

(168^ա):
«Ռուսաստանն ու Թուրքիան բնական դաշնակիցներ' ընդդէմ հայ 

ժողովրդի ազգային շահերի Qragir.am):
«Փորձագէտներ' Մոսկուան կարող է փորձել «զոհաբերել Հայաս

տանի շահերը» (azatutyun.am):

ՎԱՀԱՆ ԻԾԵԱՆԵԱՆ
(ԾաբռւԶակռւած նախորդ թիլէն)

1916 թուէ Աայք պայ
մանագրով կրկէն գրաւոր 
է, որ նեղուցները տրւում են 
սա սա ան էն * Աակայն

յեղափոխութէւնը աապալում է պայ- 
մանագէրը»:

*էարդանելէ օպերացէայէ մա- 
սէն !շո-ն,րս-ոգրում է© «Աանկա-
Պեաերբուրգում սկզբում մաավա- 
խ ութէւն ունէին Պալբաններում 
անգէացէներէ ակաէւութեան հա
մար, այնպէս, որ բրէաանական 
կառավարութէւնը նոյնէսկ սաէպ- 
ուած էր գաղանէ
աալ, որ ամէն դէպբում պաաերազ- 
մէց յեաոյ նեղուցները կանցնեն 
ք ո ւ ս ա ս ա ա ն է ն »;

Հնարաւոր է, որ եթէ 
այդքան արէւն թափելով գրաւէր 
*էարդանելը, այն չաար ք ուսաս- 
ա ա ն է ն ;

ք ո ւ ս ա ֆ ո ը ն ե է ը ք - 
սասաանէն են մեղադրում նա
հանջներէ եւ հայերէն £_փրկելոլ  
մէջ, սակայն նմանաաէպ 
կանութ է ւն են վարել նաեւ մէւս
դաշնակէցները՝ Պէկոյէ
համաձայնագրով կէլէկէան 
ուած էր քէրանսայէ
թեանը: 1920-է Յունուարէն
քական բանակը յարձակւում է 
0արաշ բաղաբէ վրայ, ուր ապաս-
աանել էէն մօա 30 հազար
Լէօն նոյնէսկ գրում է, որ 
կան բանակը քաղա այն 
ուածներում դէրբաւորուեց, որ- 
աեղ հայեր վկայէն, եւ անպաշապան
մնացած 3000 հայեր կոաորուեցէն,
էսկ այն հայերէն, փախչում
էէն ապասաան գանելու 
ցէներէ մօա, ֆոանսա
ները գնդակոծում են եւ մօա 400
հոգէ ոպանում[2];

կէլէկէա յում հայկական հա
մայնքները ինքնավար էէն
սաեղծում, նոյնէսկ' մէկ
1921թ. Աեւրէ պայմանագրէց մէկ
շաբաթ առաջ մէ խումբը 
սէ 3-էն, եւ մէւսը' 4-էն, ն/էլէկէա- 
յէ  Հըյըսա ընը անկախ 
ցի)ն* Սակայն արան ս բանա
կը, է  Վերջոյ, հեռացաւ, ու հեան էլ 
հայերը արաագըղթեցէն:

Հրանուշ նԱառաաեանն ասում 
է. « ‘Սաա բէչ է բննարկւում 
սական դաւաճանութէւնը ^ էլէկ- 

էայում եւ կէլէկէահայերէ երկ
րորդ ջա րդը ե ո ւս է  0եմա լէ 
բանակէ կողմից»:

/էըլըճընււթ է± ւն, հակահայ 
դ^ւադրութէ^ն, էհարկէ ոչ, որան- 
սըցէներէ շահերէ մէջ հայեր 
յութէւն չունեն*

Ըոոբաֆո ըմաաւորականներէ 
մէջ էշխում է նաեւ այն վսաահու- 
թ էւնը, թ է հայերէ ցեղասպանու
թեան պաաճառը հայերէ 
կան կողմնորոշումն էր եւ դրա

հեաեւանք կամաւորական 
մը, թ է էբ ր  թուրքերը հայերէն 
կոաորեցէն, քանէ որ էր  թշնամէ 
ք ուսասաանէ բանակում կռւում 
էէն եւ նրա ազդեցութեան 
կալներն էէն: Այս թէզը հաճոյքով 
աարածում են նաեւ թուրքական 
կէսապաշաօնական եւ մաաւորա- 
կան շրջանակները' թ է հայերը 
դաւաճանեցէն Օսմանեան կայս- 
րութեանը ու պատժ

Սա էլ մէ ուրէշ թէւրէմա ցու- 
թէւն է, որէ նպաաական է ' արդա
րացնելով թուրքէա ն' նրա հեա 
բարեկամանալու հնարաւորութէւն 
սաեղծել. Օսմանեան կայսրութեան 
հայերը հէմնականում նուէրուած 
էէն էշխանութեանը, զօրակոչւում 
էէն բանակ, 120 հազարէց աւել հայ 
էր զօրակոչուել, որոնց բոլորէն  
կոաորեցէն, եւ հայ վերնախաւէ 
մէայն մէ մասն էր անցել ռուսներէ 
կողմը:

Երէա թ ււրքերէ ծրագրերէ 
մէջ էր մանում Օսմանեան կայս- 
րութէւնը թուրքացնելը, բոլոր 
ժողովուրդներէն թ ուրք  
լը , չենթակուողներէն' կոաորելը: 
Յացէ հայերէց' կ նաեւ 
եզդէներէն, ասւրէներէն ու յոյնե- 
րէն:

Երէա թււքերէ կառավարու- 
թէւնը Լէբանանում արհեսաական 
սով առաջացրեց ( պաամա-
բաններ վսաահ են, որ արհեսաա- 
կան էր այն, Պէյրութում սո վ չէ 
եղել, եւ թ ոյլ չեն աուել, որ 
այնաեղէց ցորեն աանեն լեռներ), 
եւ մօա 250 հազար քրէսաոնեայ

ար աբ սովէ ց մահացաւ:
Նայենք Օսմանեան կայս

րութեան քա րա էզէն' մէ եա յրէց 
մ էւս ը ' ռուսական սահմաններէց 
մէնչեւ արաբական աշխարհ ու 
էւրոպա բնա ջնջում են երեք  
մէլէոն ժողովուրդ' մանուկ, ծեր 
ու ջա հելով, եւ անարամաբանա- 
կան է այս մեծ ոճէրը բացաարել 
կամ արդարացնել 5-8 հազար 
հայ կա մ ա ւորներով , որոն ք  
թ ուրքէա յէն  ոչնչով չէէն սպառ- 
նում: Հայ կամաւորներն էլ ո ւ- 
նէկալ երեւոյթ  չէէն, ե°ւ ռուսա 
կան ե°ւ թուրքական բանակներէ 
կազմերում կայէն այլ ազգայէն 
եւ կրօնական կամաւորական 
գնդեր, բա յց հայկական հարցե- 
ր է  Վրայ սեւեռուա ծ հայ 
մա գրութէւնը նրանց չէ  
դառնում եւ սաեղծում է կամա- 
ւորական շարժման վերաբերեալ 
ոչ ամբողջական պաակեր:

Մէնչեւ 20-րդ դարէ սկէզբը
Օսմանեան կայսրութիւ գնալով
փոքրանում էր, ազգայէն ազա- 
աագրական շարժումներէ շնորհէւ 
հերթով անկախութէւն էէն ձեռք  
բերում յոյները, սերբերը, 
նեգրոն, ռուեէնացէները,
ները, ալբանացէները: 1912թ. Պալ-
քանեան պաաերազմում կայսրու-

թիւնը իր եւրոպական մասը գրեթէ 
ամբողջութեամբ կորցրեց, մնացել 
էր միայն կոստանդնուպոլիսը, եւ 
երիտթուրքերի նացիոնալիզմը ծայ- 
րայեղութեան հասաւ' իր  առաջ 
խ՛նդիր դնելով կայսրութիւնը վե
րածել ազգային պետութեան' բո
լոր փոքրամասնութիւններին վե
րացնելով:

Լատինինան ցեղասպանութեան 
եւս մի պատճառ է նշում, «Առաջին 
Պալքանեան պատերազմից յետոյ 
մօտ 800 հազար թ ուրք փախչում է 
քրիստոնեաների ազատագրած երկ
րամասերից: Եւ հենց այս 800 
հազար թուրքերը յետագայում դառ
նում են գլխաւոր ջարդարարները, 
որոնք պիտի մորթէին հայերին 
Անատոլիայում»:

իւրաքանչիւր ծայրայեղ ազ
գայնականութիւն իր ձախողում
ների համար յաճախ երկրում բնա- 
կուող ուրիշ ժողովրդի է մեղադ
րում եւ նրան ոչնչացնելով' «ազգը 
մաքրում»: Նոյն երեւոյթն է եւ 
այն, որ թուրքերը հայերի մէջ 
թշնամի էին տեսնում, իսկ գերմա
նացիները հրեաների մէջ էին թշնա
մի տեսնում:

Թ ուրքիա ն ճնշումներով, 
բռնութեամբ ու ցեղասպանութիւն- 
ներով թրքացնելու' երիտթուրքե- 
րի ծրագիրը մինչեւ այսօր շարու- 
նակւում է, քրիստոնեաներին կո
տորելուց յետոյ անցան միւս փոք-
րամասնութիւններին' 1937-ին եղաւ
ալեւիների ցեղասպանութիւնը, 
ապա մինչեւ այժմ պարբերաբար 
կոտորում են քրդերին: Պատճառ
ներից մէկը, որ թուրքական որեւէ 
կառավարութուն չի ուզում ճանա
չել հայերի ցեղասպանութիւնը, այն 
է, որ Թուրքիան չի աւարտել 
ցեղասպանութիւներով երկիրը 
թրքացնելու ծրագիրը:

Ինչ կարող էին անել հայերը
Օսմանեան կա յսրութէւնը  

թրքացնելու երէաթուրքերէ ծրագ
րէն դէմադրելը մէ փոքր 
դէ համար անհնար էր, մէ կողմում 
պետական հզօր ապարաա' աշխար- 
հէ ամենահզօր կայսրււթէւններէց 
մէկը, մէւս կողմում ' հպաաակ, թոյլ 
կազմակերպուած ժողովուրդ: Յայց 
գուցէ հնարաւոր էր արդէւնաւէա 
դէմադրութէւններ կազմակերպե- 
լով 'նուազեցնել կ

Այն քննադաաութէւնը, թ է  
պէաք չէր յոյս դ՛նել Անաանաէ եւ 
մասնաւորապէս քուսասաանէ վրայ, 
գուցէ հէմնաւոր է: Որեւէ երկէր 
ուրէշէ համար անկախութէւն ձեռք 
չէ բերում:

*իուցէ հնարաւոր էր կամաւո- 
րական շարժման փոխարէն նոյն 
Օսմանեան կայսրութէւնէց 
նէ հայկական բնակավայրերը 'լէ- 
նել եւ կազմակերպել հայերէ էն ք- 
նապաշապանութէւնը' սպասելով 
դաշնակէցներէ առաջխաղացմա- 
նը: Յեղասպանութէւնէց փրկուե- 
ցէն այն հաաուածները, որաեղ 
էնքնապաշտպանււթէւն կազմա- 
կերպուեց, եւ դաշնակէցներէ բա
նակները հասան -օ' 
յում էնքնապաշտպանււթէւն եղաւ, 
բայց դաշնակէցները չհասան, եւ 
հայերը կոաորուեցէն):

Առաջէն աշխարհամարաէ շէ-
մէն' 1914 թուականէ Յուլէսէն,
իր^րո^ում ՀՅԸ 8-րդ ընդհանուր 
ժողովը որոշում ընդունեց, որ 
ռուս-թուրքա կա ն պաաերազմէ

դէպքում հայերը չէզոք դէ րք պէաք
է գրաւեն, եւ էւրաքանչէւր երկրէ 
հպաաակները կաաարեն էրենց 'զէ- 
նուորական պարտականււթէւննե- 
րը: Սակայն, պաաերազմը սկսուե-
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President Sarkisian:

Arm enia  Cannot Stay Aside in Case of 

Azeri Aggression Against Karabakh

YEREVAN -- “Integration unions 
can only succeed and develop in a 
secure environment. Security is the 
key basis for the development and 
prosperity of our states,” Armenian 
President Serzh Sarkisian said, ad
dressing the extended session of the 
Supreme Council of the Eurasian Eco
nomic Union.

“The fact that the countries form
ing the EEU are also members of the 
CSTO, an organization that aims to 
ensure comprehensive security in the 
region, is extremely important. The 
escalation of the situation at the 
Karabakh line of contact and the Ar
menian border by Azerbaijan in early 
April became a serious challenge to the 
security of the EEU region,” President 
Sarkisian said.

“The danger is obvious. The EEU 
will either be views by our foreign 
partners as a zone of economic devel
opment, stability and security, where 
one can make investments and initiate 
long-term programs, or everyone will 
get used to this complex situation and 
will be guided by the circumstance 
that there are hearths of permanent 
tension and split here. I don’t think the 
second scenario meets our interests,”

the President added.
“Armenia cannot stay aside in 

case of aggressive actions against 
Nagorno Karabakh on the part of 
Azerbaijan. Of course, the self-de
fense forces of Nagorno Karabakh 
were quick to restore the situation, 
taking it under control. An important 
role here is reserved to Russia, which 
Azerbaijan addressed with a request to 
re-establish the ceasefire,” the Presi
dent of Armenia stated.

Referring to the Vienna meeting 
mediated by the Minsk Group, Presi
dent Sarkisian said “an agreement was 
reached on the confidence building 
measures, including the implementa
tion of monitoring and investigation 
mechanisms.”

“Armenia intends to work consis
tently towards implementation of those 
agreements and continue to seek ways 
for a peaceful settlement, which should 
be primarily based on the right of the 
people of Nagorno Karabakh to self
determination. Armenia agrees with the 
Minsk Group Co-Chairs that this prin
ciple forms the basis of settlement, along 
with the principles of the use of force or 
the threat of force and territorial integ
rity,” President Sarkisian concluded.

Three H ig h -R an k in g  Defense M in istry  

O fficials Arrested

YEREVAN (RFE/RL) -- An army 
general and two other senior Armenian 
Defense Ministry officials have been 
arrested in separate corruption inves
tigations conducted by law-enforce
ment authorities, it emerged on Tues
day.

The general, Melsik Chilingarian, 
was taken into custody late on Monday 
ten days after being sacked as head of 
the ministry’s Department on Arma
ments which deals with storage, main
tenance and repair of weapons and 
ammunition supplied to the Armenian 
Armed Forces.

Also arrested was Colonel Armen 
Markarian, one of Chilingarian’s sub
ordinates who was in charge of ve
hicles used by the army. Markarian 
was fired earlier in May.

Armenia’s Investigative Commit
tee said the two men are suspected of 
abuse of power that resulted in “severe 
consequences.”

The third suspect, Colonel Mher 
Papian, holds a senior position in the 
Defense Ministry’s Department on 
M aterial-Technical Procurements 
tasked with arms procurements. He 
was detained as part of a separate 
inquiry conducted by the Investigative 
Committee. The law-enforcement 
agency said Papian risks prosecution 
on charges of “negligent attitude to
wards military service” which also had

General Melsik Chilingarian

“severe consequences.”
A spokeswoman for the commit

tee told RFE/RL’s Armenian service 
(Azatutyun.am) that investigators will 
specifically look into the quality of 
various items which the arrested offi
cials provided to the Armed Forces 
and determine whether they were pur
chased at inflated prices. She did not 
go into details.

Incidentally, President Serzh 
Sarkisian dismissed Papian’s immedi
ate superior, Deputy Defense Minister 
Alik Mirzabekian, as well as General 
Arshak Karapetian, the military intelli
gence chief, and General Komitas 
Muradian, the commander of the Ar
menian army’s communication units, 
in late April.

Continued on page 3

Arm enia Fu n d  Annual Telethon to Benefit 

War-Affected Regions o f Artsakh

...... — l .'.j .j- j l  mill

YEREVAN (Armradio) -- The 
elimination of consequences of the 
April war unleashed by Azerbaijan and 
the support to the affected families in 
Nagorno Karabakh will be the main 
strategy of this year’s fundraiser of 
the Hayastan All Armenian Fund, the 
Fund’s Executive D irector Ara 
Vardanyan told reporters today.

He said the funds raised during 
this year’s telethon will be provided 
for that purpose if no other sugges
tions are made, he noted.

“The NKR government has started 
calculating the damages. I can’t men
tion the amount needed, but the assis
tance should be multilayered and ben
efit different spheres -from supply of 
medicines to reconstruction of houses 
and assistance to families of the fallen 
soldiers,” Ara Vardanyan said.

The Executive Director noted that 
the plans will be clarified within a 
month or two.

The 25th sitting of the Hayastan 
All-Armenian Fund’s Board of Trust-

ees was held in Yerevan today.
The meeting was chaired by Presi

dent Serzh Sarkisian, President of the 
Board of Trustees. Participating in the 
sitting were Armenia’s Prime Minister 
Hovik Abrahamian, President of the 
National Assembly Galust Sahakian, 
NKR President Bako Sahakian, other 
high-ranking officials.

Addressing the meeting, NKR 
President Sahakian expressed grati
tude to the entire Armenian nation, 
Mother Armenia and the Diaspora for 
rendering support to the Artsakh Re
public during the harsh days of the war 
unleashed by Azerbaijan.

Bako Sahakian emphasized that 
the Armenian nation has a unique 
ability to consolidate at fatal hours 
and solve national issues of para
mount significance.

The President proposed to in
clude the reconstruction of the 
settlements affected by the April 
war into the program of the “Tele
thon-2016.”

Arm enia  E lected  to U N E S C O  

Intergovernmental Com m ittee

The 6th session of the General 
Assembly of the States Parties to the 
2003 Convention for the Safeguarding 
of the Intangible Cultural Heritage was 
held at UNESCO headquarters from 
May 30 to June 1.

Elections to the Intergovernmen
tal Committee for the term of 2016
2020 were held within the framework 
of the session.

Armenia was unanimously elected 
member of the Committee from the 
second regional group (Eastern Eu
rope) for a four-year term.

Countries elected from other re
gional groups include Cyprus, Austria, 
Guatemala, Columbia, Cuba, Philip
pines, Zambia, Senegal, Mauritius, 
Palestine and Lebanon.

The core functions of the Inter
governmental Committee for the Safe
guarding of the Intangible Cultural 
Heritage are to promote the objectives 
of the Convention, provide guidance

on best practices and make recom
mendations on measures for the safe
guarding of the intangible cultural heri
tage.

The Committee will further ex
amine requests submitted by States 
Parties for the inscription of intangible 
heritage on the Lists as well as propos
als for programmes and projects. The 
Committee is also in charge of granting 
international assistance.

The Members of the Intergov
ernmental Committee are elected by 
the States Parties meeting in General 
Assembly according to the principles 
of equitable geographical representa
tion and rotation.

States Members to the Commit
tee are elected for a term of four years, 
and every two years, the General As
sembly shall renew half of them. A 
State Member of the Committee may 
not be elected for two consecutive 
terms.
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Tu rk ish  Professor Cengiz Aktar:

Turkey H as Been Party to 

N agorno-Karabakh Conflict

YEREVAN -- Turkey has been 
and remains a party to the Nagorno- 
Karabakh conflict, according to Cengiz 
Aktar, a political science professor at 
Istanbul University. Speaking today 
in Yerevan during a roundtable on the 
Karabakh conflict he said Ankara 
stepped up its involvement after the 
failure of the Zurich protocols.

“Turkey began helping its brother 
Azerbaijan, although the bulk of Turks 
have no idea where Karabakh is, even 
Turkish foreign minister,’ he said.

According to him, Turkey's po
sition on this issue is completely emo
tional - Ankara supports Baku in defi
ance of diplomatic rules.

"Turkish media offered very little 
information about what has been hap
pening in Karabakh over the recent 
days. Reliable information appeared 
only in bilingual Turkish-Armenian 
newspaper Agos,' Aktar said.

Turkey and Armenia have had no 
diplomatic ties since Armenia became 
independent from the Soviet Union in 
1991. Turkey closed its border with 
Armenia in 1993 in a show of support 
for its ally, Azerbaijan, which had a 
dispute with Armenia over Nagorno- 
Karabakh, the ethnic Armenian en
clave of Azerbaijan.

There are several sensitive issues 
complicating the establishment of nor-

Cengiz Aktar

mal relations between the two coun
tries, particularly Ankara’s blatant sup
port of Azerbaijan in the Nagorno- 
Karabakh conflict resolution process 
and Turkey’s refusal to acknowledge 
the mass killings of Armenians the 
Ottoman Empire as genocide.

The thaw in relations between 
the two countries began in 2008 at the 
Armenian president's initiative. In 2009 
October 10 Armenia and Turkey signed 
"Protocol on the Establishment of Dip
lomatic Relations" and "Protocol on 
the Development of Bilateral Relations" 
in Zurich which were to be ratified by 
the parliaments of both countries.

However, on 22 April 2010, the Presi
dent of Armenia signed a decree suspend
ing the ratification of the protocols.

Bako Sahakyan: Azerbaijan’s Policy Is Threat 

N o t O n ly  to Arm enia and Karabakh, 

but A lso  to W hole W orld

MADRID (Panorama.am) -- The 
president of the Nagorno Karabakh 
Republic, Bako Sahakyan, believes in 
the independence and power of the 
army of his country, to which he has 
devoted his life, he says in an interview 
with the Spanish newspaper El Mundo.

According to the NKR president, 
there has been tension on the contact 
line between the Azerbaijani and NKR 
forces for a long time. During all those 
years, the NKR government has at
tempted to attract the international 
community’s attention to the problem 
emphasizing that Azerbaijan’s actions 
would have fatal consequences. Un
fortunately, that happened, and 
Azerbaijan initiated a large-scale mili
tary action against the NKR in the 
beginning of April.

Bako Sahakyan notes that as 
usual, the Armenian nation supported 
them in the NKR defensive actions. 
“Every Armenian, no matter in what 
corner of the world he live, feels a 
responsibility tosupport us at least 
morally, and it will always be so,” 
Bako Sahakyan notes.

According to the NKR president, 
their struggle for independence is wel
comed by many countries and nations, 
as they understand that Azerbaijan’s 
policy is a threat not only to Armenia 
and Karabakh, but also to the whole 
world. “It is a threat to the values of 
the international community. Russia, 
France, and the OSCE Minsk Group 
undertake certain measures for the 
peaceful regulation of the conflict,” 
the president highlights.

Bako Sahakyan notes that 
Azerbaijan started the attack and at
tempted to capture the NKR territory 
using its whole military arsenal. The 
NKR Defense Army gave a well-de
served response obliging the enemy to 
give up its initial plan. As a result, the 
Azerbaijani militaries could capture only 
two positions in the northern and south
ern directions. For that aim, they used 
heavy artillery and most of their mili
tary arsenal.

Bako Sahakyan also notes that 
Azerbaijan was spreading misleading 
information about a unilateral ceasefire, 
while shelling the NKR settlements. He 
expresses hope that the Azerbaijani 
authorities will refrain from actions, 
which can lead to a new escalation of 
the conflict.

Talking about the residents of 
the frontline villages, the NKR presi
dent notes that the question is whether 
the Azerbaijani side will implement 
the agreements about the ceasefire. 
“We do our best to make the Azerbaijani 
authorities respect those agreements,” 
he notes and emphasizes that the NKR 
government continues to help the 
evacuated residentsof the frontline 
villages.

Bako Sahakyan notes that the 
NKR population has lived in tension 
for many years, and ceasefire viola
tions take place on a daily basis. “Most 
importantly, we have made certain 
conclusions and will undertake proper 
measures in order to prevent similar 
actions by the enemy in the future,” 
the NKR president sums up.

M onum ent to Heroes of A p ril War 

Unveiled in Yerevan

YEREVAN (Armradio) -- Prime 
Minister Hovik Abrahamian participated 
today in the unveiling of a monument 
dedicated to the heroes killed in the 
April war.

The monument was erected in 
the park named after Tatul Krpeyan at 
the initaitve of the Student Council of

the Armenian State University of Eco
nomics and the Youth Foundation of 
Armenia. The author of the monument 
is Vardan Harutyunian.

PM Abrahamian laid flowers at 
the memorial and the graves of the 
fallen freedom fighters, paying tribute 
to their memory.

“A rm tech” Conference to Present 

Arm enian IT  Developm ents in Silicon Valley

YEREVAN (Armenpress) -- 
“Armtech” conference, which this year 
is entitled “Armenia: IT Forum”, will 
be held in Silicon Valley Synopsys 
Mounatin View Campus on June 10. 
Forum aims to present and discuss the 
tendencies of the IT development in 
Armenia and its prospects in the inter
national arena, to promote the interna
tional cooperation and involvement of 
investments, to contribute to the coop
eration between the IT specialists.

Deputy Minister of Economy of 
Armenia Emil Tarasyan said the event 
is being held under the patronage of the 
Prime Minister, and with the participa
tion of the IT community representa
tives from Armenia and the US. “This 
year’s forum is exclusive in a sense 
that it will be devoted to the start-ups. 
5 start-ups will participate in the con
ference”, he stated. Minister said pre
viously numerous agreements were 
signed within the framework of the 
“Armtech”. This year the organizers 
of the forum also plan to sign such 
memorandums which will lead to the 
implementation of new projects in Ar
menia.

Director of the Enterprise Incu
bator Foundation Bagrat Yengibaryan 
stated that two important issues will be 
discussed during the conference: 
progress of Armenian organizations in 
the world, especially in the US market, 
and the education issue, in particular, 
how to promote human resource de
velopment in Armenia. He highlighted 
that this year the conference is being 
held at “Synopsys” company, the rep
resentative of which is the largest IT 
company in Armenia. “These year we 
have a number of foreign speakers in 
the conference who are representa
tives of the multinational organiza
tions. They are not guests that come to

ARM -
TechCon 1

know what happens in Armenia, what 
developments exist in Armenia and 
what are the challenges to develop the 
IT sector here”, the director said. He 
also stated that a focus will be put on 
the development of the newly created 
companies, representatives of such 
companies will take part at the confer
ence and will present their projects to 
the investors.

Chairman of the Union of Em
ployers of Information and Communi
cation Technologies Armen Baldryan 
mentioned that Armenia with such 
conference shows that it is ready to 
new reforms in the IT sector. “We will 
present one of our initiatives at the 
conference which is the creation of 
the Technology University in Yerevan”, 
he stated.

Chairman of the Union of Infor
m ation Technology Enterprises 
Alexander Yesayan also welcomed this 
event. He informed that the Union also 
will concentrate on the issue of educa
tion and will present the project of 
engineering laboratory.

Executive D irector of the 
“Synopsys Armenia” CJSC Hovik 
Musayelyan said the experience of 
“Armtech” shows that holding this 
conference in the Silicon Valley is 
justified. He stated that their company 
will present the project with physics 
and mathematics orientation which was 
launched in 5 high schools of Yerevan.
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$325,000 Raised For the A G B U  H um anitarian  

Em ergency R elief Fu n d  for Syrian Arm enians

LONDON -- On May 21, AGBU 
brought together hundreds of support
ers and friends for a Gala Benefit 
Dinner at the Landmark Hotel in Lon
don. The evening was devoted to cel
ebrating the achievements of the AGBU 
Humanitarian Emergency Relief Fund 
for Syrian Armenians and inspiring 
continued support for helping to allevi
ate the dire conditions that continue to 
persist in the region.

Thanks to the generosity of AGBU 
Central Board member and CEO of 
Amber Capital Joseph Oughourlian and 
his wife Jenny, all the proceeds from 
the fundraising dinner were directed to 
the AGBU Humanitarian Emergency 
Relief Fund for Syrian Armenians.

The highlight of the gala was the 
keynote speech by the Right 
Honourable Professor the Lord Darzi 
of Denham. Lord Darzi-the embodi
ment of success-captivated the audi
ence with his wit and charm. Born in 
Baghdad to Armenian parents, Lord 
Darzi is known as one of the world's 
leading surgeons, pioneering the key
hole surgery that has saved the lives of 
countless patients around the world. 
He has also served as a government 
health minister and became the first 
person of Armenian origin to become a 
member of the House of Lords.

Speeches were also given by 
Camilio Azzouz of the AGBU London 
Trust and AGBU Europe Board; Mr. 
Oughourlian; Cesar Alierta, the chair
man of the Spanish telecommunica
tions provider Telefonica; and AGBU 
President Berge Setrakian. All the 
speakers emphasized the importance 
of responding to global crises swiftly 
and instilled in the audience the great 
significance of their contribution to 
Syrian relief. In particular, Alierta-a 
friend and supporter of the Armenian 
community- encouraged AGBU mem-

bers to raise awareness about the cri
sis in Syria and outlined the way Arme
nians are exemplary in the world: "I've 
seen how resilient and strong the Ar
menian community is. It is part of your 
DNA. It is the most important commu
nity in the world because the Armenian 
community is the only one that can 
know how life is in the Middle East, 
Europe, Canada, the United States and 
Latin America and also serve Christian 
values."

Among the prominent guests 
were members of AGBU London, the 
AGBU London Trust, AGBU Europe, 
the AGBU Central Board and the clergy 
of the Armenian Apostolic Church 
along with members of the AGBU 
Young Professionals (YP) network. 
Special acknowledgment was given to 
AGBU Central Board member Vasken 
Yacoubian, who has been instrumental 
in organizing relief efforts in Syria and 
for Syrian Armenians living in Arme
nia. "From the bottom of our hearts, 
you are truly a hero to us and a big 
source of inspiration. If my generation 
puts so many hours of work into what 
we do, it's because of people like you 
who have put everything they have 
into our community. We want to deeply 
thank you for that," Azzouz said in 
recognition of Yacoubian.

The gala closed with remarks by 
Mr. Setrakian, who sketched the for
midable history of the Armenians of 
the Middle East over the past century 
and emphasized the perseverance of 
the Armenian people: "These are diffi
cult times, but we will prevail. I remain 
optimistic. This vision of ours, created 
in 1906, has gone through many chal
lenges, but we thank Armenians world
wide who have trusted this organiza
tion and we will continue the heritage 
of our founders and continue to reach 
out to every Armenian in need."

Three High-Ranking Officials Arrested

Continued from page 1

The sackings came more than 
three weeks after the outbreak of heavy 
fighting around Nagorno-Karabakh that 
nearly escalated into a full-scale Arme- 
nian-Azerbaijani war. A senior pro
government lawmaker attributed them 
to “shortcomings” in the Armenian 
military’s response to an Azerbaijani 
offensive in Karabakh.

The Investigative Committee 
declined to clarify whether Monday’s

arrests are also connected with the 
April 2 offensive that left more than 
80 Armenian soldiers and volun
teers dead.

Azerbaijani troops captured sev
eral Armenian positions along the 
Karabakh “line of contact” but failed to 
advance farther. According to indepen
dent sources in Baku, at least 94 
Azerbaijani soldiers, many ofthem mem
bers of special forces, died in action.

The four-day hostilities raised 
questions about the Armenian military ’ s

Raoul W allenberg Foundation  

to H o n o r Steve Kerr’s Grandparents 

for Saving Arm enians
NEW YORK (Armradio) -- The 

Board of the IRWF has unanimously 
resolved to award the Raoul Wallenberg 
Medal to the late Dr. Stanley E. Kerr 
and his wife, Elsa, for their devoted 
work in favor of Armenian women and 
children in the 1920’s who had man
aged to survive the great tragedy which 
started to unfold in 1915.

The relief effort was organized 
and provided by the Near East Relief 
(NER) and among the American vol
unteers was they 21 year old Stanley 
Kerr, at that time, a junior officer with 
the US Medical Corps. After having 
served in Aleppo he was transferred to 
Marash, in Anatolia, where he headed 
the American assistance operations, at 
a great risk for the Turks regarded the 
Americans as collaborators of the Ar
menians. In 1922, he moved to Beirut 
where he and his wife Elas, estab
lished the Near East Relief Orphanage 
for Armenian children at Nahr Ibrahim, 
Lebanon. In this position, the couple 
was instrumental in aiding a signifi
cant number of Armenian mothers 
and children.

In 1925, Stanley Kerr earned a 
Ph.D. in Biochemistry, a field where 
he distinguished himself, and returned 
to Beirut to chair the Department of 
Biochemistry of the American Univer
sity of Beirut. In 1965, he retired with 
the rank of Distinguished Professor 
and was awarded the Order of Merit 
from the Republic of Lebanon.

Besides their actual help to Ar
menian orphans, Stanley wrote a re
markable memoir documenting his 
experiences in Marash -  The Lions 
of Marash: Personal Experiences with 
American Near Esast Relief, 1919
1922), providing a first-hand account 
of the plight suffered by the Arme
nian people.

One of the couple’s sons, Dr. 
Malcolm Kerr, an acclaimed scholar 
specialized in Middle Eastern Studies, 
became the President of the American 
University of Beirut and was tragi
cally assassinated in Beirut by ex
tremists in 1984.

Malcolm’s son, Steve Kerr, was

Mr. Eduardo Eurnekian, Chair
man ofthe IRWF, said that “Dr. Stanley 
Kerr and his wife Elsa are an example 
of pure humanitarianism and as such, 
they should be recognized and remem
bered. They should serve as role mod
els for the young generations”.

Steve Kerr
a prominent Basketball player and cur
rently head coach of the Golden State 
Warriors. In a recent interview, Steve 
told about how proud he feels about 
his grandparents.

The Raoul Wallenberg Medal will 
be posthumously bestowed to Stanley 
and Elsa Kerr, in the hands of their 
grandchildren and it will be coordinated 
with them, together with other com
memorative initiatives such as a special 
stamp dedicated to the heroic couple.

Dr. Stanley E. Kerr

7th Pan-Arm enian Gam es to Be H e ld  

in N agorno Karabakh

YEREVAN (Armenpress) -- On 
June 1 session of the Executive Com
mittee of the “Pan-Armenian Games 
World Committee” NGO was held in 
“Olympavan” led by president of the 
Committee Ishkhan Zakarian.

At the session Zakarian made a 
proposal to hold the 7th PanArmenian 
Games in the Nagorno Karabakh Re
public which was unanimously adopted 
by all participants. “This will be a 
historical decision and will truly re
flect our goal which is “Armenia- 
Nagorno Karabakh-Diaspora” trinity”, 
Zakaryan stated.

Deputy Presidents of the Execu
tive Committee also delivered speeches 
over the importance of holding the 7th

PanArmenian Games in Nagorno 
Karabakh.

Issues related to the preparatory 
works of the Games in Nagorno 
Karabakh were discussed.

Executive Committee also made 
a decision to hold the Pan-Armenian 
Games World Committee General As
sembly in Nagorno Karabakh on Sep
tember 3, 2017.

At the end of the session the 
Executive Committee issued a state
ment condemning the Azerbaijai pro
vocative actions unleashed against 
Nagorno Karabakh overnight April 1
2, and expressed their support to the 
Nagorno Karabakh Republic and the 
NKR civilian people.

apparent lack of prior knowledge of did not have sufficient modern weap-
the assault. Critics also suggested that ons and other military equipment when
Karabakh Armenian frontline troops they came under attack.
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A M A A  Centennial K ick -O ff to H o n o r  

C h ild  and O rphan Care Com m ittee
M erdin ian School Dedicates 

the Bezjian Fam ily  B u ild ing

GLENDALE -- The Armenian 
Missionary Association of America 
(AMAA) has announced that its Cen
tennial Kick-Off Celebration will pay 
tribute to a major supporting group, 
the AMAA Child and Orphan Care 
Committee, at a Banquet planned for 
October 8, 2016 at the Jonathan Club 
in Los Angeles. According to Banquet 
Co-Chairs Jack Muncherian and Gary 
Phillips, Esq., the third floor ballroom 
of the historic downtown Club has 
been reserved for the event which will 
honor the creative and hard-working 
West Coast Child and Orphan Care 
Committee, an organization celebrat
ing its 25th anniversary. Paul 
Kalemkiarian has accepted the role of 
Master of Ceremonies.

In the aftermath of the devastat
ing Armenia earthquake of 1988, the 
AMAA rushed in to help. Many chil
dren were killed or injured, many were 
left orphans, and some were taken 
abroad for treatment. In 1991, the 
same year that Armenian Independence

was declared, the Orphan and Care 
Committee was established. This Com
mittee has concentrated on changing 
children’s lives and giving them hope 
for a better future “one child at a time.”

With poverty an issue, families in 
Armenia cannot always care for their 
own, resulting in children who live in 
extreme poverty (even though one or 
both parents may still be alive). That is 
when AMAA Child and Orphan Care 
Support steps in.

The AMAA, founded in 1918 in 
Worcester, MA, has been headquar
tered in Paramus, NJ since 1972 and 
has extended its spiritual, educational, 
social services, and child care minis
tries to 24 countries around the world.

Levon Filian (PH 818-937-9840) 
the AMAA’s West Coast Executive 
Director and Louisa Janbazian (PH 
201-745-7496) AMAA PR/Communi- 
cations Coordinator, can be contacted 
for information. AMAA West Coast 
office is located at 1101 N. Pacific 
Ave., Suite 301, Glendale, CA 91202.

M osaics Discovered in Artashat 

to Be D isplayed in  M useum

YEREVAN (Panorama.am) -- In 
2003, during the excavations in the 
capital city of Artashesian dynasty, 
Artashat, mosaics typical to the late 
Roman period baths were discov
ered. After the discovery these mo
saics have been covered again. 
Thanks to a special program, these 
mosaics will be moved, restored and 
displayed.

Director of the Institute of Ar
chaeology and Ethnography of the

National Academy of Sciences, Pavel 
Avetisyan told Panorama.am that part 
of the mosaic floors are well pre
served, yet the larger part is de
stroyed or damaged.

“To preserve the mosaics found 
in Atrashat, they need to be moved. 
As it is located on the bank of Araks, 
the floors get wet which will lead to 
the destruction of the mosaics. If 
measures aren’t undertaken, what 
has been preserved soon will be de-

On Sunday, May 15th, 2016, the 
C & E Merdinian Armenian Evangeli
cal School held a dedication and rib
bon-cutting ceremony for the newly 
constructed Bezjian Family Building. 
Rev. Dr. Ron Tovmassian, Moderator 
of the AEUNA, offered his blessings 
for the new building.

Erection of this state-of-the-art 
facility was made possible by a gener
ous one million dollar donation by bene
factors Mr. & Mrs. Albert & Terry 
Bezjian. Mr. Bezjian is the founder of 
Indo-European Imports, a wholesale 
distributor of imported Middle Eastern 
specialty foods.

This modern building houses a 
library, a science lab, an art room, five 
spacious classrooms, and the athletic 
coach’s office. It provides the school 
with greater flexibility in serving its 
growing student population.

Following the ribbon-cutting cer
emony, the guests attended a gala ban
quet co-chaired by Mrs. Helga Sarkis 
and Mrs. Seta Nalbandian. The event 
was held in a beautifully decorated tent 
on the school’s courtyard. Mrs. 
Mariam Kuregyan-Krtotyan, an accom
plished professional, served as the 
master of ceremonies. She began by 
expressing her heartfelt appreciation 
for the excellent quality of education 
and family atmosphere enjoyed by her 
children at Merdinian School.

Rev. Berdj Djambazian, Minister 
to the AEUNA, offered the invocation. 
Wonderful musical performances were 
offered by two young artists: Mrs. 
Mary Balian Saghbazarian, an accom
plished singer and composer of

Christian songs, and Ms. Marta 
Hovhannisyan, a promising young 
music student with a beautiful voice. 
M rs. Saghbazarian  is, bo th , a 
Merdinian alumna and parent.

Dr. Nazareth Darakjian, the Presi
dent of the AMAA, delivered greetings 
of the AMAA, after which the guests 
enjoyed a delicious dinner. Mrs. Lina 
Arslanian, principal, delivered her mes
sage highlighting the admirable quali
ties of the school and the accomplish
ments of its students. This was fol
lowed by recitations of Bible verses 
and Armenian poems by several stu
dents.

Mrs. Juliette Abdulian introduced 
the guests of honor, Mr. & Mrs. Albert 
& Terry Bezjian. Dr. Vahe Nalbandian, 
Chairman of the Board of Directors, 
presented the guests of honor with 
commemorative gifts. Mr. Adrin 
Nazarian, a Merdinian School parent 
and State Assemblyman for the 46th 
district presented a certificate of rec
ognition to Merdinian School on behalf 
of the State of California.

Dr. Nalbandian read a congratu
latory letter sent to the school by Mr. 
Zaven Khanjian, the Executive Direc- 
tor/CEO of the AMAA. Mr. Khanjian 
is a veteran of the school’s Board of 
Directors. He served the school for 
many years in various capacities in
cluding Board member, Treasurer, 
and Chairman of the Board of Direc
tors.

The wonderful and very special 
evening was concluded with a bene
diction offered by Rev. Dr. Ara 
Chakerian.

stroyed,” he said.
According to Avetisyan, Minis

try of Culture has developed the pro
gram which will be realized with the 
material support of the state. The 
mosaics will be moved, restored and 
displayed in the museum.

“The works are underway. A 
competition is to be announced, as 
only specialists can work on the 
project. Those with the best offer 
will win. The work will start in a 
couple of months,” he explained.

The mosaics date back to the 
2nd-3rd centuries, almost the same 
period as those of Garni. According 
to Pavel Avetisyan, there’s a the
matic difference between these mo
saics.

It shout be noted that there are 
different theories regarding the date 
of the construction of Artashat. The 
capital is most likely to be constructed 
in 189-188 BC. The excavations in 
Artashat allow study the ancient ur
ban construction of Armenia.
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Ամերէկաչէ -
չական Ընկերակցութեան 
Հարիւրամեակէ
թէւնները սկէզբ կառնեն հացկե
րոյթով մը, որ տեղէ պէտէ 
նա յ Հոկտեմբեր 8-էն Լոս 
Jonathan Club-էն մէ£, որու ըն- 
թացքէն յարգանքէ տուրք պէտէ 
մատուցուէ Ընկերակցութեան կա
րեւորագոյն օժանդակ 
րէն մէկուն' Որբերու եւ Մանուկ
ներու Խնամակալութեան Աանձնա- 
ժողովէն, որ այս տարէ կը բոլորէ 
էր  կազմութեան 25Հաց
կերոյթէ Յանձնախումբէ անդամ
ները' գլխաւորութեամբ կէրէ Ֆ է- 
լէփսէ եւ ճէք Մընչէրեանէ, արդէն 
սկսած են էրենց
Փօլ է^ալէմգեար Սան սէրով ընդու
նած է վարել Հացկերոյթէ 
սմվմրէ պաշտօնը *

1988-է Հայաստանէ
երկրաշարժէն անետք, 
Ա ՀԱ Ը-ը էր  օգնութեան բոլոր 
կարելէութէւնները ուղղեց դէպէ 
Հայրենէք* Երկրաշարժէն որպէս 
արդէւնք, հազարաւոր երեխաներ 
զոհուեցան են կամ մեծապէս 
ուեցան* Անոնցմէ շատեր մնացէն 
որբ եւ ոմանք մրտ երկէր փո
խադրուեցան բուժման համար*

1991-ին երբ Հայաստան հռչակեց 
էր  անկախութէւնը, Ա ՀԱ Ը-ը կազ
մակերպեց Որբերու եւ 
րու Խնամակալութեան 
ժողով մը* Անոնց մէակ նպատակն 
էր բարեփոխել երեխաներու կեան-

ըը, անոնց աալով չոչս' աւելէ լաւ 
ապագայի:

Զըաւորութեան պատճառով, 
շատ մը ընտանիքներ Հա լոտ ա նի  
մէջ կարող չեն հոգալ իրենց ընտա
նեկան պարագաները, որուն որպէս 
արդէւնը երեխաները կը մնան 
ծաչրահեղ կարէըաւոր (նոչնէսկ 
եթէ անոնց ծնողներէն մէկը կամ 
երկուըն ալ ողջ են)* ՛Նման պարա
գաներու է որ Ա ՀԱ Ը-է Որբերու եւ 
Մանուկներու Հովանաւորութեան 
Յանձնաժողովը էր  օգնութեան ձեռ-

ըը լi եը կաըէ*
Ամերէկաչէ Հաչ Աւետարան

չական Ընկերակցութէւնը հէմ- 
նադրուած է 1918-էն 
Նահանգէ Ուսթըր ըաղաըէն մէջ: 
1972-էն էվեր անոր կեդրոնատեղին 
կը գտնուին Նէւ Օըրզի Նահանգէ
Բըրէմըս մէյՂա աՀԱմէջ: Ա ՀԱ Ը-ը
էր  հոգեւոր, կրթական, մարդասէ- 
րական եւ երեխաներու խնամակա
լութեան ծառաչութէւնը ծաւալած 
է աշխարհի 24 տարբեր երկիրներու 
մէջ: Ներկաչէս անոր Վարիչ Տնօրէ
նը Պրն. ԼԼաւէն Խանճեանն է եւ 
Վարչական Խորհուրդէ Նախագահը' 
Տօըթ. Նազարէթ Տարագճեան:

Հոկտեմբեր 8-էն կաչանալէը 
ձեռնարկէն մասէն չաւելեալ տեղե- 
կութէւններու համար կրնաը կապ 
հաստատել Միացեալ Նահանգնե
րու Արեւմտեան Ափէ -
կին հետ' Հեռ. 818-937-9840 - 1101 
N . Pacific Ave., Suite 301, Glendale, 
CA 91202
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Լրագրող կուենըն էտուըրտս 
(Gwenan Edwards) այցելած է 
Լեռնային *Լարարաղ Հանրա
պետութիւն*

Ան thewhatandthewhy.com  
կայքին մէ£ հրապարակուած իր  
անդրադարձին մէ£ Ատեփանա- 
կերտի բնորոշ կիրակնօրեայ 
տեսարան մը կը նկարագրէ եւ կը 
պատմէ, թ է յաճախ, երբ որ
Ատեփանակերտ կերթ ա յ, իրեն կը 
հարցնեն' «Ատիկա ո±ւր է»* Ան կը 
պատասխանէ, որ ատիկա Լիւքսեմ- 
պուրկի Հ_ափ տարածք զբաղեցնող 
եւ միջազգայնօրէն չճանչցուած 
երկիր մըն է*

Հակառակ մայրաքաղաքին մէ£ 
տիրող խաղաղ մթնոլորտ ին  
Լեռնային Վ^արաբաղը տարիներ 
շարունակ հակամարտութեան մէ£ 
է, որ յաճախ կը նկարագրուի 
որպէս յետխորհրդային էքւրոպայի 
«սառած հակամարտութիւններէն» 
մէկը* Սահմաններուն Հերցի՛ն 
բռնութ եա ն բռն կում ը տեղի 
ունեցած է Ա պ րիլին, որուն  
հետեւանքով երկու կողմէ ալ տասնեակ 
զոհեր արձանագրուած են*

Լրագրողը զրուցած է 81- 
ամեայ բնակիչ Նիքոլայի հետ, որ 
պատմած է, թ է կեանքը բարդացած 
է երկու տարի կնո£
մահանալէն ետք* Անոր չորս  
երեխաներէն երկուքը մահացած 
են* Անոնցմէ մէկը հակամարտութ
եան ժամանակ ստացած 
ներուն հետեւանքով* Եւ հակառակ 
այն հանգամանքին, որ ան քիչ փող 
ո ւն ի , ց ա & թ ո շա կ , կ ՛ը ս է . 
«Ղ^արաբաղը աշխարհի լաւագոյն 
վայրն է», սակայն չի գիաեր, թէ 
երբ կ աւարտի հակամարտութիւնը*

Լրագրողը այնուհետեւ կը խօսի 
երկու երիտասարդներու հետ, որոնք

հիանալի անգլերէն կը խօսին* 
Լեռնային Ղարաբաղի բնակչութեան 
մօտ 40 տոկոսը անգլերէն կը խօսի* 
Լրագրողը կը նկատէ անոնց նորաձեւ 
հա գուստ ը եւ թ է  ի ն չպ էս  
երիտասարդ տղան յաճախ կը 
ստուգէ իր սմարթֆոնը*

Հեղինակը կը հարցնէ, թ է ի նչ 
կը մտածեն անոնք Ատրպէյճանի եւ 
ա տ րպ էյճա նցին երու մա սին, 
յատկապէս Ապրիլին վերսկսած 
բռնութենէն ետք* թէեւ իրենց 
զգացումները ուժեղ են, բայց 
պատասխանը կշռա դա տ ուա ծ  
կըլլա յ. «Մենք չենք ատեր զանոնք, 
անոնք մեզի պէս մարդիկ են, մենք 
անոնց թշնամի չենք ըսեր, այլ 
հակառակորդ»*

Երկու երիտասարդներն ալ 
կըսեն, որ կը ցանկան մնալ 
Լեռնային Ղարաբաղ եւ մտադրութ
իւն չունին հեռանալու*

«Մեր կեանքը եւ ընտանիքները 
այստեղ են* Աա մեր հայրենիքն է* °ս  
կը զարմանայի, եթէ մեր ընկերները
հեռանային»,- կ ը սէ ԼՒ ժ թ ը*

Լրագրողը անոնց կը հարցնէ, 
թ է ինչպիսին է կեանքը այստեղ, 
ինչին անոնք կը ժպտին եւ կը 
պատասխանեն, որ Ատեփանակերտի 
մէջ փակեր չկան, անոնք մեծաւ- 
մասամբ կը հաւաքուին իրարու 
տուներ* Արգիշտին կը նշէ, որ 
ինքը դո կը դառնայ, երբ ընկերները 
հաւաքուին լողաւազանի մօտ երեկոյ 
անցնելու համար* Լրագրողին 
զարմանքին ի պատասխան Լիլի 
թ ը կը ծ ի ծ ա ը  եւ կը սէ. « Այո,
մենք երիտ ա սա րդ  ենք եւ 
միւսներուն նման»*

Լրագրողը կեզրափակէ նշելով, 
«Ուր ալ ըլլա ս աշխարհի մէջ եւ 
ինչ հանգամանքներու մէջ ալ ըլլաս 
կեանքը առաջ կերթայ»*
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Վաեաճ Բահարեան

Ընտանէք կազմողներէ 
նական ք^նդէրը ըն գոյու
թեան ապահովումն է ' հնարա
ւորութեան սահմաններում 
բերելով դրամական մէջոզներ, 
յատկապէս թանկարժէր մետաղ
ներ' ոսկեղէն, արծաթեղէն, ադա- 
մանդեղէն եւ այլն,
բէ գոյատեւման եր են նրա 

նեղ օրերում:
Աա չգրուած է հայ

ժողովրդէ համար, բանէ որ հայէն 
յօշոտել ցանկացողներ, 
ներ շատ են եղել, եւ շատ 
րում ունեցած թանկարժէր էրերը
փրկել են նրանր: 1915 թ . Հայող
ցեղասպանութեան տարիներէն շատ 
հայերէ փրկութեան բանալէն են 
եղել դրանբ:

ֆմ ծնողներէր,
րից ու բարեկամներէդ ես յաճախ 

եմ լսել, որ ոսկեղէնը էէն
բերում նեղ օրերէ' սոված չմնալու 
ու փրկութեան համար, բանէ որ 
Ատրպէյճանէ նման վայրագ ցեղեր 
շատ էէն եւ հէմա էլ շատ են 
երկր ապնդէ  վրայ£

Տեխնէկապէս հզօրացած եւ 
զարգացած երկրներում 
թութէւնը բարեփոխելով մարդու 
կեանբը, ոսկեղէնը եւ թանկարժէբ 
մետաղներն ու բարերը սկսեցէն 
օգտագործուել որպէս պճնանբէ եւ 
փառասէրութեան առարկաներ:

Հայաստանէ անկախ Հանրա- 
պետութէւնն ստեղծուեց 1991 թ .,
որէ ընտանէբը' կառավարութէւնը, 
փոխանակ «նեղ օրերէ համար» 
ստեղծելու անձեռնմխելէ կայուն 
դրամագլուխ, էր  անդամներէ 
գրպանները ուռճացրեց, անյոյս 
թողնելով ժողովրդէն ապագայէ 
նկատմամբ£

2016 թ . Ապ րէլէ 1-5 Ատրպէյ-
ճանէ սանձազերծած բառօրեայ պա
տերազմը Արցախէ Հանրապետու
թեան դէմ, անկախ Արցախէ բա
նակի յաղթար շաւէց, բ ացայայ
տեց հայկական բանակէ թ երու- 
թէւնները ռազմական բնագաւա- 
ռում, որոնբ չէէ՛ն էէ՚նէ, եթէ 
Հայաստանում էշխողները ունե- 
նայէն վերոյէշեա լ դրամագլու
խ ը, որով բանակէն կապա հովէէ ն 
անհրաժեշտ ռազմամթերբով եւ 
մէջ ոցներով®, եւ յոյս չէին դնի 
կուսաստանէ «սեղանէդ աւելա- 
ցած փշրանբներէն», որը, էնչպէս 
ասում են, «եարա չէ սաղաց- 
նում»-վէրբ չէ բուժում:

Փա°ռբ հայ ժողովրդէն: Զկայ 
չա րէբ, առանց բա րէբէ: Զա րէբը, 
բոլորս էլ գէտենբ, մեր ժողովրդէ 
արտագաղթն ու սփռուածութէւնն 
է աշխար հով մ էկ որէ համար 
համարեա' չմղկտացող հայ չկայ, 
էսկ բա րէբը' այդ սփռուած ժո
ղովրդէ մէասնական, մէ մարդու 
նման օգնութեան ձեռբ մեկնելն է 
Արցախէ բանակէն եւ նրա զէ- 
նուորներէն:

ՀՀ կառավարութեան որոշ ղե
կավարներէ գրպանները կարծէբ 
թ է ծակ ւփնեն, որբան լցնում են չէ 
լցւում: Ուռճացած գրպաններով 
այդ ղեկավարներէց բա±նէ հողէ 
օգնութեան հասաւ Արցախէ բանա
կէ կարէբներէն բառօրեայ պատե
րազմէ ժամանակ®:

Արն. Արտեոմ Տովհաննէսեան 
էր  «Բաց նամակ' Հայաստանէ 
Հանրապետութեան նախագահէն եւ 
կառավարութեանը» յօդուածում
(տե°ս «Ասպարէզ», Ուրբա թ, 13
Մայէս, 2016, էջ 12) նշելով կո- 
ռուպցէայէ մասէն գրում է. «® 
Համացանցում բազում տեղեկա-

տուութէւն կար ՀՀ ֆէնանսներէ 
նախարար Գտգիկ
ունեցած մէլէոնաւոր տոլարներէ 
ու ունեցուածբէ մասէն: Է լ չասենբ 
այն մասէն, որ այստեղ' Ամերէկա- 
յում ունէ տասնեակ մէլէոններէ 
արժողութեան առանձնատներ, էսկ 
«չար լեզուներն» էլ խօսում են 
Արաբական Էմէրաթներում, Եւրո- 
պայում եւ այլուր նրա ունեցած 
բնակարաններէ եւ այլ հաստատու- 
թէւններէ մասէն: Հարց է առաջա
նում, որտեղ^^ց»:

կագիկ քԱաչատրեանը էշխա- 
նութեան մէ օղակն է: Եթէ բոլոր 
օղակները բացայայտուեն, մ էլէ- 
արդաւոր տոլարներ կը յայտնա- 
բերուեն, որոնբ լէուլէ կը բաւա- 
րարեն պետութեանը' բանակէ կա- 
րէբներէն, էնչպէս նաեւ բանակէն 
ցանկացած տեսակէ զէնամթերբով 
բաւարարելու համար:

Եթէ նրանբ գրպանները բա
նան բանակէ կարէբները հոգալու 
համար̂  սփ՜ի ւռ բահայը վստահու- 
թէւն կունենայ նրանց վրայ ու կը 
բազմապատկէ էր  օգնութէւնը:

Պրն. կէորգ  Զէջեա ն էր  
«Ամուսնական Մատ Վրաս- 
տանէց Առաջնագէծ» յօդուածում
(տե°ս «Ասպարէզ», Եաբաթ, 14 
Մայիս, 2016, էջ 23) գրում է, որ

վէրահայութէւնը Արցախէ կողբէն 
է: Վէրահայոց թեմէ «Հայարտուն» 
կրթամշակութայէն եւ երէտասար- 
դութեան կենտրոնը բարեգործա
կան մէջոցառում է կազմակեր- 
պում' վէրահայ նկարէչներէ աշ- 
խատանբներէ ցուցադրութեան վա- 
ճառբէց ստացուած հասոյթը Արցա- 
խէն նուէրաբերելու համար: 
րէնը մէ բանէ նկար գնելուց յետոյ 
ելոյթ  ունենալու համար ձայն 
խնդրեց® Ապա կարէնը կնոջէց 
ներողութէւն խնդրելով, մատէց հա
նեց ամուսնական ոսկեայ մատանէն 
եւ յայտարարեց, որ այն Արցախ է 
ուղարկում: ® Լռութէւն® եւ խօսեց 
նրա ազգութեամբ ռուս կէնը: 
ասաց, որ մէանում է ամուսնու 
գաղափարէն ու առանց մէկ րոպէ 
վարանելու' մատնեմատէց հանեց 
մատանէն' յայտարարելով, որ այն 
ծառայեցնում է նոյն նպատակէն: ® 
Եսկ տղան վզէց հանեց արծաթեայ 
շղթան' Սուրբ կէորգէ կախարդան- 
բով ու յանձնեց մեզ»:

Ըստ «ՀՅԳնՀէմնադրամ Պէ- 
տէ Ստեղծէ Բանակէն Օժանդակե
լու Նպատակով» յօդուածէ (տե°ս
«Ասպարէզ», Ուրբա թ, 13,
2016, էջ առաջէն), նա կազմա
կերպչական աշխատանբներ է սկսել 
«Սփ էւռբէ հայութէւնը ոտբէ հա
նելու եւ նէւթական մէջոցներով 
հանգանակութէւններ կատարելու 
ուղղութեամբ, որպէսզէ ստեղծուէ 
հէմնադրամ, որ կարենայ զօրակ- 
ցէլ հայոց բանակէն»:

Ողջ սփ էւռբը ոտբէ կանգնեց 
աշխարհով մէկ, բազմաթէւ հան- 
գանակութէւններ եւ հեռուստա
մարաթոններ է կատարում Արցա- 
խ է կարէբներէ համար:

Սոյն թ ուէ 0ա յէսէ 14-էն Լոս 
Անճելոսում յատուկ հեռուստամա
րաթոն կազմակերպեց նաեւ «Հա
յաստան» համահայկական հէմնադ-
րամը ժամը 16-22 (6 ժամ), Արցա-
խէ բանակէ կարէբներէ համար եւ
հաւաբուեց 1,102,357 դոլլար:

քեոնմեզ ներեն հանգանակու- 
թէւն կատարողները, որոնց բոլորէ 
անունները չենբ նշել այս յօդուա- 
ծում: Նկատէ ունենանբ, որ հան- 
գանակութէւններով կամ հեռուս
տամարաթոնով դրամ հաւաբելը 
պահէ հրամայականն է եւ չէ շա- 
րունակւում:

0 է  խումբ մարդէկ Հայաս
տանէ բարէբները էւրացնելով եւ 
հսկայական հարստութէւն դէզե- 
լով, հաւատբէ նշոյլ անգամ չեն 
թողել ժողովրդէ մեջ, որէ հետե- 
ւանբով Հայաստանը դատարկւում 
է: Բայց հայը ունենալով էւրայա- 
տուկ գեն, անբակտելէ կապերով 
կապուած էէ՚նելով էր  Հայրենէբէ 
ու Սուրբ հողէ հետ, Հայրենէբէց 
դժգոհ հեռացած (արտագաղթած) 
հայերէ գերակշռող մասը շուտա
փոյթ օգնութեան է հասնում Հա յ- 
րենէբէն: իր Հայրենէբը հայէ հա
մար էւրայատուկ, անբացատրելէ, 
էրեն անսահման ուժ տուող երե
ւոյթ  է, որը նա զգում է էր  հոգում 
ու երակներում եւ անհրաժեշտու
թեան դէպբում պատրաստ է կեան- 
բը նուէրել նրա յարատեւութեան 
համար: Գրա համար էլ այն գրում 
եմ գլխատառով:

Անկախ յօդուածում ներկա
յացուած հանգամաբներէց, որոն- 
ցէց շատերը շատ հայրենակէցնե- 
րէն ընդվզման են հասցնում Հա
յաստանէ առանձէն ղեկավարներէ

դէ3, բ այց այդ ը նդվզող հայրենա֊
կէցները շարունակում են էրենց 
օգնութէւնը Հայրենէբէն:

Հայրենէբէ նեղ օրերէն նրան 
փրկողը մէշտ էլ եղել է հասարակ 
ժողովուրդը, որ ունեցած-չունե- 
ցածը նուէրել է Հայրենէբէն' էր  
անձէ հետ մէասէն: Եթէ ցականում 
ենբ, որ Հայրենէբը գոյատեւէ, 
ապա անյապաղ մէջոցներ ստեղ- 
ծենբ նրա բանակը հզօրացնելու 
համար: Ուստէ, եկէբ խոստովա- 
նենբ, որ առանց կազմակերպուած 
ընդհանուր ղեկավարութեան, տար
բեր տեղերում կատարուած հան- 
գանակութէւններով մեր նպատա
կէն լրէւչենբ կարող հասնել:
Նրանց գործունէութեան զուգա
հեռ, պէտբ է շուտա փոյթ ստեղծել
«ԱԶԳԱՅԻՆ Տ Ո ՒՐ Ք  ՄԻԱՅՆ ՀԱՅ
ՐԵՆԻՔ Ի ԲԱՆԱԿԻ ԿԱ ՐԻՔՆԵՐԻ
ՀԱ Մ Ա Ր»: Այն պէտբ է ստեղծուէ
հայկական լուրջ կազմակերպու- 
թէւններէ, կուսա կցութէւններէ, 
յարանուանութէւններէ, երեւելէ 
եւ կշէռ  ունեցող անհատներէ 
մէասնական կազմակերպչական 
ջա նբերով, որն ունենայ է ր  ծրա - 
գէր-կանոնագէրը եւ գրասենեակ- 
ները հայկական սփ էւռբէ ողջ 
տարածբում: Այն պէտբ է լէն է  
մնայուն եւ գործէ անժամանց: 
Զմոռանանբ, որ Ազգայէն տ ուր- 
բէ գործունէութէւնը էրականաց- 
նող կազմակերպութէւնը մէջտեղ 
բերելու համար անհրաժեշտ են 
դրամական մէջոցներ, ուստէ նա
եւ' հովանաւորներ: Ազգայէն տուր- 
բը չպարտադրել ժողովրդէն' գու
մարներ առաջարկելով էւրաբան- 
չէւր  անձէ կամ ընտանէբէ հա
մար, ա յլ թողնել, որ էւրա բա ն- 
չէւրը  է՚նբը որոշէ, թ է որբան 
կարող է նուէրա բերել: Սա ա ւելէ 
արդէունաւէտ կը լէն է, որովհե
տեւ մարդը էր  խոստումը կը 
կատարէ ա ւելէով' յաճախ էլ էր

խոստացածէց ա ւելէ նուէրելով: 
Մնում է, որ գրասենեակները 
ամէն ամէս վճարումներէ մուր
հակներն ուղարկեն տ ուրբ վճա
րող յանձնառուներէն, որոնբ բա - 
րեխղճօրէն կը վճարեն խոստա
ցած գումարները: Բնականօրէն, 
նախօրօբ բոլորէն ուղարկել պատ
րաստուած անդամութեան ձեւը: 
Այ ս ձեւով Ազգայէն տուրբը ամուր 
հէմբերէ վրայ կը դրուէ եւ 
Հայկական բանակը Հայաստա
նում եւ Արցախում կ /ունենայ 
անհրաժեշտ հսկայական դրամագ- 
լուխ ' է ր  կա րէբներէն բաւարա- 
րելու համար, առանց ողորմու- 
թ էւն խ նդրելու, որ էն չ-որ մէկը 
պատերազմէ թ էժ  պահէն դրամ 
կամ դրամ տալու խոստում կա
տարէ®: Իսկ հաւաբուած գու
մարները, որպէս բանակէ հէմ- 
նադրամ, պէտբ է յանձնուէ մէայն 
ու մէայն պաշտպանութեան հա
մակարգում ստեղծուած վստահե
լէ  յանձնախմբէն: Այսպէսով բա 
նակը կը հզօրանայ վստահու
թեան երա շխ էբ ունենալով եւ 
հոգսերէց ազատուած, աւելէ 
րապնդուէ ու կբարձրանայ բա 
նակում ծառայողէ նուէրուա ծու- 
թ էւնը էր  գործէն:

Ազգայէն տուրբէ առաջարկ
ուած ձեւը պայմանական է, բայց 
յուսա լէ, բանէ որ այն էրակա - 
նացուելու է առանց պարտադրման: 
Մէգուցէ տարբեր լուծումներ կառա- 
ջարկուեն ընթերցողներէ կողմէց, 
որոնբ կը բննարկուեն ստեղծուած 
կաղմակերպութէւնում եւ կորոշեն 
տուրբէ գանձելու ձեւը:

Եկէդընդունենբ այս յօդ- 
ուածում նշուածը որպէս առա
ջարկ եւ արձագանբենբ ու բննար- 
կենբԱզգայէն տուրբէ ճէշտ կազ

մակերպման, նրա կազմակերպու
թեան ստեղծման հարցը եւ շու
տափոյթ գործէ լծուենբ, որովհե
տեւ էւրա բա նչէւր րոպէն մեր 
բանակներէ ամրացման ու զ Ւ- 
նամթերբով ապահովման համար 
շատ կարեւոր նշանակութէւն ու
նէ: Նկատէ ունենանբ, որ ես 
մէայն գաղափարը յուշեցէ, որը 
նոր չէ, եւ շատ անգամ է շօշափ- 
ուել մեր մամուլում: Բայց այժմ 
պէտբ է գործել վճռականօրէն ու 
էրականացնել այն, մեր բանակը 
հզօրացնելու եւ Հայաստանէ գո- 
յատելո լմկ ապահովելու համար-. 
600 տարէ պետականութէւնէց 
զրկուելուց յետոյ, այսօր անկախ 
պետականութէւն ունենբ, հպար- 
տանանբ նրանով ու աշխատենբ 
գուրգուրա լով պահ-պանել այն 
դէպէ եկող դա րերէ խ որբը տա
նող ճանապարհէն:

Հայերս հաւատացած ենբ, որ 
դեռ շատ անելէբներ ունենբ այս 
երկրագնդէ վրայ' մեր հնագոյն 
մշակոյթը սփռելու ամէնուր եւ 
որոշ վայրագ ցեղերէն բաղաբակր- 
թելու համար:

Փա ՚ռ Ք մեր անկախ Հա յրե- 
նէբէն:

M E H E R  B A B I A N , D .D .S .
General Dentistry

1111 S, Glendale Avenue 
Suite 206
Glendale, CA91205
Tel; (818) 547-0884 
Tel; (818) 547-1476



ՄԱՍԻՍ ՇԱԲԱԹ, ՅՈՒՆԻՍ 4, 2016 - ԷՋ 15

ՄԵՐ ՏՂԵՐՔԸ

ՎԱՐԴԳԷՍ ԳՈՒՐՈՒԵԱՆ

Արցախեան զառօրեայ պատե
րազմէն անմի£ապէս ետք, Երեւան 
կը գտնուէի Ռամկավար Ազատա
կան կուսակցութեան մէկ համա
գումարէն մասնակցելու; Երբ Հա
մաժողովէ պաշտօնական աշխա
տանքները աւարտած էէ՛ն, տեղէ 
ունեցաւ պաշտօնական ճաշկերոյթ- 
խրախճանքը, մասնակցութեամբ 
Հայաստանէն, Արցախէն եւ 
քէն ժամանած պ
րու£ Արցախեան քառօրեայ պատե
րազմէն զոհուած նահատակներու 
արժանէ յարգանքը պահ մը 
թեամբ եւ յուզէչ ելոյթներով մա
տուցանելէն ետք, ազգայնական ոգե
շունչ երգերը կը կէտադրէէնք 
կուսակցութեան պանծացումէ մաղ
թանքներով, մեր նորօրեայ հերոս
ներուն եւ նահատակներուն հան
դէպ պատշաճ կենացներով եւ բա
ժակաճառերով: Մթնոլորտը շատ 
«տաք» էր, խանդավառ եւ ուրախ:

Առաւօտեան փոքր ժամերուն, 
քանէ մը ընկերներով պանդոկ 
պէտէ վերադառնայէնք: Որոշե- 
ցէնք քալել: Օդը շատ նպաստաւոր 
էր, տրամ ադրութիւննե բ ը ' բարձր,
գլուխ ները' տաք: «Հոտ ա ռու- 
թեամբ » քանէ մը փողոց քալելէն 
ետք, երեք պատանէ-երէտասարդ- 
ներու հանդէպեցանք եւ որպէսզէ 
սխալ ուղղութեամբ ջքալէէնք, Օփե- 
րայէ շէնքէն կամ Արմենէա Հրա
պարակէն ճամբան հարցուցէնք: 
0ա նէ մը փողոց եւս քալելէն ետք, 
երբ տղաքը տեսան որ կը տատամ- 
սէէնք, «մենք գալէս ենք ձեզ հետ» 
ըսէն եւ սկսան մեզէ հետ քա լել:
Երբ է րենց ով ը լալը հարgուgէ , 
ըսէն որ բանակայէններ են: Զար
մանալով զարմացայ ... ;

Արտաքնապէս հազէւ 16-17
տարեկանէ երեւոյթ ունեցող այս 
փոքրակազմ տղաքը ուրեմն 18 
տարեկան էէն եւ երբ հարցուցէ որ 
ու՞ր  էէն Արցախէ քառօրեայ պա- 
տերամէ ժամանակ, «ճակատու/մ, 
խրամատներում» եղաւ էրենց 
պարզ' բայց շեշտակէ պատասխա
նը: իրենց պատասխանելու ոճէն 
մէջ զգացէնք հպարտանքը Հայրե
նիքի Պաշտպանը ըլլալու պատէւէն: 
Պահը շատ յուզէչ էր: Ուրեմն այս 
պատանէները հոն էէն, կենաց եւ 
մահուան գուպարէն մէջ մեր ոխե- 
րէմ եւ մահասփէւռ 
դէմ:

Մեր այս պաշտելէ «տղերք»ը 
պատմեցէն մեզէ թ է կռէւէ
այդ առաջէն օրուան տաք պահե- 
րուն մէնչ էրենք մէկ կողմէն 
ազերէ շուները կամ վարձկան հրո
սակները կը «սատկացնէէն», առա- 
ջէն  գէծէ զէնուորներուն փամ
փուշտները սպառած են ... : «Փամ
փուշտ ուզում էէնք, մեզ ասում էէն 
սպասէք մէ քէչ էլ: Շտապ փամ
փուշտ ուզում էէնք, ասում էէն

վտանգաւոր ա, մէ քէչ էլ դէմա- 
ցէք:» Եւ այսպէս մեր նորօրեայ 
հերոսները «խրամատներում» 
ստէպուած էէն «սպասել եւ դէմա- 
նալ» մէնչեւ որ փամփուշտները 
հասնէէն, փամփուշտներ' որոնք 
հոն պէտք էր եղած ը լլայէ*ն, որը 
սակայն չկայէն: Փամփուշտներ, 
որոնք շտապ պէտք էր հասնէէն, 
սակայն չհասան, քանէ որ մեծե- 
րուն համար «վտանգաւոր» էր 
առաջէն գէծերուն խրամատները 
հասնէլը:

«Մեր շուրջ մեր ընկերները 
խփւում էէն, ընկնում, մենք կրա
կում էէնք» ըսէն տղաքը: Եթէ, 
ըսէն, բաւարար փամփուշտ եւ 
նռնակ ունենայէնք, տասնեակնե
րով աւելէ թ ուրք կը խփէէնք: 
Փամփուշտները որ վերջացած են, 
տղաքը ստէպուծ եղած են զէնքէ 
կոթերով կռուէլ եւ նահատակուէլ: 
«Մենք կռւում էէնք մեր Հայրենէ- 
քը, մեր տունը պաշտպանելու: 
հ^էտէէնք որ եթէ թուրքերը մեզմէ 
անցնէէն, մեր մայրերը պէտէ ՚ &*%$#
, մեր քոյրերը պէտէ &*%$# : Ո±նց 
կրնայէնք թողնել այդ: Աատկացնե- 
լու էէնք»;

Սարսափելէ էր: Ուրեմն, 25 
տարէ պատերազմական վէճակէ 
մէջ ը լլալ, մանաւանդ վերջէն 
ամէսներուն օրէ օր զէնադադարը 
աւելէ ուժգնութեամբ խախտուէր, 
եւ մեր առաջէն գէծերուն վրայ 
եղող զէնուորները բաւարար փամ
փուշտ չունենայէն Հա յրենէքը 
պաշտպանելու: (էստ այս հերոսնե
րուն, եթէ ըսէն, մենք բաւարար 
փամփուշտ ունենայէնք, այդքան 
զոհ չէէնք տար եւ թուրքերը չէէն 
կրնար այդ գէծերը գրաւել:

°ւ  այս սքանչելէ տղաքը քանէ 
մը անգամ «թանամերա » պողոտա
յէն վրայ յանկարծական կը պոռա- 
յէն «Ո±վ ես դուն, - Հա°յ եմ ես, 
ի±նչ կ ուտես դուն, - Օձէ գլուխ, 
- ի±նչ կը խմես դուն, - թ ուրքէ  
արէւն, - Վա՜յ մայրէկ ճան վա՜յ, 
հազար անգամ թուրքէն վա՜յ»;

Եւ այսպէս, խօսելով, խնդա
լով եւ երգելով հասանք Արմենէա 
Հրապարակը: Տղաքը ըսէն որ մէկ 
օր եւս արձակուրդ ունէն եւ մէւս 
օրը բանակ պէտէ վերադառնան: 
Երբ հարցուցէ -Ու±ր պէտէ եր
թա ք, -մեր փոստերը, -ըսէն, այ- 
սէնքն, առաջէն գէծէ խրամատնե-

ր ը :
Նախքան մեր բաժանումը, 

խնդրեցէ որ առաջարկած փոքր 
նուէրս ընդունէն եւ յաջորդ օրը 
ընկերներով ճաշարան երթան եւ 
լաւ «քէյֆ» մը ընեն: «Չմոռնաք 
մեր կենացն ալ խմելու» ըսէ, կէս 
կատակ, կէս շէտակ: տա
նեմ, ոնց չենք խմեր» եղաւ էրենց 
պատասխանը:

Եւհէմա, արդեօք այդ տղաքը
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Չմեռ էր, մութն էր պատել 
էրենց քաղաքը, էրէկունները եր- 
կա՜ր-երկա՜ր; Մանչերը տատէկէց 
խ՛նդրել էէն հեքէաթ պատմել էրենց; 
Տատէկը նրանց հաւաքել էր էր  
շուրջ բոլորը, սկսել էր պատմել էր  
էմացած բազում-բազում հեքէաթ- 
ներէց մէկն ու մէկը; Այսպէս էր նա 
խօսել;

-Շատ հէն ժամանակներէն, 
լէնում է չէ լէնում մէ փոքրէկ 
երկէր ու թագաւոր է լէնում; 
իրենց երկրէ քաղաքն էէն կառու
ցել երկւորեակ գետերէ աջ ու ձախ 
կողմերէն; Ընդարձակ դաշտեր էէն 
նրանց քաղաքէ շուրջ բոլորը; Նրա 
բնակէչները, աշխատասէր ու խա
ղաղ մարդէկ էէն; հաշտերէ հողը 
ամենքէնն էր, այն փորում էէն սուր 
գործէքներով, հեռուներէց բերած 
տարբեր տեսակներէ հունտեր էէն 
հողէն տալէս; հաշտերն էէն ոռո
գել ջրառատ գետերէ պաղ ջրերով; 
Տարբեր պտուղներէ պարտէզներ 
կայէն այնտեղ, աշնանը առատ 
բերք էէն հաւաքում, նրանց մէ 
մասը չորացնում, որ ձմրանը 
տագործէէն; Նրանք բա րէ ու բա
րեպաշտ մարդէկ էէն, շատ աստ- 
ուածներէ էէն պաշտամունք նուէ- 
րում, կամարակապ սէրուն տա
ճարներ էէն պատել... աղէւսով, 
այնտեղ ժայռոտ լեռներ չկայէն, 
քար չկար; Առատութէւն էր երկ- 
րում, հաւատում էէն, որ էրենց 
բարէ աստուածներն էէն այն պար- 
գեւում;

- թագաւոր ունէէն, այն ան
չափ արդար էր թագաւորում, չկար 
հարուստ ու աղքատ, բոլորը հաւա
սար էէն; թաշտերում հասունա
ցած բերքը, դաշտերէ ուտելէ բոյ- 
սերը մէասէն էէն հաւաքում, չո
րացնում ապա ամբարում ընդհա
նուր պահեստարաններում; Հա
մայնքէ տարբեր մարդկանց սեփա- 
կանութէւնը չէր այն, հաւասարա
պէս բոլորէնն էր; Ամբարած բեր- 
քէց ուտելէք էէն պատրաստում, 
թագաւորէ հետ բոլորը մէասէն 
էէն սեղան նստում, երգում, պա
րում, զուարճանում; Հէքէաթայէն 
երկէր էր, չկար էմն ու քոնը...;

-իրենց քաղաք-պետութէւնում 
շատ բա րէ թագաւորներ էէն է շ -  
խ ել; *Նրանցէց վերջէնը տարէքոտ 
էր, արդէն ծերունէ; Զգալով մօ
տալուտ մահը, ցանկացել էր անմահ 
լէնել; Ունեցել էր երեք հասուն 
տղաներ, ձեզ նման բազում անուշ 
թոռներ; կանչել էր քաջ ու յա
խուռն աւագ տղայէն, յորդորել 
գնալ ուրէշ աշխարհներ, անմահու
թեան գաղտնէքը որոնել;

-Աւագ տղան զէնուել էր թուր 
ու զրահով, հեծել թամբած ձէն, 
թագաւոր հայրը ու քաղաքէ մար- 
դէկ նրան ճանապարհ էէն դրել, 
մաղթել, անմահութեան 
քը դաած երկէր վերադառնալ; 
Ջէն քամու նման սուրում էր էրենց 
երկրէ արեւելեան կողմն աշխարհէ 
ճամբաներով; Հասել ջրառատ գե
տեր, ձէն լողալով դէմացէ ափեր 
էր տարել էրեն, թ ռել կէրճերէ 
վրայով, անցել ձէւնոտ գագաթնե
րով լեռներով; իր ճանապարհէն 
կռուել վէշապներէ, չարքերէ հետ; 
Հասել մէ երկէր, որտեղ սէրուն 
տաճարներ էէն; խնդրել էր էրեն 
տանէէն տաճարէ մեծէ մօտ; Տղան 
նրան պատմել էր էրենց քաղաքէ ու 
նրա բնակէչներէ մասէն, պատմել 
թագաւորէն անմահութէւն շնոր
հելու գաղտնէքէ որոնման փափա

ք է, պատմել անցած դժուարէն 
ճանապարհէ արկածներէ մասէն; 
Տաճարէ մեծաւորը, մտախոհ գլուխն 
օրօրելով ասել էր, որ աշխարհում 
ամէն ինչ ունէ սկէզբ ու վախճան, 
ոչէնչ կայ յաւերժ, աստուածներն 
էլ անմահ չեն, նրանց փառաբանու
մը դարեր է գնում, յետոյ էլ 
խամրում; Յորդորել էր ետ վերա
դառնալ էր  երկէր;

-0ա ղա քէ մուտքէ մօտ, թա 
գաւոր հայրը, քաղաքէ բնակէչնե- 
րը ուրախ բացականչութէւններով 
դէմաւորել էէն նրան; Տղան էջել 
էր ձէուց, ծնկէ էջա ծ խոնարհել 
հօրը, պատմել նրան, որ հասել էր 
բազում աշխարհներ, անհնար էր 
եղել գտնել անմահութեան գաղտ- 
նէքը;

թագաւորը, պալատ էր կան
չել մէջնեկ տղայէն, յորդորել գնալ 
ուրէշ աշխարհներ, որոնել էմաս- 
տուն մարդկանց, խնդրել նրանց 
յայտնել անմահութեան 
քը; Զէ՚նակէր տղան հեծել էր ձէն, 
չարքերէց փրկուելու համար թա - 
լէսման կախել վզէց, քամու արա
գութեամբ սուրացել դէպէ արեւմտ
եան կողմն էրենց աշխարհէ; Չա ր
քերը, կտրել էէն նրա ճանապարհը, 
ուզեցել էէն վզէց պոկել թալէսմա- 
նը; Ահեղ կռէւ էր եղել, վղՀց 
կախած թալէսմանը կուրացրել էր 
նրանց; Լայնահուն գետեր ու ձէւ- 
նոտ լեռներ էէն ճանապարհէն, 
հէքէաթայէն ձէն թ ռել էր նրանց 
վրայով, անցել լեռներով, բա րձ
րացել ամպերէ վրայ, դէտել աշ
խարհը, տեսել հեռու մէ երկրէ 
տարածուն քաղաք; Ջէու թաց բա
շերը պէնդ բռնա ծ' խ՛նդրել նրան 
տանել ոչ թ է արեւ, այլ վար 
էջեցնել, որ գնար այդ քաղաք; 
Նրանց մարդկանց հարցրել էր, 
ո՛՞րտեղ են ապրում էրենց էմաս- 
տուն մարդէկ; Նրան տարել էէն մէ 
մեծ ծա ռէ շուաքէ տակ հաւաք
ուած մարդկանց մօտ; թասերով 
գէն է  էէն խմում, ոտքէ կանգնած 
խօսում, հակաճառում էրարու, խօ
սում էրեն համար անծանօթ բանե- 
րէց; Տղան նրանց պատմել էր, որ 
եկել էր հեռու մէ աշխարհէց 
անմահութեան գաղտնէքը որոնե
լու; Նրան ընդառաջ էր եկել 
փառահեղ տեսքով սպէտակամօ- 
րուս մէ ծերունէ; ''Տղաս" կանչել 
էր նա' 'Անմա հութէւնը' գէնու 
պատճառած վայելքէ հրճուանքն է, 
անմահը' էմաստուններէ արարած 
գէրն է, անմահութէւնը' ցեղէ ու 
գերդաստանէ հազար-հազար տա- 
րէներէ յարատեւումն է"; 0աղաքէ 
մեծաւորը, որթատունկէ տնկէներ 
էր տուել նրան, տանել հօրը նուէ- 
րելու;

Վերադարձել էր երկէր, հօրը 
պատմել էր էմաստուններէ խօսքը, 
նրան տուել էր  հետ բերած խաղողէ 
որթատունկէ տնկէները, էրենց 
դաշտում ցանէէն, խաղողէց գէնէ 
քամէէն, վայելէէն նրա բուրմուն
քը, համը, նրա արթնած երեւակա
յութեան ճախրանքը, նրա պատճա- 
ռած յախուռն քաջութեան ոգէն, 
գազաններէ հետ մենամարտէէն, 
պատռէէն նրանց երախները;

թագաւորը կանչել էր անչափ 
խելացէ ու շատ սէրելէ Արմէն 
անունով փոքր տղայէն, թելադրել 
գնալ դէպէ հէւսէսայէն կողմն 
աշխարհէ, գուցէ այնտեղ գտնէր 
անմահութեան գաղտնէքը;

Արմէն տղան, ցուպը ձեռքէն, 
խ ուրջէնը ուսէց կախած ճանա-
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5 ՄԹԵՐՔ, ՈՐՈՆՔ ՄԱՐՄԻՆԸ ԿԸ ԹՈՒՆԱԶԵՐԾԵՆ 
ԱՒԵԼԻ ԼԱՒ, ՔԱՆ ՈՐԵՒէ ԱՅԼ ԴԵՂԱՄԻՋՈՑ

Մաը մ ինը թունազերծելու կամ 
«մաքրելու» համար ստեղծ

ուած են բազմաթէւ դեղամիջոց
ներ, սակայն մինչեւ վերջին 
մուծութիւնները միշտ եղած են 
մթերքներ , թուրմեր կամ աւան
դական միջոցներ, որոնցմով հնա
րաւոր եղած է թունազերծել մար
մինը: մարք մը մթերքներու մէջ
կան մարմինը «մաղ օգնող 
օգտակար նիւթեր ու 
թեր, որոնք ամբողջութեամբ կրնան
փոխարինել յատկապէս քիմիական 
բաղադրութեամբ դեղամիջոցնե- 
ր ը : ե մթերք, որոնք օգտագործելէ 
յետոյ ձեր մարմինը կը դառնայ 
«նորածին»:

ճա կնդեղ
ճակնդեղը մարմնի թ իւ մէկ 

մաքրուհի է: Անիկա կը պարունակէ
բջջանք {ֆայպըր)© ֆոսֆոր, վի - 
թամին C  եւ շարք մը այլ օգտակար
նիւթեր, որոնք կը նպաստեն մարմ
նէն աւելորդ ու անպէտք մնացորդ
ներու չէզոքացման: ճակնդեղը կը 
մաքրէ ստամոքսն ու աղիքները: 
Անիկա նաեւ կը պարունակէ այն
պիսի նիւթեր, որոնք կօգնեն լեար
դին ազատելու թոյներէ:

կաղամբ
կաղամբը կը պարունակէ մեծ 

քանակութեամբ սննդային հիւս
ուածքներ, որոնք կօգնեն մարմնին 
իրար միացնելու սննդային ծանր 
մետաղներն ու թոյները եւ դուրս 
հանելու զանոնք աղիքներուն միջո- 
ցով: կաղամբի բաղադրութեան մէջ 
կը մտնեն կենսական թթուներ, որոնք 
կը բարելաւեն ստամոքսին եւ աղիք
ներուն աշխատանքը: կաղամբը նա
եւ ունի բացառիկ վիթամին Ս, որ 
կը չէզոքացնէ վտանգաւոր քիմիա
կան նիւթերը եւ ստամոքսի խոցի 
պարագային քիչ, թ է շատ կը նպաս
տէ, որ վէրքը փա կո

Ախտոր
Ախտորը կը պարունակէ աւե

լի  քան 400 օգտակար նիւթեր ու 
տարրեր: Առաջին հերթին անիկա 
հիանալի միջոց է արեան մէջ 
քոլեսթերոլի մակարդակը իջեցնե
լու համար:

Ախտորը կը մաքրէ երակնե

ր ը  կը չէզոքացնէ թ ոքախտի ցու-
պիկը: Ախտորի միջոցով կարելի է 
պայքարիլ աղիքներուն մէջ յայտ- 
նուող որդերուն դէմ: Անիկա զա
նոնք դուրս կը շպրտէ կալի հետ 
միասին:

Աոխ
Աոխին գլխաւոր արժէքը ֆի- 

դօնցիտն է, որմով հարուստ են նաեւ 
եթերային իւղերը: մի
ջոցով սոխը կը կատարէ հակաթոյն 
այնպիսի պաշտօն, որ նոյնիսկ չեն 
կրնար ամենալաւ դեղամիջոցները: 
Աոխը նաեւ կը բարելաւէ մարսողու
թիւնը, կօգնէ ստամոքսին առանց 
ծանրաբեռնուածութեան ու արագ 
«մաշեցնելու» ճաշը:

խնձոր
խնձորը կը պարունակէ մեծ 

քանակութեամբ փեգդին եւ բջջանք 
(ֆայպըր), որոնք կը կարգաւորեն 
ստամոքսի եւ աղիքներու աշխա- 
տանքը: խնձորը նաեւ կը նպաստէ 
ստամոքսահիւթի արտադրութեան 
եւ կազատէ փորկապութենէ:

խնձորին միջոցով կարելի է 
պայքարիլ այնպիսի վարակներու 
դէմ, ինչպէս ճ  խ ումբի վարակնե
րը, սդաֆիլագոգը, տիզենթերիան

եւ բրոդէյը :
Ըստ սննդագէտներու' այս 

մթերքները աւելի լաւ կը թունա
զերծեն մարմինը, քան որեւէ այլ 
դեղամիջոց: Անոնք նաեւ կը պա- 
րունակեն շարք մը կենսանիւթեր, 
որոնք կը նպաստեն մարմնի դի- 
մադրողականութեան բարձրացման:
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Աովու աղը օգտակար ուտելիք 
է, որ կարելի է օգտագործել բազ
մաթիւ հիւանդութիւններու բուժ
ման եւ կանխարգիլման համար: 
Արդէն 4000 տարի է, որ ծովու աղը
կը հանդիսանայ ովկիանոսներու եւ 
ծովերու ափերուն ապրող ժողո
վուրդներու ուտելիքի անբաժան 
մասը: Զայն կը ստանան արեւային 
ջերմութեան եւ քամիի ազդեցու- 
թեամբ' գոլորշապատման շ նորհիւ:

Ծովու աղի կազմը եւ օգտա
կար յատկութիւնները աղերու պա
կասը կը նպաստէ նիւթափոխանա- 
կութեան խանգարման, նաեւ կը 
յանգեցնէ լուրջ փոփոխութիւննե- 
րու, որոնք կարիք ունին բժշկա
կան միջամտութեան: Ծովու աղի 
կանոնաւոր օգտագործումը կը 
նպաստէ տուեալ խնդիրներու լուծ
ման, քանի որ անիկա կը պարու
նակէ հետեւեալ նիւթերը. Աակնե- 
զիում' ջղային համակարգի բնա
կանոն գործունէութեան համար 
անհրաժեշտ տարր: Անոր պակասը 
կ՚արագացնէ ծերացման ընթա ց-
քը:

կալիում' կը պահպանէ աղաջ-

րային հաւասարակշռութիւնը, նաեւ 
անհրաժեշտ է սրտի բնականոն 
աշխատանքի համար:

Եօտ' անփոխարինելի տարր, 
որ կը պահպանէ մարմնի հորմո
նալ հաւասարակշռութիւնը: Եօտը 
անհրաժեշտ է վահանագեղձի գոր
ծունէութեան համար, քանի որ կը 
մտնէ անոր հորմոններու կազմին

մէջ:
Երկա թ' հեմոկլոպինի անբա

ժանելի մասը, որ կը մասնակցի 
թթուա ծինի տեղափոխման:

Պղինձ' կը մասնակցի ա րիւ- 
նաստեղծ գործունէութեան եւ կը 
կանխէ անեմիայի զարգացումը: 

Աանկանէզ' դի
մադրողական համակարգը եւ յե- 
նաշարժական կարգը, քանի որ 
ընդգրկուած է ոսկրագոյացման 
գործընթացին մէջ:

Սելենիում' կ մարմ
նի դիմադրողական համակարգը: 

0րեմնիում' անօթներուն կը 
հաղորդէ առաձգականութիւն:

Պրոմին' ջղային համակար
գին վրայ հանգստացնող ազդեցու- 
թիւն ունի:

Ջհր Ծանուցումները Վստահեցէք

«Մասիս» Շաբաթաթերթին
T: (626) 797-7680 massis2@earthlink.net
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Նուռի օգտակար յատկութիւն- 
ներուն մասին առասպելներ կը 
պատմուին: Ե՚ըսուի, որ եթէ պար- 
բերարաբ նուռ ուտէք, ձեր սիրտը 
կ՛ա շխատի ժամացոյցի նման, իսկ 
ծերութիւնը ձեզի կը հասնի շատ 
աւելի ուշ, քան դուք կը սպասէիք:

՛Նուռը կը պարունակէ 12 ամի
նաթթուներ, որոնց 5-ը անփոխա
րինելի են: Այսինքն դուք զանոնք 
չէք գտներ այլ պտուղներու մէջ: 
Նուռը նաեւ հարուստ է K , C, B9 
եւ B6 կենսանիւթերով, ինչպէս նաեւ 
հանքանիւթերով' ֆոսֆորով եւ կա
լիումով: Ասոնց հետ մէկտեղ նուռը 
ցած ջերմուժ ունեցող պտուղ է:

Նուռի 7 օգտակար յատկու- 
թիւնները©

1© Նուռը կ՛ամ րա սիրտը:
Նուռը կը պարունակէ պունիկալա- 
գին ու մեծ քանակով հակաթոյներ, 
որոնք մտնելով մարմնի մէջ 
րապնդեն սիրտը: Մասնագէտնե
րու խօսքով, պունիկալագինը եւ 
հակաթոյները կ՛ամ երակ
ներուն պատերը եւ կ՚իջեցնեն վատ 
քոլեսթերոլի մակարդակը:

2© Նուռը կը պաշտպանէ քաղց- 
կեղէն: Ն ուռը կը պարունակէ 
այնպիսի նիւթ եր, որոնք կը խ ո
չընդոտեն չարորակ գոյացութիւն- 
ներու ձեւա ւորումը: Նուռին մէջ 
գտնուող հակաթթուները եւ հա
կաբորբոքային նիւթերը թ ոյլ չեն 
տար զարգացումը չարորակ 
յացութիւններու բջիջներուն: Հե
տեւաբար քաղցկեղի յա ռա ջա ց- 
ման հաւանականութիւնը կը 
նուազի:

3© Նուռը կը բարձրացնէ 
մարմնի դիմադրողականութիւնը: 
100 կրամ նուռը կը պարունակէ 21 
տոկոս C կենսանիւթ, որ մարմնին 
անհրաժեշտ է մէկ օրուան ընթաց- 
քին: Նուռը կ՚աշխուժաց դի
մադրողական համակարգը' պաշտ
պանելով մարմինը տարատեսակ 
վարակներէ: Մասնագէտները կը 
նշեն, որ օրը մէկ նուռի 6-րդ մասը 
ուտելու պարագային' դիմադրո- 
ղականութիւնը կը բարձրանայ 3 
անգամ:

4© Նուռը կը բարելաւէ մար
սողութիւնը: Սննդային հիւսուածք
ները (fiber), որոնք կը պարունակէ 
նուռը, այնպիսի տարրեր են, որոնք 
մարմինը չի մարսեր: Փոխարէնը 
այդ հիւսուածքները չէզո
քացնելու ճաշի «անպէտք մնա
ցորդները»: 100 կրամ նուռը կը
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պարունակէ 16 կրամ սննդային 
հիւսուածք, որ մարմնին անհրա
ժեշտ չափաբաժնի ծիրին մէջ է: 
«Աւելոր դութիւննե ր »-էն ազատի- 

լը  կը նպաստէ մարսողութեան 
համակարգին:

5© Նուռը կը բարձրացնէ հե- 
մոկլոպինի մակարդակը: Հեմոկլո- 
պինը երկաթ պարունակող սպի
տակուց է, որ մարմնին
թթուածինը հասցնելու հիւսկէննե- 
րուն: Եթէ հեմոկլոպինի մակար
դակը ցած է մարդու_ մ°տ' սրտխառ- 
նուք, գլխապտոյտ եւ թուլութիւն  
կը նկատուի: Նուռը կը բարձրացնէ 
հեմոկլոպինի մակարդակը: Անիկա 
յաճախ խորհուրդ կու տան օգտա
գործել անեմիայի պարագային: 
Օրը երեք գաւաթ նուռի հիւթը 
բաւարար է հեմոկլոպինը կարգա
ւորելու համար:

6© Նուռը կը կանխարգիլէ 
մազաթափութիւնը: 
թեան պատճառներէն մէկն ալ եր
կաթի պակասի հետեւանքով յա
ռաջացող անեմիան է: Հեմոկլոպի- 
նի պակասի հետեւանքով մարմնի 
հիւսկէնները բաւարար քանակով 
թթուա ծին չեն ստանար: Պարբե
րաբար նուռ օգտագործելու պա
րագային կ՚ամր ապնդո մազի
արմատները, կը կարգաւորուի սնու
ցումը եւ հետզհետէ կը վերանայ 
մազաթափութիւնը:

7© Նուռը կը կանխարգիլէ 
արթրոզի յառաջացումը: Ա րթ րո
զը տարածուած յօդային հիւան
դութիւն է, որու պատճառո վ կը 
տառապի աշխարհի բնակչութեան 
10 տոկոսը: Արթրոզի հետեւանքով 
կը բորբոքին յենաշարժական հատ
ուածները եւ կը յառաջանան շար
ժելու բարդութիւններ: Նուռը կը 
պարունակէ մեծ քանակով K  կեն
սանիւթ, որ ունի հակաբորբոքա
յին ներուժ:

Պատրաստեց' Ն©

ՀԱՆԸ ԱՆՑԱօ  կ ի ն ե ր ո ւ

1© Որքան ալ երեկոյթ ը հե
տաքրքրական ըլլա յ եւ երկարա
տեւ, ամէն ինչ ը ր էք , որ ա րթն
նաք ձեր սեփական ննջարանին
մ էջ:

2© խմորեղէնի եւ խնձորի մի- 
ջեւընտրութիւնը կատարեցէք ջու- 
րի օգտին:

3© Եթ է ժամացոյցին սլա ք
ները ցոյց կու տան կէս •իշերը, 
իսկ դուք դեռ պէտք է ձեր 
գլուխը լուա ք, ոտքերու մազահե- 

ռացումը կատարէք եւ եղունգներ 
ներկէք, միշտ ընտ րեցէք քունը, 
որովհետեւ ամէն ինչ կարելի է 
ուղղել, սակայն ոչ ոք եւ ոչինչ 
կրնայ քօղարկել ձեր յոգնած, 
ճմռթկուա ծ դէմքը եւ անտանելի 
տրամադրութիւնը:

4© ճամբորդեցէք: 
ծեցէք ճամբորդելու իւրաքանչիւր 
հնարաւորութիւն: Նոր տպաւորու- 
թիւնները առանց ծերանալու նոր 
փորձ ձեռք բերելու հնարաւորու
թիւն են:

5© Երավիճակը գնահատելէ

առաջ դուք ձեզի հարց տուէք© 
«արդեօ՚̂ ք այս գործը իմս է», ապա 
փակեցէք ձեր բերանը եւ գտցէք 
աշխատելու:

6© Ձեր ժամանակն ու ջիղերը 
ոչ ճիշդ մարդու վրայ կարելի է 
վատնել միայն մէկ պարագայի, 
եթէ դուք բժիշկ էք, իսկ այդ 
մա րդը' ձեզի բաւական լաւ վճա
րող հիւանդ:

7© Ըուռն սիրավէպի եւ գու
մար շահելու հնարաւորութեան մի- 
ջեւ ընտրեցէք երկրորդը:

8© Վէճի ընթացքին ոչ թ է կը 
ծնի ճշմարտութիւնը, ա յլ' միկրե- 
նը: Ժամանակին արտասանուած' 
«ինչպէսդուն կ՚ըսես» արտայայ

տութիւնը կը խնայէ ձեր ջիղերն ու 
ժամանակը:

9© Առանձնութեան մէջ անցու
ցած օրերը աւելի լուրջ արդիւնք 
կրնան տալ, քան մերսման սրահ 
յաճախելը:

10© Ոչ մէկ տղամարդ արժանի 
է, որ դուք տանջուիք անյարմար 
կօշիկներու մէջ:

mailto:massis2@earthlink.net
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ՉԵՄՊԻՈՆԱԿԱՆ ՎԵՐԱԴԱՐՁ 
ԵՒՐՈՊԱՑԻ ԱՈԱՋՆՈՒԹԻՒՆԻՑ 

ՄԱՐՄՆԱՄԱՐԶԻԿՆԵՐԸ ՀԱՅՐԵՆԻՔՈՒՄ ԵՆ

Շ ուեյցաիիայի մայրաքաղաք °ւրոպ ա յէ
առաջնութիւն Հայաստանի նրկայացուցիչներն աննախադէպ 
էին հասել: Հայ մարմնամարղիկները վերադարձան Երեւան եւ
օդանաւակայանում նրանց դիմաւորեցին եւ Սպորտի եւ
երիտասարդութեան հարցերի նախարարութեան ,
լրագրողներ, երկրպագուներ:

Նժո յգթափե բում աշխարհի 2015 թուականի բրոնզէ մետալակիր 
Յարութիւն 0երդիեանը հռչակուել էր չեմպիոն: Հայ
մարզիկը վաստակել էր 15.366 միաւոր: Վահագն Արթուր
Ռաւիթեանն ու Արթուր Աւետիսեանը դարձել էին արծաթէ մետալակիր: 

«Մրցակիցներս սխալուեցին, ընկան: , քանի
որ պէտք էր վարժութիւնն անսխալ կատարել: Այժմ պէտք է աւելի 
բարդացնել վարժութիւններն աւելի բարձր միաւորների արժանանալու 
համար: Օլիմպիական խաղերին դեռ ժամանակ կայ:

«՛Շարունակում ենք նախապատրաստուել: Յուսով եմ լաւագոյնս 
ներկայացնել մեր երկիրը»,- լրագրողների հետ զրոյցում նշեց 
Յարութիւն Մերդինեանը:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՒԱՔԱԿԱՆԻ 
ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՅԱՂԹԱՆԱԿԸ' 7:1

ֆ ո ւտ պ ո լի  
Հայաստանի աղ- 
գային հաւաքակա
նը 2016 թուակա
նի Մայիսի 29-ին
տարաւ իր պատ
մութեան ամենա-
խոշոր հաշուով 
յաղթանակը:

Ա Մ Ն-ի Լոս
Անճելոս քաղաքի 
«Ատաբհաբ Աեն- 
թ եր» ստադիո
նում կայացած ըն
կերական խաղում Հայաստանի թիմը 7:1 հաշուով յաղթեց ՖՒՖԱ-ի 
դասակարգման աղիւսակում 89-րդ տեղը ղբաղեցնող ց  
(Հայաստանը 110-րդն է )ճ տպաւորիչ կերպով ընդհատելով առանց 
յաղթանակների շարքը (14 խաղ):

Հայաստանի մի քանի գրոհներից յետոյ ց բացեց 
հաշիւը: «Փիւնիկի» պաշտպան Վարաղդատ Հարոյեանը սեփական 
տուգանայինի մօտ խախտեց կանոնները, իսկ տուգանային հարուածն 
անթերի իրացրեց ւուատեմա լայի հաւաքականի 36-ամեայ աւագ 
Մուիղը: ց ոլիցյետոյ ց ուատեմա լան սկսեց աւելի վստահ գործել եւ 
խաղը հաւասարուեց: Հայաստանի թիմն առաջին գոլային պահն ունեցաւ 
18-րդ րոպէին, երբ Մարկոս ^իղելին բա րձր հարուածեց դարպասի 
ա ռջեւից: Հայաստանի հաւաքականը հիմնականում գրոհում էր կենտրո- 
նով' չօգտագործելով եղրերը: ո աղա վերջնամասում հայկական 
թիմը դարձեալ ակտիւացաւ եւ խփեց 2 գոլ: 39-րդ րոպէին հաշիւը 
հաւասարեցրեց հաւաքականա կաղմում ֆուտ-
պոլիստ Հենրիխ Մխիթարեանը, որն աչքի Մանուչարեանի
փոխանցումից յետոյ: 0 ի չ անց Մանուչարեանը նաեւ օգտուեց մրցակցի 
դարպասապահի կոպիտ սխալից եւ խփեց երկրորդ կոլը:

Երկրորդ խաղակէսի սկղբնամասում Հայաստանի թիմը հաշիւը 
դարձրեց 3:1: էդգար Մանուչարեանի արտակարգ փոխանցումը 50-րդ 
րոպէին գլխի հարուածով եղըափատեց Լուովի
պան ցեղամ կադիմեանը, որը բացեց գոլերի հաշիւը աղգային թիմում: 
Ընդմիջումից յետոյ գուատեմալացիներն ատաիւացել էին եւ աւելի յաճախ 
էին գրոհում, բայց Հայաստանի հաւաքականը յաղթայարեց ճնշումը եւ 
շուտով խփեց չորրորդ կոլը, որից յետոյ մրցակիցը «կոտրուեց»: 60-րդ 
րոպէին գեղեցիկ կոլի հեղինակ դարձաւ Հենրիխ Մխիթարեանը, որը 10 
րոպէ անց դարձաւ նաեւ հեթ-տրիկի հեղինակ: Հայաստանի թիմի կոլային 
հրավառութիւնը վերջնամասում շարունակեցին փոխարինման դուրս եկած 
Արթուր Սարկիսոփն ու £աւէն Ըադոյեանը' 7:1: Արտակարգ հանդիպում 
անցկացրած Հենրիխ Մխիթարեանն առաջին հեթ-տրիկը ձեւակերպեց 
հաւաքականում եւ կատարեց նաեւ 3 կոլային փոխանցում:

«ՈԷԱ ԼԸ» ԱԽՈՅԵԱՆՆԵՐԻ ԼԻԳԱՅԻ ԳԱՒԱԹԱԿԻՐ

Մադրիդի «Ռէա լը» ռեկորդային 11-րդ անգամ հռչակուեց 
պայի ուժեղագոյն ֆուտպոլային ակումբ:

Ախոյեանների լիգայի եղրափակիչում Արքայական ակումբը յետ- 
խաղեայ 11 մեթրանոցներով առաւելութեան հասաւ

Մադրիդի «Աթլետ իկով» նկատմամբ: Միլանի «Աան Սիրոյ»  
ստադիոնում կայացած խաղի հիմնական եւ ժամանակն
աւարտուեց 1:1 հաշուով:

«Մէալն» աւելի վտանգաւոր էր գրոհում եւ 15-րդ րոպէին բացեց 
հաշիւը: Ստանդարտ դիրքի խաղարկման արդիւնքում աչքի ընկաւ 
սպանացի պաշտպան Սերխիո Մամոսը, որը խփեց առաջին խաղատէսի 
միակ ցոլից ցոլից յետոյ խաղի պատկերը փոխուեց: Հանդիպման տեմպը
բաւական ցածր էր: «Աթլետիկոն» աւելի շատ էր լինում գնդակով, 
սակայն չէր կարողանում ստեղծել վտանգաւոր պահեր, իսկ «Ռէա լը» չէր 
շտապում ղարգացնել յաջողութիւնը:

Ընդմիջումից անմիջապէս յետոյ «Աթլետիկոն» կարող էր հաւասա- 
րեցնել հաշիւը, սակայն 48-րդ րոպէին ֆրանսացի յարձակուող Անտուտն 
ցրիղմանը վրիպեց 11 մեթրանոցից: 70-րդ րոպէին
թիմը կարող էր իրկնապատկե լ հաշիւը, բայց 0ա րիմ Յենղեմայի 
առաջխաղացումն տւտրտուեց Յան Օբլակի վստահ սէյվով:

Ընդմիջմանը փոխարինման դուրս եկած բելգիացի յարձակուող 
Յտննիտ Ֆերէյրա կա պանիոն 79-րդ րոպէին խփեց «Աթլետիտոյի» 
պատասխան կոլը:

Լրացուցիչ 30 րոպէներին դարպասի գրաւումներ 
եւ նշտնտտուեց յետխաղեայ 11 ո  եթրա հարուածաշար, որն աւելի 
դիպուկ իրացրին <ւՌեար »  ֆուտպոլիստները: <ՀՌէալաց» 11 
անվրէպ իրացրին Լուկաս Վասկէսը,, Մարսելոն, ցա րեթ Յ էյլը, Սերխիօ 
Ռամոսը եւ կրիշտիանու Ռոնալդուն: «Աթլետիկոյից» դիպուկ էին 
Անտուան ցրիղմանը, ցաբին ու Սաուլը,իսկ ճակատագրական վրիպումը 
թ ոյլ տուեց սպանացի պաշտպան քԱուա

ԺՈԶԷ ՄՈՈՒՐԻՆԻՈՆ' «ՄԱՆՉԵՍԹԵՐ ԵՈՒՆԱՅԹԵԴԻ»
ԳԼԽԱՒՈՐ ՄԱՐԶԻՉ

Պորտուգալացի մասնագէտ (Լողէ
Մոուրինոն նշանակուել է անգլիական 
«Մանչեսթեր Եունայթեդի» գլխաւոր 
մարղիչ, յայտնում է ակումբի թ ուի- 
թերեան էջը:

53-ամեայ մարզիչն Անգլիա^
20-ակի ախոյեանի հետ կնքել է 3
տարուայ պայմանագիր, որն ունի
մինչեւ 2020 թուականը ե րկա րաձգե-
լու հնարաւորութիւն:

Այ ս շաբաթ «Մանչեսթեր ք?ու-
նայթեդը» հրաժեշտ էր տուել հոլան
դացի գլխաւոր մարզիչ Լուի վան 
ցա լին, որի գլխաւորութեամբ թիմը 
Պրեմիեր լիգայում գրաւել էր 5-րդ 
տեղը: Լոնտոնի «Զելսիի» գլխաւոր մարզիչի պաշտօնից դեկտեմբերին 
հեռացուելուց յետոյ լԼողէ Մոուրինիոն մինչեւ այս գործաղուրկ էր:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԿՈՒ ԱԹԼԵՏՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵՑԻՆ 
ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՒԸ

Արտաշատում անցկաց- 
ուած աթլետիկայի Հայաս
տանի ա ռա ջնու թ ի ւ ն ում
2016թ. Ռ իոյիի Օլիմպիական
խաղերի նորմատիւը կատա
րել է Լեւոն Աղասեանը: Նա 
եռացատկում ցոյց է տուել 16
մ. 85 սմ արդիւնք, որը հենց 
օլիմպիական նորմատիւն է:

Աղջիկների 200 մեթր 
վազքում 15-ամեայ Ռայեանէ 
Զիլոյեանը տարածութիւնը
յաղթահարել է 23.16 վայրկ- 
եանում: Այս մրցատարածու- 
թիւնում օլիմպիական նորմատիւը 23.20 վայրկեան է:

Մինչ այս Հայաստանից աթլետիկայի օլիմպիական նորմատիւը 
կատարել էին հեռացատկորդ Ամալիա Շառոյեանը եւ վազորդ Ռիանա 
Խուբեսերեանը:
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ԱՍՏՂԵՐԸ Ի՞ՆՉ Կ՚ԸՍԵՆ

ԽՈՅ Մարտ 21-Ապրիլ 19
Շատ սիրալիր կեցուածք ունիս օտարներու նկատմամբ, որը քեզ կը 
մօտեցնէ մարդոց: ժամանակացոյցիդ մէջ չ՛ակնկալուած փոփոխութ
իւներ  պիտի ծառայեն քու լաւութեանդ եւ օգտիդ: Օրագիրներդ մի 
փոխեր եւ շարունակէ ճամբադ:
Բախտաւոր թիւերդ են: 5,11,18,25,30

ՑՈՒԼ Ապրիլ 20-Մայիս 20
Կարեւոր որոշում մը առնելու տագնապին մէջ կը գտնուիս, որովհետեւ 
կ՛ուզես ճիշդ որոշումը առնես: Անձի մը խօսքերը սիրտդ շատ պիտի 
ալեկոծեն, սակայն քու լաւութեանդ համար են: Բարեկամէ մը պիտի 
շահագործուիս:
Բախտաւոր թիւերդ են: 1,9,19,21,28

ԵՐ ԿՈՒՈ ՐԵԱ Կ Մայիս 21-Յունիս 20
Դուն պէտք ունիս անձի մը որ քաջալերէ քեզ ու սորվեցնէ քեզի 
կեանքին արժէքները: Եղբօրդ հետ յարաբերութիւնդ խորացուր եւ 
մտերմօրէն ու համերաշխութեամբ վարուիր հետը: Թոյլ տուր որ 
սիրտդ ծրագրէ ճամբաներդ եւ հետեւէ անոնց:
Բախտաւոր թիւերդ են: 10,14,22,30,32

ԽԵՑԳԵՏԻՆ Յունիս 21-Յուլիս 22
Նիւթական որոշումներ առնելը բաւական դժուար պարագայ մըն է 
քեզի համար: Սակայն եթէ ուղիղ կեցուածք ունենաս' ճիշդ 
որոշումները պիտի առնես: Բազմազբաղ ըլլալով' կը դերանաս 
ընտանեկան պարտականութիւններուդ:
Բախտաւոր թիւերդ են: 4,17,25,27,33

ԱՌԻՒօ Յուլիս 23-Օգոստոս 22
Շատ զգոյշ ես ունեցած տեղեկութիւններդ սխալ կերպով  
արտայայտելէ որպէսզի չվնասես ուրիշները: Ընտրութիւններդ լաւ 
ըրէ որ չզղչաս: Օտար երկիր մը ճամբորդելու փափաքդ շատ մեծ է 
եւ սակայն հաւանակութիւնը' քիչ:
Բախտաւոր թիւերդ են: 10,11,26,34,35

ԿՈՅՍ Օգոստոս 23-Սեպտեմբեր 22
Կեանքդ ընկղմած է շփոթութիւններու մէջ եւ կարծես կը սպասես որ 
մէկը ազատէ քեզ անկէ: Կողակիցդ աննկատ մի թողուր եւ մի անտեսեր: 
Ընտանիքիդ անդամներուն հետ գէշ վերաբերմունք ունենալը կը 
նշանակէ անարգել զանոնք:
Բախտաւոր թիւերդ են: 7,18,23,28,31

ԿՇԻՌՔ Սեպտեմբեր 23-Հոկտ եմբեր 22
Չես սիրեր ժամանակդ վատնել պարապ բաներու համար:  
Առեւտրական կեանքիդ մէջ, շատ լաւ սիրաշահած ես բոլորի 
վստահութիւնը եւ յաջողութիւն արձանագրած: Քաղաքիդ օրէնքները 
շատ լաւ կիրարկես եւ բացառիկ պաշտօնեայ մըն ես:
Բախտաւոր թիւերդ են: 1,16,25,30,34

ԿԱՐԻՃ Հոկտեմբեր  23-Նոյեմբեր 21
Պատասխանատուութեան մեծ գիտակցութիւն ունիս եւ շատ 
ուղղամիտ ես: Անփոփոխ միտք մը ունենալուդ' դժուար է կարծիքներ 
փոխարինել քեզ հետ: Հանդիպում մը պիտի ծրագրես գործընկերոջ 
մը հետ, նոր գործի առնչութեամբ:
Բախտաւոր թիւերդ են: 9,18,20,25,32

ԱՂԵՂՆԱՒՈՐ Նոյենբեր 22-Դեկտեմբեր 21
Ընտանիքիդ շատ մօտ մէկը տաք վիճաբանութենէ մը ետք, պիտի 
նեղացնէ քեզ եւ գէշ տրամադրութեամբ պիտի հեռանայ քեզմէ: Գործիդ 
նկատմամբ ունեցած հասկացողութիւնդ քեզ կ՚առաջնորդէ մեծ 
յաջողութիւններու:
Բախտաւոր թիւերդ են: 14,17,24,28,31

Ա Յ օ Ե Ղ Ջ Ի Ւ Ր  Դեկտեմբեր 22-Յունուար 19
Կեանքդ մեծ փոփոխութեան ենթարկելով' նոր եւ ուրախ քայլ մը 
առած եղար: Յաջողութիւներով լեցուն ապագայ մը կը սպասէ քեզ, 
ըլլայ ան ընտանեկան եւ գործի մէջ: Մեծ գումարի մը պիտի տիրանաս 
եւ բոլոդ պարտքերդ պիտի վճառես:
Բախտաւոր թիւերդ են: 8,11,22,23,34

Օ ՈՎ Ա Ն ՈՅ Շ  Յունուար 20-Փետրուար 18
Շատ ներող ես եւ համերաշխութիւն սիրող: Կողակիցիդ դիտողութ- 
իւնները բնաւ թող չցնցեն քեզ: Ընտրութիւններդ շիտակ թող ըլլան 
եւ կարեւորագոյնը' քու օգտիդ համար: Անձի մը ներկայութիւնը շատ 
կը փնտռես եւ անձկանօք կը սպասես անոր:
Բախտաւոր թիւերդ են: 5,22,23,33,34

ՁՈՒԿ Փետրուար 19-Մարտ 20
Բարեկամի մը խօսքերը մեծ բերկրանք եւ ուրախութիւն կը 
պատճառեն քեզի եւ կարօտով կը սպասես անոր ժամանման: 
Ապագայի ծրագիրներդ շատ են, լաւ դասաւորէ որպէսզի չկորսուիս 
եւ չյուսահատիս արդիւնքներէն:
Բախտաւոր թիւերդ են: 15,21,26,29,35

ՊԷՊՕ ՍԻՄՈՆԵԱՆ

Շարունակուած էջ

եւ ու^ունենք եկոպներըՀ
կամաց կամաց սկսած են 
Այսօր մեր կեանքէն մէ£ կը 
եէպօ Աէմոնեաններ: տուէն
մեր ժողովուրդէն էնչ որ ունկէն», 
ըսաւ Արամ Ա, կաթողէկոսՀ

Ան ապա խօսեցաւ Աէմոնեանէ 
կեանքէ ընկերոջ՝ Տէկ Ազատուհէ 
Աէմոնեանէ գործունէութեան -
սէն: « Որպէ ս մտաւորական, ման
կավարժ, ուսուցէչ, դասախօս' մեր 
լէբանանահայ կեանքէ կրթական 
մշակու թայէն մարզէն ներս, անց
նող տասնամեակներուն 
Տէկ Աէմոնեան ներկայ եղաւ 
Աէմոնեանէ կողքէն եւ էր  մտա
ծումները, էր  զգացումները բաժ
նեց մեր ժողովուրդէն հետ, մանա
ւանդ կրթադաստէարակչական 
մարզէն ն ե ր ս , Այս երբ 
մենք կը յէշենք եքէպօ Աէմոնեանը, 
կը կարծեմ որ լաւագոյն է
էրեն կողակէց Ազատուհէ Աէմոն- 
եանը պարգեւատրել 0եսրոպ Մաշ
տոց շքանշանով», ըսաւ Արամ 
կաթողիկոսը:

կաթողիկոսական կոնդակէ ըն
թերցումէն ետք Տէկ. Ազատուհէ 
Աէմոնեան ստացաւ շքանշանը' որ- 
պէս մտաւորական, հայ ժողովուր
դէ մշակութայէն, կրթական, ման- 
կրվ րրժ րկրն  ու դաստէարակչա- 
կան կեանքէն մէջ էր  ունեցած 
ներդրումէն համար, մանաւանդ

ՌՈՒՍԱՖՈԲԻԱՅԻ

ԾարուԱակուած էջ

լուց յետոյ կաշնա եցոաթէւ հրա-
ժարւում է էր  որոշումէց եւ, է  
վերջոյ, ձեռնամուխ լէնում 
սական բանակէ մէջ հայ կամաւո- 
րական ջոկատներէ ստեղծմանը: 

Երկուերկէր կռւում են, 
ր էք  կ ա ն կամաւոր ական ջոկատ
ներ մտցնել հակամարտող ուժերէց 
մէկէ բանակէ մէջ ու ծառայել նրա 
շահերէն' մանաւանդ չունենալով 
որեւէ երաշխէք, թ է յաղթանակէ 
դէպքում թոյլ կը տան անկախու- 
թէւն ունենալ: եէոնէ անհրաժեշտ էր 
էնչ-որ գրաւոր պայմանագէր կնքել, 
յստակ երաշխէքներ ունենալ, որոնք 
չկատարելու դէպքում նոր կարելէ 
կը էէ՚նէր դաւաճանութեան մէջ 
մեղադրել կուսաստանէն: ,
կրկնեմ, որ կամաւորական շարժում 
այլ ժողովուրդներ էլ են ունեցել, 
բացէ այդ' դրան ամբողջ հայ 
ժողովուրդը չէր մասնակցում:

Լէոն նաեւ մեղադրում է 
նակցութեանը, որ 1915-էն ռուսական 
բանակէ նահանջէ հետ գաղթեցրեց 
Վանէ ու Վասպուրականէ բնակչու- 
թեանը, որ հնարաւոր էր մնալ եւ 
Վանը պահել հրյկրկրն[3]: Եթէ ռու
սական բանակը գնար, հայկական 
պաշտպանութէ^ը էր, արդ
եօք, երկարաժամկէտ դէմադրել թուր
քական բանակէն: կասկածելէ է:

Առաջին աշխարհամարտի 
եւ ներկայ իրադրութեան 

զուգահեռները
կուսաֆոբները յաճախ են

ասում, որ կը կրկնուէ 1914-1915
թուականներէ էրավէճակը: Աա- 
կայն թ է խչպկ՞էւ, չէ բացատրւում, 
էրավէճակները տարբեր են,

1-էն, աշխարհը փոխուել է, 
մեծ տէրութէւններէ շահերէ մէջ չէ 
մտնում տարածքներ գրաւելն ու 
կցելը, հետեւաբար կուսաստանն էլ 
խնդէր չունէ նեղուցները գրաւելու:

Ե տարբերութրւն 20-րդ

նկատէ ա ռնելով ստորագրած 
յօդուածներն ու ներկայացուցած 
հրապարակայէն դ
ները: Տէկ Ազատուհէ Աէմոնեան 
հակէրճ խօսք մը արտասանեց, որուն 
մէջ Աէմոնեան ընտանէքէ անունով 
շնորհակալութէւն յայտնեց վեհա- 
բառ հայրապետէն, շնորհահանդէսէ 
կազմակերպէչներուն եւ դասախօս- 
ներուն: Ան խոստացաւ յառաջէկայ 
տարրերուն ստեղծել 
յէն կայքէջ մը, նուէրուած մտաւո
րականէ անթէւ ու անհամար գոր- 
ծերու հրապարակումէն:

եծպրեվրնքէ «Արմաշ» երգ
չախումբը, խմբավարութեամբ 
րեգէն Վրդ, Եխ րտըաեա ներկա-
յացուց քՀարսեղ կանաչեանէ մշա
կած «Նարօ» երգը եւ «Խաչը»' 
խօսք Եղէշէ Արք, Գուրեանէ, երաժշ- 
տ ութէւն' Եահան եէրպէրեանէ:

Ենորհահանդէսէ աւարտէն 
ներկաները ստացան «կրականու
թեան Տամբուն Վրայ» գէրքէն, 
էնչպէս նաեւ Ընկ, ե]էպօ Աէմոնեա- 
նէ յէշատակէն նուէրուած «Արա- 
րատ»-է հրապարակած յատուկ 
թէւէն օրէնակներ: ‘ներկաները 
մտերմէկ զրոյցներով 
էրենց յուշերը Ընկ, եէպօ Աէմոն- 
եանէն, որ թէեւ մեր աշխարհէն 
հեռացաւ աւելէ քան տարէ մը 
առաջ, այնուամենայնէւ մէշտ ներ
կայ է էր  աշակերտներուն, ընկեր
ներուն եւ բարեկամներուն մտքե- 
րուն ու սրտէն մէջ:

ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԸ

րասկզբէ, այսօր կայ արդէն ան
կախ հայկական պետութէւն, որը 
կուսաստանէ սեփակա չէ,
որ այն էր  ուզած ձեւով տնօրէնէ: 

Եթէ շատ ուզենք ընդհանրու- 
թէւն գտնել, ապա այն է, որ էնչպէս 
մէնչեւ 1917 թ էւը, այսօր էլ Հայաս
տանէ եւ կուրքէա յէ սահմանը 
պաշտպանում է ռուսական բանակը, 
եւ կարող է 1917 թուէ նման 
այնպիսի էրավէճակ առաջանալ, 

կուսաստանում այնպէսէ փոփոխու- 
թէւններ լէնեն, որ բանակը հանեն 
Հայաստանէց ու սահմանները բաց 
մնան կուրքէա յէ ագրեսէայէ առաջ: 

1917 թուականէ բոլշեւէկեան
յեղափոխութեան հետեւանքով ռու
սական բանակը հեռացաւ կովկա- 
սէց, եւ Հայաստանն ու հայու- 
թէւնը մնաց մէայնակ թուրքական 
վտանգէ դէմաց, ուժերէ լարումով 
հայկական դէմադրութէւններ կազ- 
մակերպուեցէն' Աարդարապատ, 
Ըաշ Ապարան, ւԼ եւ 
արդէւնքում ստեղ անկախ 
Հայաստանէ Հանրապետութէւնը: 

Եթէ ապագայում ռուսական 
բանակը հեռանայ, կուսաստանէն 
մեղադրելը կորեկտ չէ լէն է, նա 
հայ ժողովրդէ հոգաբարձուէ առա- 

չէ  վրկցկրլ ^  վրայ »լ 
Հայաստանում զօրք է պահում ոչ 
թէ հայերէն պաշտպանելու, այլ էր  
շահերէ համար եւ երբ ուզէ' կարող 
է հանել այն:

Հայաստանն էր
թ է ան հայեցակարգը պէտք է կա- 

ռուցէր այնպէս, որ հաշուէ առնէր 
թուրքական վտանգը, անկախու
թեան 25 տարէները բաւական ժա
մանակ էէն այնպէսէ պաշտպանա
կան համակարգ ստեղծելու համար, 
որ հնարաւոր լէնէր դէմադրել 
նաեւ թուրքական ագրեսէայէն: Աա- 
կայն, Հայաստանէ քաղաքական վեր- 
նախաւը, յոյսը դնելով կուսաստա

նէ վրայ, անեաան ւաւ թե հայե
ցակարգ մշակելու փոխարէն հարս
տանալով է զբաղուած:
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ո±ց$ են; Արդեօբ 
բաւարար փամփուշտ

Եւ հէմա, հաեէւե եւ աւելէ 
կտեէճն»ե եւս ն
մ»ե Հալեենէբէն սուեբ հողը աւելէ 
եւս սրբաոնե լով;

°ւ  հէմա, Յաեդգողէ 
բոլլէ համաստեղութեան 
եէւե աստղեե եւս աւելցան, 
հագնէ 0եհեաննեեուն մէ^ փառա

բանուելու գեղեցկութեան Աստղէկ 
Աստուածուհէէն նաժէշտնեեուն
կողմէ:

°ւ  հէմա, «Անահէտէ 

է  վեը»հա եէւե կ անմա
հութեան վ կը սնանէն
վեեէն պաշտպանելու Հողը մեե 
Հալեենական;

°ւ  հէմա, Նկըկը
ծնէն ամէն օե, վէշապասպան հե- 
եոսնեեը մեե սր
կեեթան սատկեցնելու, « օձէ 
նեեԸ ուտելու» եւ անոնց «աեէւնը 
խմելու»;

Վա՞լ <թեզ թ ուեբ, հազաե *Լա՜լ
բու էժածնունդ մ

°ւ  հէմա, Աստուածնեեը մեե 
Հեթանոս, Աեաեատէ գագաթէն

վըալ, անեեեւոլթ
շանթաբուռ մաետէկնեեո վ կը 
պատեաստուէն շանթթշնա- 
մէնեեը մեե մահասփէւռ;

Թող Աեամազդն ու 
տը, թող Վահագն ու Աստղէկը 
պահապանը ըլլա ն մեե 
եուն; Թող Վահագնէ 
խեղդէ Թ ուեբ Վէշապը ալն ահա- 
ւոեե Թող գեհենէ կեակնեեը մոխ
րացնեն Աադալէլէն էժ եեը ալդ 
թունաւոր;

Նոբր Մհերննրկը
հսկեն;

0ե°նբ, թոռնեեն ու
Թոեգոմա Մեծ Տան,
Լէնե°նբ, ու դեռ

Մե°նբ, Հալկեան 'նետով պէտէ 
խոցենբ սեւ սէրտը մեե Ոսոխէն;

Մե°նբ, Նէւբաեէ
նեբս, Մե°նբ, ՆէգբՄ եծէ 
նուոենեես, Մե°նբ, 
եու, Եկաեեա*ն*նեեու, Գէոեգ Զ ա- 
ւուշնեեու, Եաղուպեաննեեու Հե-
տրւ^րննրրս, պաետութէւն Զե°նբ 
ճանչնաը;

Մե°նբ, ճակատագեուած ենբ 
Յաղթելու;

Ա բ ց ա խ ը Մ ե փ ն  է* 
Յաղթանակը ն է

ՑԱՒԱԿՑԱԿԱՆ
ԺԱՆՕ ՊԱԼԵԱՆէ եւ ՊՕՂՈՍ ՄԽ ԻԹԱՐԵԱՆէ մահուան տխո-ե 

առէթնեեով Տէե եւ Տէկ. Ենեեեւ Սէլվա Նէկողոսեաննեե
խոեազգաց ցա ւա կցութէւնը կը ընտանեկան բոլոե
պաեագանեեուն:

Ա ռ ալդ 100 տոլաբ կը նուէ րեն

Ն.Ս.Մ.Մ ԱՐՈՒԵՍՏԻ  
ՅԱՆՁՆԱԽ ՈՒՄԲԸ

Կը Կազմակերպէ

ԱՍՄՈՒՆՔԻ ԴԱՍԸՆԹԱՏՔՆԵՐ

Տարիքային Բոլոր Խումբերու Համար 

Ղեկավարութեամբ"

Արուեստի Վաստակաւոր Դափնեկիր, Ասմունքող 
Եւ Հեռուստալրագրող

ՆՈՒՆԷ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆԻ

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

Տիկ. Արմինէ Լաչինեանին Հեռ. 626-372-4662

Պր. Յարութ Տէրվիշօղլեանին Հեռ. 323-351-8001
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պաեհ էե ընկել, փնտռում ալն 
ուղփն, ոե էեեն կը տանէե դէպէ 
հէւսէսալէն կողմն 0ա լ-
լամոլոե անցնում է ե  ծովէ ափե- 
եով, £ուեն էե լանկաեծ ա լէբուել, 
ափէն էէն մօտեցել ,
նեանբ շատ-շատ էէն, Ար ~
մէնը ապշել էե, -  ալ՛ն
զո±ւմ էե, աչբցբնէե բաց ու խուփ

ար րւ, չէ'> ալն գբ ակա՚ն էբ — ։
—Սէեոնն տղալ, ես գնում,

մէ՝ զ սբմ սն սբ , մ է' վախենաե, 
մենբ էլ ժամանակէն բեզ նման 
էէնբ, չնրէեՆնէէն մեզ
ման ձուկ դարձրել:

-Գն ում եմ հէւսէսէ կողմն 
աշխաեհէ, անմահութեան 
նէբըոեոնելու, կանչել էե

-Ա եէ բեզ տա մեե պա
լատ, թագուհէն խոեհուեդ կը տալ 
բեզ, ասել էէն £րա

Տղալէն էեեն ց վեալ
պահած տաեել էէն
եալ ապակեպատ պալատ: Թագու- 
հէն, խեատել էե գնալ ալն ոեոնել 
աեեւելալէն կողմն աշխաեհում, 
ոետեղփց աեեւն է ծագում:

ԱըՆէնը երկաբալլել էե 
ընդաեձակ դաշտեեով: Հեռւում, 
աեդէն տեսանելէ էէն եղել բաեձե 
լրռնրե, ոմանց գագաթնեեէն էլ 
սպէտակ սաւաննեե փռուած: 
էե մէ բաեէն, մտածել
հասնէե ալդ լեռնեեէ աշխաեհ:
Փեեէ՚նեե էէ՛ն մօտեցե նեան, կան

չել էէն-
«Անուշ տղալ, աեէ 

ցէե մեե թեւերան,ալդ աշխաեհ
տանենբ բեզ»:

Յոգնատանջ տղան, նստել էե
նեանց թ րլրեէն, հասցեել
էէն ալդ լեռնեեէ աշխաեհ: Պատ-
ոնէերլ էէն ոտբով անցնել նեա 
ճամբանեեով, վալելելու նեա գե
ղեցկութեան սբանչանբը: Աեմէնը 
անցնում էե կանաչ աեաեեո վ> ծՒ  
ածան գօտէնեե կապած ալգէնեեէ 
մէ£ով, հէբէա^թ էե, ոչ, աշխաեհն 
էե ալդ հէբէաթալէն: համ
բալ անցնելուց լետոլ, 
դէն հասել էե հոեէզոն, բազմել 
լեռնեեէ գագաթնեեէն, հեաժեշտէ
կաեմէե լոլս վառում: էե
աշխաեհը, չէ , եեկեէ լեռնեեէ
գաթնեեէց կեակ էե ժալթբում,
լոլս, լոլս էե էջնում նաշաեեէն, 
անցոեննրեէ ճամբանեեէն: Հասել

էե մէ բաղաբ, մաեդէկ հաեցեել
էէն'

-Ո±վ ես, ո±ւե ես գնում:
Աեմէնը պատասխանել էե '

-Եկել եմ անմահութեան գաղտ- 
նէբը ոեոնելու, տաեէբ էնձ ձեե 
աշխաեհէ էմասաուննեեէ մօտ:

0աղաբէ մեծը հեամալել էե, 
նեան առաջնոեդէէն ծովէց ալն 
կողմէ էեենց ասաոնածնեեէ բնա- 
կավալե: Հասել էէն մէ ծով, նեան
րզրեող լեռնեեէ գագաթնեեէց կեակ
էե գշ նոնն ջեեեէն, վառւում էէն

ջեեեԸ, բոց ու &ուխ էե բաեձեա- 
նում, աեեգակոննբ աչբեեո վ> շէ -  
կահեե մօեուսով հեաշազեղ մէ
պատանէ էե ջեեեը ճողբելով դուես 
վազում, զաեմացած նալել չոես 
կողմը, ուղեկցողը ասել է ե  ալդ
էեական է:

Հասել էէն սէ ւնազաեդ մէ 
տաճաե: Նեա առաջ բացատ էե,
է բ ը  է  ա ն  թմբուկ էէն զաե-
կում, շուեջ պաեեե բռնում: Աեմէ- 
նը խէստ ապշել էե, ալդ է±նչ
աշխաեհ ԷաՏաճաե էե բաեձեա- 
ցել, բեմապետն էե նեան դէմաւո-

եել, հաեցեել էե աշխաեհէ ո±ե
կողմէց էե եկեէ եւ էե փ՛նտռում
էեենց եեկեում: Աեմէնը պատաս
խանել էե, ոե եկել էե ^եեոննէ 
հօեը համաե անմահութեան գաղտ- 
նէբը ոեոնելու:

-Անուշ տղալ, գնալ հօեդ 
պատմէե, ոե անմահութէւնը աեա- 
եած գոեծն է, գոեծն է անմահ: 
Տե'ս, ալս բագէնէ առաջ աստ- 
ուածնեե են կանգնած, եկել ե՛ն 
Վահագնէ ու Ասաղէկէ հաեսանէ- 
բ է խեախճանբէն մասնակցելու,
նեանբ բոլոեը մեե նախնէնեեէ
թ ա գա ւոե-թ ա գուհէնեեն էէն ,

նեանբ բոլոեը երղոե̂ ոՀ են
անմահացել, աստուածացել: գնա
ցել էէն տաճաեէն մօտէկ ալգէ, 
աեենէ կեակ հունով պտուղ պոկել 
ծա ռէց, տուել տղալէն, պատուէ- 
եել ալ՛ն տանել է ե  թագաւոե հօեը, 
ոեը ^ըան առողջոնթէնն, կոեով եւ 
ոչ թ է անմահութէւն կը պաեգե-
ւէե: Երնբխնձոենեեէ հետ, աէր—
զեեբէ հեռունեեէց ալ՛ն ընկել էե 
մեե ազ՚ՍանագանԼեռնաշխաեհ//,

"Ծ Ի Ր " ենբ ասում նեան: Նեա
հունտը ցանեցէբ ձեե եեկեէ հո
ղէն, ծառ դառնալ, ծառեե դառ
նան, առողջութէւն, կենսունակու-
թէւն պաեգեւէ ձեե եեկեէ մաեդ-
կանց:

http://www.massispost.com
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Կազմակերպութեամբ' £ Մասիս շ ֊ի Օժանդակ Մարմինի

Սասիս Շաբաթաթերթի 35 րդ Ամեակի

Ճ Ա Շ Կ Ե Ր Ո Յ Թ - Պ Ա Ր Ա Հ Ա Ն Գ Է Ս

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

ԻՐԱՆԱՀԱՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ 
ԼԻԻԴՈՎԻԿԱ ԵՒ ՅԱԿՈՊ ԱՅՆԹԱՊԷԵԱՆ ՍՐԱՀ

I I 7 Տ. Louise St.t Glendale, CA  9 1205

Երեկոն կը Խանդավառէ

Վ Ա Զ Է  Ց Ա Կ Ո Բ Ե Ա Ն
եւ իր Նուագախումբը

Տոմսերու fiwJuip Ոեոածւյպճել 626*755*4773

Մուտքի Նուէր' $75.00
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