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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Հայաստան Սահմանային
Լարուածութիւնը
Մեղմացնելու Կոչ Կ ՛ընէ
Ատրպէյճանին

Հ

այաստանի Արտաքին Գործոց
նախարարութիւնը հայ-ատրպէյճանական սահմանին տեղի ունեցած միջադէպի վերաբերեալ հաղորդագրութիւն տարածած է:
«Վերջին օրերուն ասիկա Ատրպէյճանի հերթական փորձն է միտումնաւոր կերպով սրելու իրավիճակը
հայ-ատրպէյճանական պետական
սահմանին վրայ. Մարտ 6-ին ատրպէյճանական զինուած ուժերը փորձած
էին իրականացնել ներթաձանցում
Տաւուշի շրջանին մէջ:
Շար. Էջ 10

Հաղորդագրութիւն

ՌԱԿ Հայ Իրաւանց
Խորհուրդի Զօրակցութիւնը
Վայելող Մեծ Թիւով
Թեկնածուներ Յաղթեցին
Մարտ 3-ի Ընտրութեանց
Մեծագոյն ուրախութեամբ կու
գանք հաղորդելու, թէ Մարտ 3, 2020
ընտրութիւններու, ՌԱԿ Հայ Իրաւանց Խորհուրդի զօրակցութիւն
վայելող հայ եւ ոչ հայ դաշնակցային, նահանգային եւ քաղաքներու
տեղական ընտրութեանց, մեծաթիւ թեկնածուներ շռնդալից յաղթանակներ արձանագրեցին։
ՌԱԿ-ի Հայ Իրաւանց Խորհուրդի արհեստավարժ երիտասարդ
անդամները, գլխաւորութեամբ Հայ
Իրաւանց Խորհուրդի ատենապետ՝
Տոքթ. Ռաֆֆի Պալեանի ամիսներէ իվեր լծուած էին տենդագին
աշխատանքի մը, թեկնածուներուն հետ տեսնուելով, արժեւորելով անոնց կարողութիւնները եւ
մեր գաղութը յուզող հարցերուն
նկատմամբ այս թեկնածուներուն
կեցուածքները հասկնալով։
Շար. Էջ 02

Փաշինեան Եւրոխորհուրդի Նախագահին Հետ Կը Քննարկէ
ՀՀ-ԵՄ Յարաբերութիւններու Զարգացման Քայլերը

Հ

Հ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան
Եւրոպական Խորհուրդի նախագահ Շառլ Միշելի հետ Պրիւքսելի մէջ
կը քննարկէ Հայաստան-Եւրոմիութիւն

յարաբերութիւններու զարգացման
յետագայ քայլերը:
Այս մասին Փաշինեան գրած է «Ֆէյսպուք»-ի իր էջին վրայ:
«Կը քննարկենք Հայաստան-ԵՄ
յարաբերութիւններու զարգացման
յետագայ քայլերը»,- գրած է ան:
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի եւ
Եւրոպական Խորհուրդի նախագահ
Շառլ Միշելի հանդիպումը պսակաձեւ ժահրի տարածման պատճառով
մեկնարկած է առանց ձեռք սեղմելու:

Հանդիպում Հ.Հ. Ազգային Ժողովի Փոխ Նախագահ՝
Տիար Ալըն Սիմոնեանի Հետ
«Մենք չենք ուզեր, որ վիշապը
սպաննողը, ինք՝ վիշապ դառնայ»։
Ա.Ս.
Հինգշաբթի, Մարտ 5, 2020, առաւօտեան ժամը 11։00-ին Հ.Հ. Լոս
Անճեըսի հիւպատոսարանին մէջ
տեղի ունեցաւ խիստ շահեկան եւ
հետաքրքրական մամլոյ ասուլիս մը,
Հ.Հ. Ազգային Ժողովի փոխ նախագահ
Ալըն Սիմոնեանի հետ։
Ներկայ էին Լոս Անճելըսի կուսակցական, անհատական բերանացի,
գրաւոր եւ կայք էջերով սփռուող կամ՝
լոյս տեսնող հայ լրատուական ներկայացուցիչները։
Շար. Էջ 16

Թշնամիին Գնդակէն
Պայմանագրային Զինուոր
Մը Զոհուած է

Հ

արաւարեւմտեան հատուածին մէջ
տեղակայուած ՊՆ N զօրամասի
պահպանութեան շրջանի մարտական
դիրքի ուղղութեամբ Մարտ 10-ին
մօտ ժամը 15:30-ին թշնամիին կողմէ
արձակուած կրակոցներէն մահացու
հրազէնային վնասուածք ստացած
է պայմանագրային զինծառայող,
շարքային Զոհրապ Գրիգորիի Սիանոսեան (1984-ի ծնունդ, Արարատի
զ/կ):
Ինչպէս կը տեղեկացնեն ՀՀ պաշտպանութեան նախարարութեան
տեղեկատւութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն, դէպքի հանգամանքները
պարզելու նպատակով կը կատարուի
քննութիւն:

Մեր Կորուստները
Թանկագին Նահապետ
Նահապետեանի Քաղցր
Յիշատակին

ՌԱԿի Լուրեր
Զօրակցական Հաւաք Ի Պաշտպանութիւն Մասիս Մայիլեանի.
Պատւոգիրի Տուչութիւն՝ Ընկ. Յակոբ Նազարեանին

Մ

արտ 1, 2020-ին Փասատենայի
ԹՄՄ կեդրոնին մէջ ներկայութեամբը համայնքիս կուսակցական, հասարակական եւ համակիրներու լայն ընտրանիի, տեղի
ունեցաւ զօրակցական հաւաք ի
պաշտպանութիւն
Արցախեան
գալիք ընտրութիւններուն ՌԱԿ-ի
առաջադրած թեկնածուին՝ Մասիս

Փանոս Թէրլէմէզեան – Ծննդեան
155-Ամեակ
1865թ. 11 Մարտին (որոշ աղբիւրներու համաձայն Մարտ 3), Վանի Այգեստան արուարձանին
մէջ, լոյս աշխարհ կու գայ Փանոս Թէրլէմէզեան:
Էջ 03

Մայիլեանին՝ որպէս նախագահի թեկնածու եւ «Նոր Արցախ» դաշինքի՝
որպէս խորհրդարանական պատգամաւորներու, որուն մաս կը կազմեն՝
Արցախի Ռամկավար Ազատական
Կուսակցութիւնը, «Ինքնութիւն եւ
Միասնութիւն» եւ «Վաղուայ Արցախ»
կազմակերպութիւնները։
Շար. Էջ 16

«Նոր Արցախ»ի
Ընտրական Օրագիր
Խոստմնալից Սկիզբ. Մասիս Մայիլեանը եւ «Նոր Արցախ» Դաշինքը
Քարոզարշաւը Մեկնարկած Է Դադիվանքէն

«Յիշատակովդ այս գիշեր,
Կը զգամ այնչափ զիս հարուստ,
Այնչափ բարի երջանիկ,
Որ գթութեամբ մը անհուն,
Կը մտածեմ բաժնել զայն
Աշխարհի բոլոր խեղճերուն»։
Վ.Թ.
ՌԱԿ-ի աշխարհատարած մեր
շրջանակը
ընդհանրապէս
եւ
Արժանթինի ու Հարաւային Ամերիկայի մեր համայնքները մասնաւորաբար, Փետրուար 11, 2020-ին
դժբախտութիւնը ունեցան հրաժեշտ
տալու ՌԱԿ-ի բազմամեայ եւ բազմավաստակ ղեկավարներէն, ՀԲԸՄիութեան, Թէքէեան Մշակութային
Միութեան, Հայց. Առաքելական եկեղեցւոյ, ինչպէս նաեւ Հարաւ. Ամերիկայի ողջ հայութեան եւ անոնց
միութեանց անսահման սէրն ու
յարգանքը վայելող ողբ. Նահապետ
Նահապետեանի յաւիտենական մեկնումին առիթով։
Շար. Էջ 07

Coronavirus Drug and Vaccine Studies Are
Recruiting Their First Volunteers
As COVID-19 continues to spread both around the
world and in the U.S., two separate efforts to find a
medical solution to the virus are moving forward.
Էջ 08

Էջ 13
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Կանանց Միջազգային Օր
Անցեալ Կիրակի օր զուգադիպեցաւ
կարեւոր տօն մը: Աշխարհի շատ
մը երկիրներու մէջ Մարտի 8-ին կը
տօնեն «Կանանց Միջազգային Օր»ը
եւ կարգ մը տեղեր ան կը համարուի
ոչ աշխատանքային օր բոլորին
համար։
Տօնը շատոնց առաջնային նշանակութիւն չունի արդէն եւ ան
կանանց իրաւահաւասարութեան
տօնէն վերածուած է կանանց եւ
աղջիկներու գեղեցկութեան տօնի։
Ի միջի այլոց, այսօր Հայաստանի մէջ ընդունուած է ունենալ
կանանց նուիրուած միամսեակ:
Այս իրականութիւնը թերեւս ունի
իր դրական կողմը։ Եթէ իրաւահաւասարութեան տօնը աստիճանաբար վերածուած է կանացի
գեղեցկութեան մեծարման տօնի,
այս կը նշանակէ, որ իրաւահաւասարութիւն պահանջելու խնդիրը
այլեւս արդիական չէ. կանայք
պաշտպանուած են, ունին տղամարդոց հաւասար իրաւունքներ,
աշխատանքի հաւասար վարձատրութիւն եւ քուէարկելու իրաւունք։
Կրնայ ըլլալ, որ այսօր վերը նշածներս
ծիծաղելի հնչեն «հաւասարութեան»
եւ զարգացումի բարձր մակարդակի այս դարաշրջանին, սակայն,
ըստ Համաշխարհային Տնտեսական Ֆորումին ներկայացուած
2015ի վիճակագրութեան, կանայք
հաւասար աշխատանքային պայմաններու եւ հաւասար վարձատրութեան կը հասնին միայն 2133
թուականին
դժբախտաբար...։
Նոյն աղբիւրին համաձայն աշխարհի մէջ տակաւին ոչ մէկ երկիր
չէ կրցած հասնիլ բացարձակ
իրաւահաւասարութեան։ Հարցը
առաւելապէս սուր է որոշ երկիրներու կրօնի, մշակոյթի եւ ազգային առանձնայատկութիւններուն
պատճառով։
Իւրաքանչիւր անձ, անշուշտ,
այս տօնին վերաբերեալ իր
ընկալումը ունի եւ ձեւաւորած է
սեփական վերաբերմունք, որոնց
իւրաքանչիւրին կարծիքը կը յարգենք նոյնիսկ եթէ համաձայն չենք
անոր հետ:
Իմ անձնական եւ անշուշտ ոչ մէկուն
պարտադրող կարծիքը այս նիւթին
վերաբերեալ այն է, որ յարգալից,
կնամեծար, իրաւահաւասար (խօսքը բարոյական, եւ ո՛չ օրէնսգրքային իրաւունքի մասին է) եւ արժանապատիւ վերաբերմունքի ամենօրեայ պայմաններու մէջ անհրաժեշտութիւն չէր ըլլար տարուայ
մէջ օր մը յատկացնել այդ ամենը
յիշեցնելու համար։
Օգտուելով այն առիթէն, որ հնարաւորութիւնը ունիմ խօսքս ուղղելու
մեր ընթերցողներուն, «Նոր Օր»ի
աշխատակազմին անունով կ՛ուզեմ շնորհաւորել ձեզի՝ հայ ազգի
կանայք, մայրեր եւ քոյրեր, մաղթելով
անսպառ երջանկութեամբ լի խաղաղ,
ներդաշնակ, լիարժէք եւ առողջ
կեանք ձեզի եւ ձեր ընտանիքներուն համար։ Այս առիթով նաեւ
կ՛արժէ գնահատել բոլոր այն ազնիւ
ու վեհանձն տղամարդոց, որոնք
կանանց հանդէպ ունին հաւասար
եւ յարգալից վերաբերմունք՝ անոնց
արժանաւորապէս համարելով մարդկային հասարակութեան համահաւասար կէսը:
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ

Հաղորդագրութիւն
Գերագոյն Հոգեւոր Խորհուրդն Աւարտեց
Իր Աշխատանքը
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Մարտի 3-ից 6-ը նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին
Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք
եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի
եւ ատենապետութեամբ Կ. Պոլսի
Հայոց Պատրիարք Ամենապատիւ
Տ. Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալեանի, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում տեղի ունեցաւ Գերագոյն հոգեւոր խորհրդի ժողովն ընդլայնուած
կազմով:
Քառօրեայ ժողովի նիստերը
վարեցին Արեւմտեան Եւրոպայի
Հայրապետական պատուիրակ եւ
Վատիկանում Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնի ներկայացուցիչ Տ.

Խաժակ արքեպիսկոպոս Պարսամեանը եւ ԱՄՆ Հայոց Արեւմտեան
թեմի առաջնորդ Տ. Հովնան արքեպիսկոպոս Տէրտէրեանը: Ժողովի
տարբեր նիստերին հրաւիրուած
էին մասնակցելու Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան
նախագահ Պերճ Սեդրակեանը եւ
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի
սփիւռքի գործերի գլխաւոր յանձնակատար Զարեհ Սինանեանը:
Ժողովին ներկայ էր նաեւ ԱՄՆ
Հայոց Արեւելեան թեմի առաջնորդ Տ.
Դանիէլ եպիսկոպոս Ֆընտըգեանը:
Շար. Էջ 10

Հաղորդագրութիւն
ՌԱԿ Հայ Իրաւանց Խորհուրդի Զօրակցութիւնը
Վայելող Մեծ Թիւով Թեկնածուներ Յաղթեցին
Մարտ 3-ի Ընտրութեանց
Սկիզբը Էջ 01
Ստորեւ կը ներկայացնենք Հայ Իրաւանց Խորհուրդի, ինչպէս նաեւ մեր
գաղութի զօրակցութիւնը վայելող
յաղթած թեկնածուներուն անունները։
Տեղական
Փոլ Գրիգորեան (Լոս Անճելըսի
քաղաքապետարանի խորհուրդի
անդամ)
Քեւըն Տէ Լէոն (Լոս Անճելըսի քաղաքապետարանի խորհուրդի անդամ)
Արտի Քացախեան (Կլենտէյլի քաղաքապետարանի խորհուրդի անդամ)
Նայիրի Նահապետեան (Կլենտէյլի
կրթական խորհուրդի անդամ)
Գաւառային
Քաթրին Պարկըր (Լոս Անճելըս
գաւառի 5-րդ տարածքի վերահսկիչ)
Էլէն Ասատուրեան (Տեմոքրաթ Կուսակցութեան Լոս Անճելըս գաւառի
կեդրոնական վարչութեան անդամ)
ԱՄՆ-ի Գոնկրէսի անդամներ
Ճաքի Սփիր
Ճուտի Չու
Թէտ Լիու
Ճիմ Քոսթա
Լինտա Սանչէզ
Աննա Իշու
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Սքաթ Շմերըլսըն (Լոս Անճելըսի
խորհուրդի անդամ)
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Փանոս Թէրլէմէզեան – Ծննդեան 155-Ամեակ
ՇԱՔԷ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ
1865թ. 11 Մարտին (որոշ աղբիւրներու համաձայն Մարտ 3), Վանի Այգեստան արուարձանին
մէջ, լոյս աշխարհ կու գայ Փանոս Թէրլէմէզեան:
Նախնական կրթութիւնը կը ստանայ Յանկոյս
ձորի ծխական դպրոցին մէջ:
Տակաւին պզտիկ տարիքէն գծել կը սկսի, 6-7
տարեկանին` երեք գոյնի մատիտներով մարդոց
դէմքեր կը գծէ։ 1880-ին Մ. Փորթուգալեան
«Հայկազեան-Կեդրոնական Վարժարան»-ը կը
բանայ եւ պատանի Փանոսը կը սկսի հոն յաճախել՝
իր ընդունակութեամբ յայտնի դառնալով դպրոցէն
ներս (ան «Նարեկ» շատ կը կարդար)։ Բայց
1885-ին թրքական կառավարութիւնը կը փակէ
Վարժարանը, իսկ Փորթուգալեանին կ’աքսորեն:
Փանոսին հայրը կը մահանայ, երբ տղան տասներկու տարեկան կ’ըլլայ, որու
հետեւանքով ան շատ կը կապուի իր մօրը հետ. «Մինչեւ խոր ծերութիւն չեմ
մոռնար անոր, որպէս մայրական հոգատարութեան, սիրոյ ու գուրգուրանքի
կատարեալ կերպար»,- կ’ըսէր ան: Հօրը մահէն վերջ ան ստիպուած շրջան մը
դերձակի մը խանութին մէջ աշկերտ կը դառնայ, յետոյ` հիւսնի քով կ’աշխատի։
Սակայն, էութեամբ ըմբոստ պատանին չի համակերպիր այդ պայմաններուն եւ
կը սկսի ապրուստը հայթայթել իր քրտինքով ու ազնիւ աշխատանքով՝ մշակելով
իրենց պզտիկ հողակտորը: Եւ միայն երեք տարի անց ան կրկին կ’ընդունուի
վերաբացուած Կեդրոնական վարժարանը, որ դաստիարակչական առաջաւոր
մեթոդներով ղեկավարուող բացառիկ դպրոցներէն էր: Հոն հաւաքուած էր
Եւրոպա ուսում առած ազատամիտ մանկավարժներու եւ մտաւորականներու
խումբ մը։
Վարժարանն աւարտելէ յետոյ Թէրլէմէզեան եւս կարճ ժամանակով գծագրութիւն,
գեղագիտութիւն եւ աշխարհագրութիւն կը դասաւանդէ վարժարանին մէջ,
բայց շուտով գործէն կը հեռացուի որպէս կասկածելի անձնաւորութիւն: Այդ
տարիներէն արդէն Փանոսի մէջ ծնունդ առած էին ազգային ազատագրութեան գաղափարները, եւ ան՝Մինաս ծածկանունով,կը սկսի գործունէութիւն
ծաւալել:1890ի վերջերը Արմենական Կուսակցութեան շարքերը անցնելով, հայ
ազգի ազատագրութեան համար իրենց կեանքը զոհելու պատրաստ անվախ
ու խիզախ քանի մը համախոհ ընկերներու հետ, զէնքեր եւ յեղափոխական
գրականութիւն կը փոխադրեն Վանէն Սալմաստ (Պարսկաստան)։ Ապա
կ’անցնին Մուշ՝ սղերդցիներ, մշեցիներ, քղեցիներ եւ սասունցիներ Վանի
յեղափոխականներուն հետ համախմբելու, նպատակ ունենալով զինել հայ
գիւղացին՝ ինքնապաշտպանութեան համար: Որոշ գիւղեր կը զինեն ու
կ’ազատեն գիւղացիները յետագայ կեղեքումներէն. ինք եւս անձամբ կը զինուի
եւ իր դիպուկ գնդակով կ’ոչնչացնէ աւազակներն ու անոնց ղեկավարները:
Թէրլէմէզեան յայտնի էր իբրեւ առաջնակարգ դիպուկահար։
Փանոս, իր գործունէութեան պատճառով երիցս մահուան կը դատապարտուի
կառավարութեան հրամանով, սակայն ան արդէն փախած կ’ըլլայ Պարսկաստան
ու հոնկէ անցած՝ Թիֆլիս, ուր նախ իբրեւ փայտահատ, ապա տպարանի մը
մէջ՝ գրաշար եւ «Մշակ» թերթին մէջ իբրեւ ցրուիչ կ’աշխատի։
Թէրլէմէզեան իր կեանքի երիտասարդ տարիները կը նուիրաբերէ հայ ժողովուրդի ազգային ազատագրութեան մեծ գործին, չունենալով անձնական
երջանկութիւն, չստեղծելով իր ընտանիքը, չվայելելով ընտանեկան յարկի
քաղցրութիւնը։ Անոր համար իր ժողովուրդի նկատմամբ ունեցած անհուն
սէրը,անոր ազատագրութեան գործին նուիրուիլը, բարձր հայրենասիրութիւնը,
վեր էին ամէն բանէ՝ անձնական կեանքէն, երջանկութենէն։
Սակայն, այդ բոլոր տարիներուն Փ. Թէրլէմէզեան կ’երազէր նկարիչ դառնալ.
միայն արուեստը կրնար իմաստ տալ կեանքին: Տասնամեայ փոթորկալի,
բանտարկեալի դաժան կեանքով լի եւ դժուարութիւններով լեցուն տարիներէն
վերջ, ան ապրիլ կ’ուզէր, վայելել կեանքը, բնութիւնը։ Եւ երեսուն տարեկան
Թէրլէմէզեան կ’ընդունուի Ս. Փիթէրսպուրկի Գեղարուեստի Ակադեմիոյ
նախապատրաստական բաժինը, ապա կ’ուսանի ակադեմիկոս Լեւ ՏմիթրիՔաւքազսկիի արուեստանոցին մէջ։
Արուեստի պատմութեան մէջ քիչ են այն դէպքերը, երբ անձ մը նկարչութեան
ասպարէզ մուտք կը գործէ այդ տարիքին եւ նշանաւոր կը դառնայ: Թէրլէմէզեան,
տաղանդին զուգահեռ նաեւ զարմանալի աշխատասիրութիւն եւ անսպառ եռանդ
ունէր, ան կը նկարէր օր ու գիշեր եւ ամէնուր (թէրլէմէզ- թրքերէն՝ չքրտնող,
ինչ որ շատ կը համապասխանէր իրեն): Պարապմունքները առտուընէ մինչեւ
երեկոյեան ուշ ժամերը կ’երկարէին, ան իր ամբողջ օրը կանցընէր ակադեմիայէն
ներս: Տքնաջան աշխատասիրութեան հետեւանքով, ուսման երկրորդ տարին
արդէն ան մեծ արդիւնքի կը հասնի, որ բարձր կը գնահատուի փրոֆէսօրներու
կողմէն:
Ս. Փիթէրսպուրկի առաջին ամիսները տանջալի ու ծայրաստիճան աղքատութեան
մէջ անցընելէ յետոյ, Խրիմեան Հայրիկը անոր թոշակ կը նշանակէ՝ ամսեկան
երեսուն ռուպլի, որու շնորհիւ երիտասարդ նկարիչն՝ առաջին անգամ ըլլալով,
կ’ապրի հանգիստ եւ երջանիկ կեանքով: Սակայն շուտով նոր դժբախտութիւն
մը կը պատահի։ Ուսանող ընկերներուն հետ՝ ստեղծագործելու նպատակով
Էսթոնիա ճամբորդած նկարիչը կը ձերբակալուի՝ թրքական կառավարութեան
պահանջով: (Ռեւէլի՝ ներկայիս Տալլին, բանտին մէջ կալանաւոր Փանոսը՝ կոտրած
հայելիի պզտիկ կտորի մը միջոցով կը նկարէ իր ինքնանկարը): Վեց ամիս
վերջ, անոր կը տեղափոխեն նախ Ս. Փիթերսպուրկի, յետոյ Մոսկուայի, ապա՝
Ռոսթովի, Թիֆլիսի, Դիլիջանի եւ, վերջապէս Երեւանի բանտերը, խոշտանգելով
եւ տանջելով, երբեմն երկար ճանապարհներ ոտքով քալել պարտադրելով
անոր:Այս ամէնու արդիւնքին, Փանոս շատ կը հիւծուի եւ ծանր կը հիւանդանայ, դժուարաւ փրկուելով մահուան ճիրաններէն։ Ի վերջոյ,ոստիկանութիւնը

չկարենալով ապացուցել յանցանքը, եւ պարսից դեսպանի
երաշխաւորութեամբ, անոր շղթայակապ կը յանձնեն
պարսկական կառավարութեան, ուր ծանօթներու եւ
ընկերներու օգնութեամբ, ձեռք կը ձգէ իրանական
անձնագիր եւ կը մեկնի Փարիզ`շարունակելու կէս
ձգած գեղարուեստական ուսումը։ Հոն կ’ընդունուի մեծ
ժողովրդականութիւն վայելող Ժիւլիէնի ակադեմիան,
ուր այդ տարիներուն կ’ուսանէին նաեւ դասական հայ
դիմանկարչութեան ապագայ նշանաւոր դէմքերէն՝
Ստեփան Աղաճանեան, անուանի գրող Զապէլ Եսայեանի
կեանքի ընկեր,պոլսահայ տաղանդաւոր նկարիչ Տիգրան
Եսայեան, Էտկար Շահին, Ս. Քիւրքճեան։
Արդէն ուսման տարիներուն ան մեծ համբաւ կը վայելէ եւ կը մասնակցի
նկարչական ցուցահանդէսներու՝ արժանանալով բազմաթիւ մրցանակներու
(«Մերկ Այր Մարդու Ֆիգուր», «Բանուորուհին Ջրհորի Մօտ», Փարիզի
բանուորական թաղամասի եւ Լամանշի շրջակայքի բնանկարներ):
Ակադեմիան աւարտելէ յետոյ, Թէրլէմէզեան կը վերադառնայ Հայաստան
եւ ստեղծագործական բեղմնաւոր շրջան մը կ’ունենայ. կ’այցելէ Լոռի, Դսեղ
եւ մեծն Թումանեանին հետ որսի կ’երթայ ու կը ստեղծէ «Թումանեանը
Որսի Ժամանակ», «Լոռեցի Հովիւը» կտաւները:
Այդ նոյն ժամանակ կը ստեղծէ նաեւ իր գլուխգործոցներէն մէկը՝ «Սանահին Վանքի Գաւիթը», ուր հրաշալիօրէն կը ներկայացնէ հայ ճարտարապետութեան գեղեցկութիւնը: Սլացիկ
սիւներու վրայ յենուած կամարներու, հաւատացեալ
կիներու կերպարանքներու եւ կիսաբաց դրան
մէջէն երեւցող մոմերու լոյսերու համատեղումով՝
հոգեպարար աղօթքի եւ հանգստութիւն պարգեւող
երաժշտութեան զգացումը կը պարգեւէ դիտողին այս կտաւը, զոր Միւնխէնի
համաեւրոպական ցուցահանդէսին կ’արժանանայ ոսկեայ մետայլի:
Ապա որոշ ժամանակ Թիֆլիս հաստատուելով, Թէրլէմէզեան կը դասաւանդէ
Ներսիսեան եւ Յովնանեան դպրոցներու մէջ ու աշխուժօրէն կը մասնակցի
մշակութային կեանքին: Այնուհետեւ կը ճամբորդէ Եգիպտոս (Գահիրէ,
Աղեքսանդրիա), յետոյ՝ Ալժիր, ապա՝ Ֆրանսա:
1910-1915թթ.,ան Կ.Պոլիս կ’ապրի, ուր 1920-ին Հայ Ակումբին մէջ,կը
կազմակերպուի իր եւ Լեւոն Քիւրքճեանի համատեղ ցուցահանդէսը. վերջինիս
հետ նաեւ նկարչական դպրոց կը բանայ: Կ’այցելէ նաեւ Վան եւ կը ստեղծէ
«Վանայ Լիճը եւ Սիփան Սարը Կտուց Կղզիէն» եւ «Վանայ Լիճը» բնանկարները:
Այս շրջանին բազմաթիւ ծովային տեսարաններէ զատ նաեւ Արմենակ
Շահմուրատեանի դիմանկարը կը նկարէ:
1912-1915թթ.,Կոմիտասն ու Թէրլէմէզեանը՝ Բերայի Պան կալթի թաղամասին
մէջ միասին կ’ապրին՝ եռայարկ տուն մը վարձած, որ կը վերածուի ժամանակի
մտաւորականութեան յաճախակի հանդիպումներու վայրի մը (Գ. Զօհրապ, Դ.
Վարուժան, Սիամանթօ, Ե. Օտեան, Տ. Չէօկիւրեան, Ռ. Սեւակ, Երուխան եւ
ուրիշ նշանաւոր անձեր), եւ ուր արուեստի ու գրականութեան ասուլիսներ կը
կազմակերպուին:
Փանոս՝ Կոմիտասին հետ անոր ծննդավայրը՝ Կուտինա կը մեկնի եւ հոն կը
ստեղծէ Վարդապետի յայտնի դիմանկարը՝ ծառին
տակ նստած, երաժշտական գործիքը կողքը եւ
նոթաներու մէջ խորասուզուած: Նկարիչը մեծ
սիրով, ճշմարտացի եւ մտերմիկ ներկայացուցած
է իր բարեկամը: Այդ կտաւը Կոմիտասի բազմաթիւ
դիմանկարներէն լաւագոյններու կարգը կը դասուի:
Փանոսը եւ Կոմիտաս անդադար զիրար կը «կսմըթեն» ծննդավայրի առնչութեամբ: Անգամ մըն ալ
Թէրլէմէզեան հերթական անգամ կը «դպնայ» Կուտինային, իսկ Կոմիտասը կ’ըսէ. «Չհաւնեցա՞ր դուն
մեր Կուտինան, քեզի ալ, քու Վանն ալ կ’ուտի նա…»:
Մեծն Կոմիտասի եւ Թէրլէմէզեանի մտերմութիւնը անկեղծ էր եւ խորը:
Անոնք իրարմէ կը բաժնուին միայն Ա. Աշխարհամարտի եւ Մեծ Եղեռնի
պատճառով։ Տարիներ անց, 1928թ., Թէրլէմէզեան Կոմիտասին կ’այցելէ
Փարիզի հիւանդանոցին մէջ, ուր՝ կարելի է ըսել «բանտարկուած» Կոմիտասը
երկար տարիներ ոչ մէկ այցելուի ճանչցած էր: Փանոս կը մօտենայ անկողինին
վրայ նստած, երեսը դէպի պատը դարձուցած Կոմիտասին, եւ արցունքները
դժուարաւ զսպելով՝անոր անունը կ’արտաբերէ... Հանճարեղ երաժշտագէտը,
լսելով հարազատ ձայնը, պահ մը իր դիրքը փոխելով եւ թափանցող հայեացքով
Փանոսին երկար նայելէ վերջ, տարօրինակ հնչիւնով մը կը կանչէ՝ «Փանոս...»:
Սակայն ուղեղի լուսաւոր առկայծումը պահ մը միայն կը տեւէ. խամրած աչքերով
Կոմիտասը կրկին դէմքը կը դարձնէ դէպի պատը եւ կը լռէ...
1915թ. Թէրլէմէզեան կ’անդամագրուի Վանի ստեղծուած ինքնապաշտպանական մարմինին, նոյն թուին գաղթականներու հետ կ’երթայ Էջմիածին,
ապա՝ Թիֆլիս, ուր 1916-ին մասնակից կ’ըլլայ Հայ Արուեստագէտներու
Միութեան կազմաւորմանը (նախագահ՝ Եղիշէ
Թադեւոսեան), նաեւ ղեկավարելով այդ միութեան
Տոնի Ռոսթովի մասնաճիւղը:
Թէրլէմէզեան ամբողջ կեանքը, ստեղծագործելու
նպատակով կը ճամբորդէ զանազան վայրեր՝
ստեղծելով թէ՛ բովանդակութեամբ, թէ՛ տրամադրութեամբ, թէ՛ կառուցուածքով ու գոյներով
բազմազան արժէքաւոր կտաւներ:
Շար. Էջ 04
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Ամերիկեան Բարքեր
ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
Ոստիկաններու Ապօրէն Գործընթացը . . .

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ
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Պաշտպանել» այսինքն՝ To Serve and Protect.
Ոստիկանները ոչ թէ միայն կ՛որոշեն տուգանքի ենթարկել յանցապարտը,
այլեւ ձերբակալելով զայն՝ բանտ կը տանին! Բարեբախտաբար սակայն երբ
դատախազը (prosecutor) վերահասու կը դառնայ եղելութեան, անմիջապէս
ազատ կ՛արձակէ Սարա Ուէպը:
Գալով խնդրոյ առարկայ ոստիկաններուն, անոնք ժամանակաւոր կերպով
դադրած են գործէ, մինչեւ որ ոստիկանական յատուկ յանձնախումբը աւարտէ
իր քննարկումը՝ անոնց անվայել արարքին նկատմամբ։

Ձրի Ինքնաշա՞րժ . . .

Այս դէպքը պատահած է Ճորճիա նահանգի Ռազուէլ քաղաքին մէջ։ Պատահարին
մանրամասնութեանց չանցած՝ կ՛ուզեմ որպէս ենթահող, հետեւեալ մէջբերումը
կատարել։
Մենք գիտենք որ ոտնագնդակի (football) խաղը չսկսած, իրաւարարը՝
խմբապետներու ներկայութեան, դրամ մը օդը կը նետէ (toss a coin) որոշելու
համար թէ որ խումբը ինչ կը նախընտրէ։
Շահող խումբը կրնայ որոշել խաղավայրի կողմը, կամ խաղալու առաջնահերթութիւնը։ Իսկ միւս խումբը կը համակերպի եւ այսպէսով՝ խաղը ընթացք
կ՛առնէ։ Ձեւով մը՝ բախտախաղի մէկ տարբերակն է սա, որ ընդունուած է
բոլորին կողմէ։
Հիմա գանք մեր բուն միջադէպին։ Ուրեմն, մի ոմն՝ Սարա Ուէպ, ինքնաշարժով
գործի կ՛երթար անցեալ Ապրիլ ամսուան ընթացքին, երբ ոստիկանական
ինքնաշարժը հրահանք կու տայ ճամբուն եզրը անցնիլ։ Ինչո՞ւ, որովհետեւ
սահմանուած արագութիւնը անցած էր ան։
Սարա կ՛ընդունի թէ արագ կը սուրար, որովհետեւ գործին ուշացած էր։
Օրէնքով, ան արժանի էր տուգանքի ենթարկուելու։ Սակայն Քորթնի Պրուան՝
ոստիկաններէն մին, կ՛ուզէ իր ոստիկան ընկերոջ՝ Քրիսթի Ուիլսընի (տես նկարը),
կարծիքը առնել։ Մինչեւ հոս, ապօրինի ոչ մէկ արարք։ Բայց . . .
Այդ երկու ոստիկանները կը նախընտրեն դրամ մը օդը նետել, որոշելու համար
թէ տուգանքի ենթարկե՞ն յանցապարտը՝ կամ ոչ։ Մարդկային ի՜նչ ստորին
վարուելակերպ՝ ոստիկանի մը համար, որուն նշանաբանն է «Ծառայել եւ

Այսինքն նուէր։ Որո՞ւ եւ ինչո՞ւ, թոյլ
տուէք բացատրեմ։
Քորի Փէթրիք, մօրը՝ Ֆըլիշա Ուայթ-ի
հետ կը բնակի Ալապամա նահանգի
Պըրմինկհէմ քաղաքը։ Ան կը յաճախէ Թէրընթ քաղաքի երկրորդական
վարժարանը, որ Պըրմիկհէմէն բաւական հեռու է։
Քորի՝ (տես նկարը) ամէն առտու
կ՛արթննայ ժամը 4:30ին-ին, որպէսզի
5:41-ի պասը առնելով երթայ դպրոց։
Երեւակայեցէք որ ան պէտք է մէկ ժամէն աւելի քալէ, պասին հասնելու համար
. . . Իսկ երեկոյեան՝ ան դպրոցի մօտէն պասը կ՛առնէ ժամը 5:19-ին, որպէսզի
7:00-ի մօտերը հասնի տուն!
Քորիի վերոյիշեալ ճքնաժամը սկսաւ՝ երբ ան մօրը հետ փոխադրուեցաւ
Պըրմինկհէմ քաղաքը։ Ան չուզեց իր յաճախած վարժարանը փոխել, փափաքելով
որ մէկ տարի տոկայ՝ եւ վկայուի նոյն վարժարանէն։
Քորի՝ դպրոցի աւարտական հանդէսի օրը, տաժանակիր նոյն ճամբան պիտի
հարթէր, բայց այս անգամ՝ շրջանաւարտութեան տարազով։ Երբ վազն ի վազ
ան կը հասնի պասին, վարորդը՝ առանց Քորիի գիտակցութեան, կը նկարէ զինք
եւ այդ նկարը կը զետեղէ դիմատետրի (Facebook) իր էջին վրայ։
Այդ նկարը սեփականութիւնը կը դառնայ 400,000-է աւելի դիմատետրի
յաճախորդներուն, որոնց մէջ կը գտնուի նշանաւոր կատակերգակ եւ ձայնասփիւռի հաղորդավար Ռիքի Սմայլի։ Այս վերջինը՝ խիստ տպաւորուած
Քորիի վճռակամութենէն, կ՛որոշէ ինքնաշարժ մը նուիրել անոր, որպէսզի ան
վերջ տայ իր չարչարանքին։
Առաւել՝ ինքնակամ եւ սրտաբուխ նուիրատուութիւններէ կը գոյանայ 11,000
տոլար, որպէսզի՝ ի միջի այլոց, Քորի կարենայ ինքնաշարժ վարելու դասընթացքի
հետեւիլ եւ վկայուիլ որպէս վարորդ։ Իսկ միւս կողմէ՝ ան կ՛ստանայ նաեւ լման
կրթաթոշակ, Ճէքսընվիլ համալսարանէն։
Հոս կ՛ուզեմ դիտել տալ որ բարի կամեցողութիւնը չի պակսիր, դրամատիրական
այս երկրին մէջ . . .

Փանոս Թէրլէմէզեան – Ծննդեան 155-Ամեակ
Սկիզբը Էջ 03
Յետագային, ան հինգ տարի կ’ապրի ԱՄՆ՝ Նիւ Եորք (ուր կը ստեղծէ
դերասաններ Յովհ. Աբէլեանի եւ Յովհ. Զարիֆեանի դիմանկարները), Ֆրեզնօ,
Սան Ֆրանսիսքօ եւ Լոս Անճելըս, եւ ամէնուր անհատական ցուցահանդէսներ
կ’ունենայ: 1924-ին իր մասնակցութիւնը կը բերէ Վենետիկի 14-րդ պիէննալէին:
Թէրլէմէզեան երջանիկ էր՝ տեսնելով դարաւոր կեղեքումներէն
ազատագրուած իր հարազատ ժողովուրդի խաղաղ կեանքը,
հայրենի երկրի վերաշինութիւնը, հայ մշակոյթի վերածնունդն
ու զարգացումը: Երեւանի մէջ իր ծննդեան 75-ամեակին
կազմակերպուած անհատական ցուցահանդէսի բացման
արարողութեան, ան դողդըղացող ձեռքերով ձեռնափայտին
յենած, յուզուած ձայնով կ’ըսէ. «Ես եկած եմ իմ ճակտիս
քրտինքը խառնելու հայ շինականի քրտինքին, որպէսզի
մեր երկիրը՝ իմ Հայաստանս, վերաշինենք»:
Պատկառելի տարիքը բոլորած նկարիչը, իր երկաթեայ
հաստատակամութեամբ, աշխատասիրութեամբ, կը նկարէ մինչեւ իր կեանքին
վերջին օրերը: Վերջին շրջանի գործերէն են «Արարատն Առաւօտեան»,«Արագածը Ձմրանը», «Աշունը Հին Երեւանին Մէջ», «Սեւանի Ափերը» եւ այլ կտաւներ:
Ցուցահանդէսի բացումէն քանի մը շաբաթ անց, Թէրլէմէզեան կը հիւանդանայ
եւ հիւանդանոց կը փոխադրուի: «...Ես հիւանդանոց հասայ... Փանոսը
կռնակի վրայ պառկած էր անշարժ ու կը տնքար ցաւէն։ Ի վերջոյ, աչքերը բացաւ, երկար նայեցաւ ինձ ու արտասուեցաւ... Փանոսը կը զգար
իր մօտալուտ վախճանը, սակայն այդ արտասուքը մահուան առաջ
ծունկի եկած մարդու սարսափէն չէր, այլ ապրելու եւ ստեղծագործելու
տենչով վառուած... արուեստագէտի հոգւոյ պոռթկում։ Այդ եղաւ գուցէ
առաջին, սակայն եւ իր կեանքի վերջին արտասուքը»։-(քանդակագործ
ԱՐԱ ՍԱՐԳՍԵԱՆ՝ «Կտակը»)
28 Ապրիլ 1941-ին,կը հանգչի ՀԽՍՀ արուեստի վաստակաւոր գործիչ, Աշխատանքային Կարմիր Դրօշի շքանշանակիր, ԽՍՀՄ Նկարիչներու Միութեան
անդամ Փ. Թէրլէմէզեան: Անոր մարմինը կ’ամփոփուի Կոմիտասի Անուան
Պանթէոնին մէջ:
Իր կտակին համաձայն,զոր գրած էր ԱՄՆ, իր բոլոր ստեղծագործութիւններն
ու ողջ ունեցուածքը կը նուիրուի Հայաստանի Ազգային Թանգարանին:
Փանոս Թէրլէմէզեան բազմաժանր նկարիչ էր. հայկական բնանկարի լաւագոյն
ներկայացուցիչներէն մին ըլլալով, ան նպաստած է նաեւ հայ իրապաշտական
դիմանկարչութեան յետագայ զարգացումին՝ կերտելով մեր մշակոյթի հռչակաւոր,
դասական գործիչներու դիմանկարներու շարք մը՝ Ալ. Շիրվանզադէ, Աւ.
Իսահակեան, Հ. Աճառեան, Ռ. Մելիքեան, Ա. Բակունց, Ա. Վշտունի, Ե. Լալայեան

եւ ուրիշներ:
Իրապաշտ նկարիչը փորձած է կտաւներ ստեղծել նաեւ Մեծ Եղեռնի թեմայով,
որոնք, սակայն, էսքիզային վիճակի մէջ՝ անաւարտ մնացած են:
2017թ., Թէքէեան Մշակութային Միութիւնը Երեւանի մէջ հրատարակեց
Թէրլէմէզեանի «Կեանքիս Յուշերը» յուշագրութիւնը, որու մէջ՝ ի շարս
բազմաթիւ յուշերու, ան կը պատմէ, թէ ինչպէս Աղթամարի Ախավանքէն
փոշիներու մէջէն փրկած է հին հայկական ձեռագրեր ու այբբէնարաններ.
վերջիններու վրայ մագաղաթներէն մկրատուած պատառիկներ փակցուած
եղած է: Ան մեծ դժուարութիւններով երեք արկղ ղրկած է Էջմիածին, երկու
արկղ ծովը նետել տուած է՝ թուրքերուն ձեռքը չիյնալու համար, եւ ինը լաւագոյն
ձեռագրերու նկարներն ու լուսանցքային զարդերը՝ կորուստէն ազատելու համար,
ընդօրինակած եւ հասցուցած է Հայաստան, Հայոց Ազգագրական Միութեան
Գրասենեակին յանձնելով:
Թէրլէմէզեան նաեւ կը պատմէ, թէ անգամ մը, երբ իր կտաւները դիտելու
համար իրեն այցելած է կայսեր արարողապետ, թուրք դիւանագէտ Իսմայիլ
Ճանանի պէյը, նկարիչին առաջարկով կը մտնեն նաեւ Կոմիտասի սենեակը:
Դիւանագէտը կ’ըսէ. «Չեմ համարձակիր,ապա թէ ոչ,պիտի խնդրէի Կոմիտաս
էֆենտիին որեւէ բան մը նուագել կամ երգել»:Կոմիտաս, լսելով այդ շշուկով
ըսուած ֆրանսերէն նախադասութիւնը, անմիջապէս կը մօտենայ դաշնակին եւ
Շուպերթէն գերմաներէն երգ մը կ’երգէ՝ «...անչափ խորունկ զգացումով, որ
մենք քարացած էինք: Անոր վերջացնելէն յետոյ ալ բաւական ժամանակ
լուռ էինք, երբ՝ ինքզինքը զսպել չկարենալով՝ ձեռքը սեղանին զարկաւ
եւ ըսաւ. «Sapristi: (գրողը տանի) 800 տարուայ պետութիւն ենք եւ
ցարդ այսպիսի արուեստ ու արուեստագէտներու տաճար չունեցանք»:
Անոր մեկնելէն յետոյ`ես շնորհաւորեցի Կոմիտասին այդ յաղթանակին
համար եւ ...միասին «Լաչիմ Նանա» պարեցինք: Այդ պարը ան սորված
էր Կոտայքի Ղըրխպուլաղ գիւղին մէջ` ճեմարան ուսանած ժամանակ»:

Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը
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Ձօն Մայրերին
ՊՕՂՈՍ ԱՐՄԵՆԱԿ ԼԱԳԻՍԵԱՆ
Անցորդ, խոնարհիր
Գլուխը քու սէգ,
Այստեղ հանգչում է
Մի բուռ տիեզերք . . .

Մ

Յովհաննէս Շիրազ

արտ ամիս, տօնական վառ
լոյսի հրավառութիւն լինի
այսօր, բամբեր զարկեն
այսօր, արեգակը մայրերի սիրոյ
ողջոյնը տանի տիեզերք՝ Վահագն
Յարդագողի ճանապարհի հայոց մայր դիցուհի Անահիտի տաճար: Աստղերի
ընթացքը մի պահ կանգնի, իրենց լոյսի թրթիռներով ողջունեն մոլորակի մայրերին: Այդ իրիկուն, արեւի քոյրիկ լուսնեակը իր կաթնաթոյր համբոյրը ցօղի
մայրերի ճակատներին: Թող միշտ զուարթութիւն լինի մայրերի դէմքերին,
նրանց սրտերի ալեծուփ ծովակների թրթիռները սիրոյ լոյս ճախրեն իրենց
որդիների կեանքի ճանապարհին: Մայրերի փառաբանման հրաշափառ
տօնակատարութիւն լինի այսօր, մայրերի իմաստութեան խորհուրդի պատարագ
լինի: Հայոց տները թող հրդեհուեն մայրական սիրոյ կրակով: Հայը, իր հեթանոս
նախնիների աւանդութեամբ, աստուածացրել է մայրութիւնը, այն պաշտամունք
եղել: Մայրը աստուածածին եղաւ, մոլորակի մարդկանց սրտերին սիրոյ, յոյսի,
լոյսի ջահեր վառեց:
Բնութեան հրաշալիք՝ ծիածանափայլ ծաղիկները թող գգուեն լանջերը մայրերի,
սիրոյ բոցերով վարուող վարդերը իրենց օճախներում ծիածան կապեն, նրանց
կարմիրը յորդի իրենց հրաբորբ սրտերի ծովակների ալեակներին: Վարդ,
ծաղիկների թագուհին, ծաղիկը բնութեան արարչութեան սքանչելիութիւնն է,
որի տեսքից հոգիդ լցւում հիացմունքի խինդով: Ամենայն Հայոց բանաստեղծ
Յովհանէսը, վարդատօն էր հիմնել, մինչ այսօր հայերը իւրաքանչիւր Մայիսին,
սիրով վառուած երգիչ՝ Սայեաթ Նովու գերեզմանին վարդերով այցի են գնում:
Գարնան ամիս, արեգակն իր շողերով կեանք է յորդում մեր երկրին, ծաղկում է
բնութիւնը, ծաղկում է մարդու հոգին: Մտի′ր ցորեանի արտեր, նայի′ր ծաղկած
ցորեանի հասկերին, շոյի′ր նրանց, բնութեան խինդի մայրութիւնը պիտի
սարսռայ քու սրտում: Մտի′ր պարտէզներ, ծաղիկների ծիածան ծովակների
ալեակներն են ծփում, ժպտում են նրանք երկնի կապոյտին, ժպտա′յ նրանց, թող
սիրտդ խայտայ բնութեան հրաշքով: Նայի′ր ինչպէս են արեւի ճառագայթները
իջել ծառերին՝ համբուրելու ծաղիկների ծիածանացած շրթները: Մտի′ր
անտառներ, նայի′ր ինչպէս են նրանք իրենց կանաչազարդ թեւերը պարզել
երկնի կապոյտը գգուելու: Բնութեան հրաշափառ արարման խորհուրդն է, հողի
արարչութիւնն է, այն կոչում են մայր բնութիւն, մայր հող, մայր հայրենիք, մայր
ոստան,՝ մայրութեան սրբազնացումն է:
Մայրերը իրենց ձեռքերը սիւն են դարձրել, որ չփլեն իրենց տները: Ինչքան
սիրով լցուած եղել մի իմաստասէրի սիրտը, որ յանդգնել էր ասելու՝ ‘’Աստուած
էլ կը գտնես, սակայն, յաւերժութիւն դարձած մօրը՝ երբեք’’: Աստուածային
բարութեամբ յորդացած մայր, ըստ մի այլ մտածողի, պատուիրել է, իր մահից
յետոյ ձեռքերը կտրէին ու նրանով ծեծէին փոքրերին, որ ցաւ չպատճառուէր
նրանց:
Պետութիւններ, այս ամսին են մայրերի փառաբանման տօն հիմնադրել, որ
գարնան խինդով առկայծէին նրանց սրտերը: Արմէնները իրենց ոստանը
քաղաքամայր են կոչել, երկիրն իրենց Մայր Հայաստան, լեզուն իրենց Մայր
լեզու, գետն իրենց Մայր Արաքս, ծառն իրենց ‘’Մայրի’’: Երեւի Արմին նախնիները
միայն աստուածացրել էին մայրերի պաշտամունքը, ստեղծել մայրութեան
Անահիտ ոսկեձոյլ դիցուհի: Եկեղեաց գաւառի Երիզա աւանում նրա պատուին
հռչակաւոր տաճար հիմնել, տաճար էին կառուցել նաեւ աստուածների
քաղաքներ՝ Բագարանում, Աշտիշատում՝ Աստղիկի ու Վահագնի Վահէ-Վահեան
մեհեանի կողքին:
Մայրերի օրուան նուիրուած ամենավաղ տօնակատարութիւնները կատարուել
էին հին Յունաստանում, պատուելու համար աստուածների մայր Ռէան: 1600
թուականներին, անգլիացիներ, մեծ պահքի չորրորդ կիրակին տօնախմբել էին
մի օր, որը կոչուել էր ‘’Մօր այցելութեան օր’’: Քրիստոնէութիւնը, Եւրոպայում
տարածուելուց յետոյ, այդ տօնակատարութիւնը վերանուանել էին ‘’Մայր
Եկեղեցի’’, որպէս հոգեղէն ուժ, այն կեանք շնորհէր, նրանց պաշտպանէր
վտանգներից: Ժամանակի ընթացքում, եկեղեցական այդ տօնը վերափոխել
էին որպէս ‘’Մայրական Կիրակի’’ տօնակատարութիւնների օր:
Միացեալ Նահանգներում, ‘’Մայրերի Օր’’-ը առաջին անգամ թելադրուել էր
կատարելու 1872 թուականին, Ժուլիա Վարդ Հոուվի կողմից, որպէս խաղաղութեանը ձօնուած օր: 1907 թուականին, ֆիլատելֆիա քաղաքում, Աննա
Ճարուիսը սկսել էր մի արշաւ, հիմնադրելու ‘’Մայրերի Օր’’: Տիկին Ճարուիսը
համոզել էր քաղաքի եկեղեցուն, ‘’Մայրերի Օր’’ տօնելու Մայիսի երկրորդ
Կիրակին, իր մայրիկի մահուան երկրորդ տարելիցի օրը: Նա, իր համախոհների
հետ նամակներ յղել նախարարներին, քաղաքական գործիչներին մայրերի օրուայ
տօնակատարութեան օր հաստատելու համար: Եւ 1914 թուականին, ԱՄՆ-ի
նախագահ, Մեծ Հայքի վեց վիլայեթներում Հայաստանի պետականութիւնը
վերականգնելու երաշխաւոր, 1920 թուականին Օգոստոսի 10-ին Սեւրի Դաշնագրով իրեն շնորհուած անբեկանելի իրաւարարի իրաւունքով 103,6 հազար
քառակուսի քիլոմեթր տարածքով հայոց անկախ պետութեան սահմանների
քարտէսը նախագծող, Վուտրո Ուիլսոնը, պաշտօնական յայտարարութեամբ,
իւրաքանչիւր տարուայ Մայիսի Երկրորդ Կիրակին հռչակել էր որպէս ‘’Մայրերի
Օրուայ’’ տօնակատարութեան օր: Այժմ աշխարհի շատ երկրներ, ինչպէս’
Դանիա, Ֆինլանտիա, Իտալիա, Թուրքիա, Պելճիքա, Աւստրալիա, ‘’Մայրերի
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Օր’’-ը նոյնպէս տօնում եմ նշուած օրը:
Արմինա-Հայաստան, Արմին-հայեր պաշտամունք էին նուիրել ‘’Մայրութեան’’-ը:
‘’Պտղաբերութեան, Ոսկեծին, Ոսկեծղի, Ոսկեմայր, Ոսկեհատ հայոց աշխարհի
մայր դիցուհի Մեծ Տիկին Մայր Անահիտն էր: Ապրիլի վեցին, աստուածների
քաղաք Բագարանի մեհեանում՝ Անահիտի պաշտամունքի տօնախմբութեան օրն
էր, հայերն իրենց արքաների հետ փառաբանել էին իրենց երկրին մայրութիւն
պարգեւող Անահիտ Մայր Դիցուհուն: Նրա ոսկեձոյլ արձանին իրենց մայրացած
արտերի, այգիների բարիքների արգասիքն էին մատուցել: Արիացի պարթեւները,
հնդկացիները Անահիտին, նրա մայրութեան պաշտամունքը, տարել էին իրենց
երկրներ: Քրիստոնեայ Պարթեւ Գրիգոր հայոց աշխարհում մարել էր նաեւ
Անահիտի պաշտամունքը, նրա ծննդեան Ապրիլի վեցի յաջորդ օրը հաստատել
որպէս Գաբրիէլ հրեշտակապետի կողմից Մարիամին յայտնուած Աստուծոյ
պատգամը՝ ‘’Աւետման Օր’’, Ապրիլ ամսուայ 7: Մթնել էր երկիրը, պայթում էր
երկինքը, Գաբրիէլ Հրեշտակապետն էր պատուհանից Մարիամ Նազովրեցին
յայտնել, որ ինն ամիսներ յետոյ աշխարհ էր բերելու երկրի փրկիչ՝ Յիսուս-ին:
‘’Աւետման Օր’’ Ապրիլ վեց, համարել էին մայրութեան նուիրուած տօնական օր:
Հայաստան արշաւող Հռովմի Անտոնիոս զօրավար, հայոց աշխարհում մայրութեան օրհնութիւնը խորտակելու նպատակով, գերեվարել Անահիտ աստուծոյ
ոսկեձոյլ արձանը, այն տարել Եգիպտոս՝ թագուհի Կղէոպատրայի երկիր:
Անյայտ առեղծուածով, Անահիտի անագապղնձեայ կրկօրինակի գլխամասն
է միայն հիմա հանգչում անգլիական թագաւորական թանգարանում: Հռովմի
Կալիկուլա կայսրը կայսերական խնճոյք էր սարքել, երբ նրան հարցրել էին, թէ
այդքան դրամ որտեղի՞ց, նա պատասխանել էր՝ այն կատարել էր արմինների
Անահիտ աստուածուհու ոտքի միայն մի մասի արժէքով:
Հապա, բեմադրիչ Աշոտ Մալաքեանի ‘’Մայրիկ’’ շարժապատկերը, աշխարհի ո՞ր
բեմադրիչն էր մայրիկին նման պաշտամունքի արժանացրել, տարել աշխարհների բեմեր: Այն՝ Հայ ընտանիքի, Հայ մայրիկների աւանդական փառաբանումն է,
ֆրանսացի կնոջն ասել էր, որ իրենց տանը նա մեծափառ անձնաւորութիւնն է:
Մայրերը, որպէս հրեշտակներ, անքուն գիշերներ իրենց մանչերի օրօրոցների
մօտ օրօրներ են ասում, նրանք լսում այն եւ մայրական հոգու սիրոյ անդորրն
իջնում նրանց սրտիկներին՝ անուշ քուն լինում: Բանաստեղծ Գամար Քաթիպան
երկնել էր մայրերի օրօրը՝
Քուն եղիր բալաս, աչերդ խուփ արա՝
Նախշուն աչերուդ քուն թող գայ վրայ:
Օրօր իմ բալա, օրօր ու նանի,
Իմ անուշիկիս քունը կը տանի:
Դուն ալ քուն եղիր, ինծի ալ քուն տուր,
Սուրբ Աստուածամայր, անուշիս քուն տուր:
Օրօր իմ բալս, օրօր ու նանի,
Իմ անուշիկիս քունը կը տանի:
Եւ ուրիշ մի հանճարեղ Հայ երգահան՝ Բարսեղ Կանաչեան, Քաթիպայի արարած
խօսքին հնչիւններ հիւսել, ինչքան անուշ է այն, կարծես երկնից է քաղել: Սակայն,
մայրեր իրենց մանչերի սրտերին նաեւ ռազմի երգեր են հնչել՝
Զարթնի′ր, որդեակ վեր կաց,
Պատերազմի փող հնչեց,
Զարթնի′ր գոչեց ձայնն հայրենեաց,
Կենաց մահու ժամն հնչեց:
Եւ ուրիշ մի բանաստեղծ՝ անունը Շիրազ, Շիրազի վարդերի բոյրով, իր հետ
տիեզերքից բերած սիրոյ ղօղանջներով երգել մայրերի խորհուրդը՝
Հազար ու մի սիրտ բացեցի,
Ոչ մի անմեռ սէր չգտայ,
Ծովից խորունկ սէր զգացի,
Երբ մայրիկիս սիրտը մտայ:
Մոր սրտում է Աստուած քնած՝
Լոկ մօր սրտի մէջ է զարթնում,
Աւաղ, առանց Աստուծոյ մնաց
Իմ որբ կեանքը՝ անյոյս մթնում:
Շիրազ, Արարատի ձիւնաշաղ ծաղիկների, նրա ձիւնոտ թագի, նրա քարեղէն
սրտի, նրա ոգեղէն խորհուրդի մեհեանի քրմացած բանաստեղծը ինչքա˜ն սիրով
ու խանտաղատանքով է երգել աղօթք դարձած մօր սրտի սիրոյ ղօղանջները ,
նրա արմենական հոգուց ժայթքած մայրական տիեզերական սիրոյ խորհուրդի
ինչքա˜ն բանաստեղծութիւններ է երկնել, Մեսրոպի լուսեղէն գրերով այն
քանդակել որպէս՝ ‘’Յուշարձան Մայրերին’’:
Եւ Այսօր, մայրերը ծաղիկների նման լոյս ժպիտներով թող փայլատակեն, արեւներ
նրանց, արեւի նման յաւերժութիւն նրանց, եթէ կարողանայիք կարդալ սրտերը
նրանց . . . Օ˜հ, մայրական սիրոյ ինչքա˜ն խարոյկներ են վառւում այնտեղ:

«Նոր Օր»ի Յայտարարութիւն
«Նոր Օր»ը ՌԱԿ Արեւմտեան ԱՄՆի Շրջանային Վարչութեան
պաշտօնաթերթն ըլլալով կը յարգէ բազմակարծութիւնը եւ խօսքի
ազատութիւնը:
«Նոր Օր»ը միաժամանակ իրեն իրաւունք կը վերապահէ կարգ
մը գրութիւններու տեղ չտալ, եթէ անոնք չեն համապատասխաներ լրագրութեան միջազգայնօրէն ընդունուած հիմնական
օրէնքներուն եւ խիստ հակասութեան մէջ կը գտնուին ՌԱԿ-ի
գաղափարախօսութեան հետ:
Կը յիշեցնենք նաեւ թէ՝ թերթիս մէջ տպուած կարգ մը յօդուածներու արտայայտած միտքերն ու գաղափարները անպայմանօրէն
չեն արտայայտեր ՌԱԿի տեսակէտը:
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Մի Թերթիկ Մեխակ
ՆԱԹԱԼԻ ԲԵՆԵՅԵԱՆ
Սեպտեմբեր ամիսն էր: Դպրոցի զով
պարտէզում, հսկայ ծառերի տակ նստած,
իմ սիրելի ընկերուհիների ու հայոց լեզուի
դասատուի հետ խոր մտքով զրուցում
էինք հայկական գրականութեան մասին
ու խմում էինք մեխակով տաք թէյ:
Նստել էինք գրական սեղանի շուրջ:
Մի դասընկեր սկսեց իր հեռախօսից
նուագել հայկական մեղմ մեղեդիներ:
Ապա սկսեցինք խօսել զանազան բառերի հեքիաթային պատմութիւնների մասին։
Յանկարծ, մեխակի բոյրը ինձ ներշնչեց: Նրա ստուգաբանութեան նիւթը
առաջացաւ իմ մտքում։ Ես հետաքրքրուած մնացի «մեխակ» բառի քաղցրաբոյր
աշխարհի մէջ եւ մտայ մի յաւերժական ճանապարհորդութեան:
«Մեխակ» նշանակում է «փոքր մեխ»: Նրա արմատը «մեխ» բառն է: Իբրեւ
փաստ՝ զանազան լեզուներից վկայութիւններ կան: Ի՞նչ կապ ունի գամը, կամ
պզտիկ գամը մեխակի հետ: Եթէ պզտիկ գամը այնքան մեծ է, հապա մեծը ի՞նչ
պիտի լինի: Բայց քանի որ պարսկերէնի մէջ պզտիկ գամ է նշանակում, ուր որ
հասել է, թարգմանած են իմաստը եւ այդպէս հաստատած: Անգլերէն լեզւում,
«մեխակ» բառը, «clove», գալիս է հին ֆրանսերէն «clou de girofle»ից: Հայերէն
բառի նման, նրա արմատը «մեխ»ն է: Նրա իմաստն է «nail of the gillyflower»,
այսինքն «մեխակ ծաղիկի մեխը»:
Քաղցրաբոյր մի օր մարդացաւ մեխակ համեմը, դարձաւ հայ զինուոր ու
անմահացաւ ազատամարտիկ Մեխակ Մեխակեանի նահատակութեամբ: 1961
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թուին ծնուած փոքր Մեխակը, իր մանկութեան օրերին հազարերորդ անգամ
թերթելով հայոց պատմութեան սիրելի էջերը՝ չէր մտածել, որ մի օր մասն է
դառնալու այդ պատմութեան:
Մեր բաժակների թէյը սկսեց քիչ-քիչ նուազել: Լցրեցինք մի նոր բաժակ: Բոյրը
նորից գրաւեց ինձ: Նա մի նոր ներշնչում դարձաւ, մի թարմ զրոյց…:
Այս գոյականը գրաւիչ բոյր տուեց մեր գրականութեանը: «Մեխակ»ը բազմաթիւ
հայ հեղինակների քերթուածների մէջ է գտնւում ու հարստութիւն է տալիս հայ
լեզուին, ինչպէս այդ համեստ բոյսը անուշ համ է տալիս մեր թէյին ու Սեպտեմբերի
այս զով եղանակին ջերմացնում է մեր զրոյցները:
Կարծես, թէ հայկական ճոխ նախշազարդ գորգի վրայ բազմած, սկսեցի մտովի
նաւարկել դէպի հեռաւոր երկիրներ, հեռաւոր պատմութիւններ… դէպի մեխակի
հայրենիքը, դէպի Խաղաղական Ովկիանոսի հեռաւոր կղզիներ: Այդպէս սկսեցի
յայտնաբերել, թէ բառը ի՞նչ արմատներ ունէր հայկական քնարերգութեան ու
երգարուեստի մէջ: Ո՞նց է աճել որպէս բառ, ինչպէ՞ս է «մեխակ» բառը ծաղկել:
Փնտռեցի ու փնտռեցի հայ լեզուի հարիւրաւոր գրութիւնների մէջ, մինչեւ որ, մի
բախտաւոր օր, քնարական տողեր ինձ յայտնուեցին: Որոնումի ընթացքում ինձ
պատահեց Ռաֆայէլ Պատկանեանի «Մանկական Բանաստեղծութիւններ»ից
մէկը, որտեղ «մեխակ»ը գարնան նշան էր, արեւաշող եղանակի ու զմրուխտ
դաշտերի գեղեցկութիւնը.
«...Բեր պայծառ արեւ, բեր մեզ տաք օրեր...
Թող բացուին, ծաղկին, վարդ, մեխակ, շուշան»:
Պատկանեանի նման, Միսաք Մեծարենցն էլ գրաւուած էր այս բառով: Նա
ստեղծագործեց մեխակաբոյր մի արտայայտութիւն. «Մեխակի հոյլ մʼաչուըներ»:
Շարունակում ենք նստել քնքուշ շուքի տակ, խոհուն, հանգիստ: Մեր բաժակները
նորից դատարկ էին: Երազանքով դեռ մտածում էի մեխակի մասին: Երբ լցնում
էի բոլորի վերջին բաժակները, իմ ականջների մէջ մեղմ շշնջաց մի հեշտագին
մեղեդի ու ինձ ներշնչեց, ինչպէս ներշնչուել էր Գուսան Աշոտը...
«… Սարի սիրուն եար, սարի մեխակ բեր,
Ա՜խ, չէ, ի՞նչ մեխակ, սիրոյ կրակ բեր...»:

Հոգի
Քնարական Պտոյտ Մի Հոգեհարուստ Բառի Հետ
ՍԻՒԶԻ ԹՈՐՈՍԵԱՆ
«Հոգի՛, աչերուս իմ լոյս,
Երբ որ ի դիմացս ելնուս,
Փախչիս, երբ որ զիս տեսնուս,
Խղճա՛ քո գերոյս, իմ լոյս:
Դու ես հոգի իմ հոգոյս»:
Կոստանդին Երզնկացին բնութեան, կեանքի, ծառ ու ծաղիկի առաջին այլաբան
երգիչն է: Ինչպէս իր անունից յայտնի է, բանաստեղծը ծնուել է Եկեղեաց գաւառի
Երզնկա քաղաքում: Նա ապրել է 1250-1320 թուականների մէջ: Երզնկացին
միջնադարի առաջին հայ տաղասացն է, որը իր երգերի մէջ օգտագործել է «հոգի»
բառը մի այլ գեղեցիկ իմաստով: Վերի բանաստեղծութեան մէջ, հոգին մարդացել
ու դարձել է Երզնկացու սիրածը: Որպէսզի այս գեղեցիկ բանաստեղծութիւնը
աւելի լաւ կարողանանք ընբռնել ու սիրել, նախ պէտք է հասկանալ, թէ ի՛նչ է
«հոգի» բառը նշանակում եւ ծանօթանալ դրա ստուգաբանութեան հետ:
Հոգի բառը բաղկացած է «հոգ» արմատից, որը կապ ունի յունարէն «պուլո» կամ
«պեու» բառի հետ: Այս բառերը յունարէն նշանակում են՝ փչել: Այս կարճ բառը,
ընդամէնը երկու վանկ, կարողացել է հայոց մայրենին դարձնել հոգեհարուստ
եւ առիթ տալ մեր սիրելի բանաստեղծներին, սկսելով Ոսկեդարից եւ Մեսրոպ
Մաշտոցից, հոգեգրաւ շարականներ եւ քերթուածներ յօրինել:
Շատ բարդ բառեր ենք կարողացել մենք շինել հոգի բառով: Օրինակի համար՝
մեծահոգի, հեզահոգի, հոգեբանական, հոգեւորական...: Իմ ամենասիրածը
«մեծահոգի» բառն է: Նա գալիս է «մեծ» եւ «հոգի» բառերից: Առաջինը՝ բնիկ

հնդեւրոպական «meg» արմատից, որը նշանակում է հսկայ եւ մեծ: Երբ այս
երկու բառերը իրար ենք միացնում, ստանում ենք օգտաշատ մի բառ: Օրինակի
համար՝ «Նա շատ մեծահոգի բնաւորութիւն ունի, բոլորին սիրում է օգնել»:
Հոգի բառը տարիների ընթացքում բանաստեղծութիւնների մէջ մարմնացաւ,
դարձաւ բանաստեղծի հողեղէն սէրն ու եարը, ինչպէս որ տեսանք վերեւի
բանաստեղծութեան մէջ: Երզնկացին իր եարից խնդրում է, որ խիղճ ունենայ,
քանի որ նա շատ է սիրում իրան: Նա օգտագործում է «հոգի» եւ «հոգոյս» բառերը, երկուսն էլ տարբեր իմաստներով: «Հոգի» բառը այս բանաստեղծութեան մէջ
մարդկայնացել է եւ հոգեւոր իմաստը այլեւս չի ունենում, դարձել է երկրածին
մի գեղեցիկ աղջիկ: Նա շօշափելի մի բան է, աշխարհիկ: Իսկ, միւս «հոգի»ն,
անդրաշխարհային է, անշօշափելի: Մեսրոպ Մաշտոցի համար «հոգի» բառը
միայն այդ վերջին իմաստը ունէր. «Աստուած բազումողորմ / Ծագեա Ի Հոգիս
մեր զլոյս ճշմարտութեան Եւ ողորմեա»: Իսկ դուք գիտէ՞ք, թէ ինչ հարց էր
տանջում Վահան Տէրեանի հոգին... Իր սիրածի մութ եւ խորհրդաւոր աչքերը.
«Ես սիրում եմ քո մեղաւոր աչքերը խոր... Քո աչքերը հոգի տանջող»:
Մինչդեռ 15րդ դարում Վանայ Ծովի հոգեգրաւ ափին ապրած աշուղ Նահապետ
Քուչակի համար մի այլ բան էր նա.
Ես աչք ու դու լոյս, հոգի,
առանց լո՛յս՝ աչքն խաւարի.
Ես ձուկ ու դու ջուր, հոգի,
առանց ջո՛ւր՝ ձուկն մեռանի.
Հոգի’, այնքան հարուստ բառ ես, կարողացել ես շատ մեծ ազդեցութիւն թողել
մեր հոգիների մէջ ու մեր մայրենին դարձրել՝ մեծահոգի:

Մտքիս Ճամբորդութիւնը Դէպի Հաւայի
ՍՈՆԻԱ ՏԱՐԱԳՃԵԱՆ
Հայերէնի դասարանի խաղաղութեան
մէջ նստած, աչքս հանդիպեցաւ պատէն
կախուած «Նաւ» պաստառին, ուր առագաստանաւ մը կը նաւարկէր Վանայ
լիճի վրայ: Երբ ուսուցիչս կը խօսէր
«նաւապտոյտ», «նաւուղղութիւն» եւ
«նաւ»ով շինուած այլ բառերու մասին,
միտքս հեռացաւ դասարանէն ու ճամբորդեց հեռուները, դէպի Հաւայի: Այդ
առագաստանաւի նկարը ինծի յիշեցուց
այն տասը հաճելի օրերը, որ ես անցուցի
այդ կղզիի վրայ:
Այդ բնանկարին կապոյտ ջուրերը ինծի մտքի թռիչք տուին դէպի Հաւայիի
հանդարտ կապոյտ եւ աղի ջուրը: Իմ առաջին տպաւորութիւնս ամպոտ, բայց
ջերմ օդն էր: Զարմանալի էր այդ զգացումը մաշկիս վրայ, որովհետեւ երկինքը
սեւ էր, մոխրագոյն ամպերով ծածկուած, բայց արեւին տաքութիւնը դեռ կրնայի
զգալ: Երբ ես կանուխ առաւօտները կ՛արթննայի եւ պատշգամ կ՛ելլէի, ծովու
խաղաղ ալիքները եւ շոգ օդը ինծի արձակուրդի հանգիստ զգացում կու տային:
Անհաւատալի է, որ այդ կղզին հազարաւոր տարիներ առաջ հրաբուխ մըն էր:

Այդ հրաբուխին լաւան ժայթքեր է, գոյացեր է այդ կղզին, ապա յայտնուեր է
գեղեցիկ եւ գլխու պտոյտ տուող բնաշխարհ մը:
Բազմաթիւ են այդ կղզիի հրաբուխները: Կան հանգչածները, եւ կան կենդանիները: Այդ հրաբուխներէն մէկն է «Տայմընտ Հէտ»ը: Այդպէս է կոչուած, որովհետեւ
անգլիական ճամբորդներ հոն, աւազի վրայ գտեր են ադամանդներ: Իմ պանդոկէս
ես սարսափով կը դիտէի այդ քնացած վիշապը: Չէի գիտեր, արդեօ՞ք այդ վիշապը
անակնկալօրէն պիտի պայթէր… Ի՜նչ բախտաւոր էի: Չպայթեցաւ:
Հաւայիի բնակիչները շատ հանդարտ, դանդաղ եւ մեղմ են: Ինծի համար շատ
զարմանալի էր ասիկա, երբ ես մեծցեր եմ Լոս Անճելըսի եռուզեռով:
Այս կղզիին վրայ ես տեսայ երեք լիբանանահայ ընտանիքներ: Անոնցմէ երկու
հատը ոսկերչութեամբ կը զբաղէր, իսկ երրորդը ունէր Միջերկրականի հեռաւոր
համերու եւ համեմներու ընտանեկան փոքրիկ ճաշարան մը: Շատ լաւ ժամանակ
անցուցի անոնց հետ: Աւելին, շատ հիւրասէր էին եւ ինծի ցոյց տուին կղզիի
բոլոր գեղեցիկ անկիւնները:
Աչքերս բացի: Միտքս վերադարձաւ դասարան: Ուսուցիչս կը շարունակէր դասը
պատմել: Իսկ ես երազկոտ՝ դեռ կը մտածէի այդ տասը օրերու մասին: Ես կը յիշէի
Հաւայիի կապոյտ ծովը, տաք եւ խոնաւ օդը, հրաբուխի սեւ ադամանդները եւ
անոր խաղաղ ժողովուրդը: Քանի՜ տարիներ անցեր են, բայց ես դեռ չեմ մոռնար
այդ գեղեցիկ յիշատակներս:
Արդեօք մտքիս յաջորդ թռիչքը զիս ո՞ւր պիտի տանի:

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ
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Մեր Կորուստները

Թանկագին Նահապետ Նահապետեանի Քաղցր Յիշատակին
Սկիզբը Էջ 01
Մեզի համար դժուար է հրաժեշտի խօսք գրել, այս պատուական ղեկավարին
մասին, որովհետեւ ողբ. Նահապետի նման ազգային նուիրեալներ, որոնք իրենց
ողջ կեանքի ընթացին ծառայութեան եւ զոհողութեան մարմնացումը եղած են։
Անոնք մեր «փոքր Ածուին» կեանքին մէջ, իրենց կատարած գործով եւ ձգած
վաստակով անմահ են արդէն, անոնք չեն մեռնիր, այլ ֆիզիքապէս կը հեռանան
մեզմէ։ Նահապետները միշտ կը մնան եւ կը շողարձակեն իւրաքանչիւր հայու
հոգիին եւ յիշողութեան մէջ։
Մենք բախտը ունեցած ենք այս գլխագիր մարդուն՝ ողբ. Նահապետ Նահապետեանին հետ մօտ երեք տարի մօտէն գործելու ազգային զանազան
պարտաւորութիւններ ստանձնելով։ Գործած ենք միասին Արշակ Չոպանեան (ներկայիս Թէքէեան) կեդրոնի բացման օրերուն, ՀԲԸՄիութեան Մարի
Մանուկեան վարժարանի հիմնադրութեան եւ գոյառման օրերուն, Սարտարապատ շաբաթաթերթի հիմնադրութեան աշխատանքներուն, այս բոլորին
մէջ Ընկ. Նահապետ Նահապետեանի ներդրումը եղած է արդիւնաշատ եւ
վիթխարի, Ընկ. Նահապետ Նահապետեան իր կենդանութեան օրով իսկ, իր
գործով, ղեկավարի իր իմաստուն եւ տաղանդաշատ վարուելակերպով, ան
դարձած էր բառին բուն իմաստով Պուէնոս Այրէսի հայութեան Նահապետը։
Ընկ. Նահապետ Նահապետեանի կենսագրութիւնը, մտածելակերպը, հարցերուն
մօտենալու ձեւը, շրջանակը կազմակերպելու եւ որոշ նպատակի մը համար
նպատակասլաց աշխատանքի մղելու ոճը, յաւէտ ուսանելի գիրք մը կրնայ
ըլլալ, եթէ ոչ դպրոց մըն է նորահաս սերունդին համար, հոն շատ սորվելիք եւ
ուսանելի նիւթեր կան մեր երիտասարդները սորվելու համար։
***
Ողբ. Նահապետ Նահապետեան ծնած է 1927-ին Աթէնք, զէյթունցի ծնողքի
զաւակ է։
1952-ին կը գաղթէ Պուէնոս Այրէս Արժանթին իր տիկնոջ` Պաղտինէին եւ երկու
աղջիկներու՝ Արեւակ եւ Սոնիային հետ։ Արժանթինի մէջ կը բախտաւորուի իր
երրորդ զաւակով Սերխոյի ծնունդով։ Արժանթին հասնելու պէս հայրենասէր
այս երիտասարդ ամոլը իրենց զաւակներով, տուն տեղ գործ չսկսած, արդէն
ազգային կեանքին մէջ են։

Ապագային իր տղան եւս հասակ առնելով արժանթինեան շրջանակին մէջ, ան ալ իր նպաստը սկսաւ
բերել մեր կուսակցութեան եւ արժանթինեան
քաղաքական կեանքին մէջ։
Ընկ. Նահապետ Նահապետեան շնորհիւ իր
նախաձեռնութեան եւ շուկայի, առեւտուրի մարդ
ըլլալու ձիրքերուն, ան կրցաւ կարճ ժամանակուայ
մէջ իր տունը եւ կարի գործարանը հիմնել։ Ան
բարեկեցիկ բայց ոչ մեծահարուստ ըլլալով, միշտ
ալ հասած է մեր կազմակերպութեան նիւթական
ծով կարիքներուն իր օժանդակութիւնը բերելով։
Հայ ժողովուրդի մեծանուն բանաստեղծ՝ հայ
ժողովուրդի ազատութեան երգիչ՝ Միքայէլ Նալպանտեան ըսած է մեր ժողովուրդի մասին. «Հայ
ժողովուրդը ոչինչ ունի բացի Յիսուս Քրիստոսից։
Բայց հայ ժողովուրդը Յիսուս Քրիստոս ունենալով,
ամէն ինչ ունի, մշակոյթ, պատմութիւն, արուեստ
եւ իմաստութիւն»։
Արժանթինի մէջ եւս մեր կուսակցութիւնը տարիներ առաջ «ոչինչ ունէր
բացի Նահապետ Նահապետեանէն» այնուհանդերձ ՌԱԿ-ը Նահապետ
Նահապետեանը ունենալով ամէն ինչ ունի իր շքեղ կեդրոնը, հոյակապ Սարտարապատ շաբաթաթերթը եւ համակիրներու ու բարեկամներու հսկայ եւ
բազմամարդ զանգուած մը հարաւ. Ամերիկայի մէջ։
Այս գրութեամբ կու գանք յայտնելու մեր խորին վշտակցութիւնները հարաւ.
Ամերիկայի մեր կուսակցական շրջանակին, հանգուցեալի երեք զաւակներուն
հանդերձ ընտանեօք, երկու քոյրերուն հանդերձ ընտանեօք եւ միակ եղբօր
ընկ. Գիսակի ընտանիքին։
Վստահ ենք որ հանգուցեալ Նահապետ Նահապետեանի անունը յաւերժ ոսկի
տառերով պիտի ճառագայթի Արժանթինի հայութեան պատմութեան բազմաթիւ
էջերու մէջ։
«Յիշատակն արդարոց օրհնութեամբ եղիցի»։
ԽԱՉԻԿ ՃԱՆՈՅԵԱՆ

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Ոսկեպարի Մէջ Ատրպէյճանական Կրակոցներէն տուներ Վնասուած են
Մարտ 9-ի առաւօտեան հակառակորդը շարունակած է կրակել հայատրպէյճանական պետական սահմանի Տաւուշի ուղղութեամբ: Ոսկեպարի գիւղապետ Սերոբ Մախսուդեան
«Ռատիոլուր»-ին տեղեկացուցած է,
որ կրակահերթեր արձակուած են,
բայց գիւղը ուղիղ նշանառութեան
տակ չէ եղած:
Ըստ գիւղապետին` կրակոցները
աւելի շատ ստուգողական բնոյթ
ունեցած են:

Իսկ երէկ՝ Մարտ 8–ին, ժամը մօտ
15:00-ին ատրպէյճանական կողմը գնդակոծած էր Ոսկեպարը:
Գիւղապետին խօսքով` ատրպէյճանական զինուժը մօտ կէս ժամ
գնդակոծած է գիւղը` հրաձգային
զէնքերէ արձակելով 2 կրակահերթ,
որուն հետեւանքով քանի մը տուն
տարբեր աստիճանի վնաս կրած է,
վնասուած է նաեւ բակի մէջ կայանուած ինքնաշարժ մը:

Հայաստանի Հանրապետութեան
Կեդրոնական դրամատունը անդրադարձած է պսակաձեւ ժահրի պատճառով տեղի ունեցող համաշխարհային տնտեսական զարգացումներուն։ ՀՀ Կեդրոնական դրա-

Չոբան Ախպէր

ուշադրութիւն կը դարձնէ համաշխարհային տնտեսութեան, ելեւմտական եւ ապրանքահումքային շուկաներու զարգացումներուն եւ
կը գնահատէ այն կարճաժամկէտ
ազդեցութիւնները, որոնք կրնան
արձանագրուիլ ՀՀ տնտեսութեան
վրայ։ Անհրաժեշտութեան պարագային Կեդրոնական դրամատունը մշտապէս պատրաստ է արձագանգելու՝
ապահովելով գիներու եւ ելեւմտական
կայունութիւնը Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ»։

ՊՆ Մամուլի Խօսնակ Արծրուն Յովհաննիսեան Կը Հեռանայ Իր Պաշտօնէն
Պաշտպանութեան Նախարարութեան
մամուլի խօսնակ Արծրուն Յովհաննիսեան կը դադրեցնէ ՀՀ ԲՆ մամուլի
քարտուղարի պարտականութիւնները:
Այս մասին անզսպութեան իր էջին
վրայ գրած է Արծրուն Յովհաննիսեան.
Ան, մասնաւորապէս, գրած է.
«Յարգելի գործընկերներ ես այսօրուընէ կը դադրեցնեմ ՀՀ պաշտպանութեան
նախարարի մամուլի քարտուղարի
պարտականութիւններու կատարումը:

Շնորհակալ եմ բոլորին համատեղ
ծառայութեան համար:
Առաջին հերթին շնորհակալ եմ իմ
բոլոր ղեկավարներուն:
Շնորհակալ եմ ՀՀ Զուերու իւրաքանչիւր զինուորին եւ սպային, որ
լիազօրուած եղած եմ եւ պատիւ
ունեցած եմ հանրութեան ներկայացնել
անոնց շահերը: Շնորհակալ եմ բոլոր
լրատուամիջոցներուն համատեղ
աշխատելու համար:

—Օտարներին
համարում ես մտերիմ,
Իսկ ինձ աւա՜ղ դիտում
ես հենց մի ոսոխ.
Ինչո՞ւ այսպէս երես
թեքեց բախտը՝ իմ,
Ուստի՞ց ծագեց դժկամութիւն,
քէն ու ոխ։
***

Պսակաձեւ Ժահրի Հետ Կապուած Իրավիճակին Ազդեցութիւնը
ՀՀ Տնտեսութեան Վրայ Կարճաժամկէտ Պիտի Ըլլայ. ԿԴ
մատան մեկնաբանութեան մէջ նշուած
է.
«ՀՀ Կեդրոնական դրամատունը
ուշադիր կը հետեւի պսակաձեւ
ժահրի պատճառով տեղի ունեցող
համաշխարհային
տնտեսական
զարգացումներուն։ Այս պահու գնահատականներուն համաձայն կ՝ակընկալուի, որ այդ ազդեցութիւնները թէ՛
համաշխարհային տնտեսութեան, եւ
թէ՛ ՀՀ տնտեսութեան վրայ պիտի
ըլլան կարճաժամկէտ։ Այնուամենայնիւ՝ Կեդրոնական դրամատունը

Բանաստեղծին
Անկիւնը

Ծառայութեան 23 տարիներու ընթացքին երազած եմ զբաղիլ ռազմական կրթութեամբ: Ուրախ եմ, որ իմ
ծառայութիւնը Հայաստանի Հանրապետութեան Զինուած ուժերուն մէջ
պիտի շարունակեմ ռազմական կրթութեան ոլորտին մէջ:
Կը ծառայեմ Հայաստանի Հանրապետութեան»:

Եկաւ գարունը, իմ քնքուշը՝ ոչ,
Եկաւ ծաղիկը, Ծաղկանուշը՝ ոչ.
Մայում է հօտը
բուրաւէտ դաշտում,
Իսկ ես չոբանս՝
կարօտ ու տրտում...
Բա ե՞րբ պիտ խնդայ
բախտս՝ սեփական—
Զարթօնքս ապրեմ գրկում՝
բնութեան։
***
Աւերիչ Ոլորտներում
Խարխափողներին
Ելէք հայեր, թմրած վայեր,
Բաւ է դանթել դիւանին.
Նախնիները կնախատեն
Դիտելով ձեր կեանքը՝ սին:
Դէ սթափուէք, անցէք բանի
Հայկից սերած զաւակունք,
Աստղերին ա՜յն պսպղացող
Պատճառէք դուք հիացմունք:
Նահանգներից սաւառնում են
Դէպի հեռուն, դէպ մարսեր...
Իսկ դուք գամուած դիւաններին,
Տընտըղում էք պատկերներ:
ԺՈՐԱ ՀԱՄԲԱՐՉԵԱՆ
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«Նոր Արցախ»ի Ընտրական Օրագիր
Խոստմնալից Սկիզբ. Մասիս Մայիլեանը եւ «Նոր Արցախ» Դաշինքը
Քարոզարշաւը Մեկնարկած Է Դադիվանքէն
26 Փետրուարին, Արցախի հանրապետութեան մէջ պաշտօնապէս մեկնարկած
է 31 Մարտին կայանալիք համապետական ընտրութիւններու քարոզարշաւը:
Մասիս Մայիլեանը եւ «Նոր Արցախ» դաշինքը քարոզարշաւը սկսած է այսօր՝
1 Մարտին, Շահումեանի շրջանի Դադիվանքէն, մոմավառութեամբ: Այս մասին
կը տեղեկանանք Մասիս Մայիլեանի ֆէյսպուքեան էջէն:
Վանքի բակին մէջ նախագահական թեկնածու, ԱՀ արտաքին գործոց նախարար
Մասիս Մայիլեանը հանդիպում ունեցած է համակիրներուն հետ եւ անմիջական
մթնոլորտի մէջ շփուած է ժողովուրդին հետ:
Յիշեցնենք, որ ՌԱԿ Արցախի մարմինը միացած է «Մայիլեան-Նոր Արցախ»
դաշինքին եւ կը սատարէ նախագահական ընտրութիւններու թեկնածու՝ ԱԳ
նախարար Մասիս Մայիլեանին:
Նշենք, որ քարոզարշաւի մեկնարկի օրը Մայիլեան գրառում կատարած
էր, ուր մասնաւորապէս ըսած է. «Քարոզարշաւի մեկնարկի օրը կ’ուզեմ
անգամ մը եւս ընդգծել քաղաքակիրթ մրցակցութեան անհրաժեշտութիւնը
եւ քաղաքական ընդդիմախօսներու արժանապատւութիւնը վիրաւորելու
անթոյլատրելիութիւնը, իրու մասին բազմիցս առիթ ունեցած եմ խօսելու
նախընտրական պատրաստութիւններու ժամանակ։ Այս սկզբունքները
դրած ենք «Նոր Արցախ» կուսակցութիւններու դաշինքի ձեւաւորման ու
համագործակցութեան հիմքը։
Քաղաքական բոլոր ուժերուն եւ գործիչներուն անգամ մը եւս կոչ կ’ընեմ
հրաժարելու նաեւ ֆեյքային պատերազմէն ու զանազան մանիփուլացիաներէն։
Պէտք է հասկնալ, որ փոխուած են ժամանակները, ու որ լուրջ ընկալուելու եւ

հեռանկար ունենալու միակ ուղին բառի բոլոր իմաստներով ստուերէ դուրս
գալն է եւ ազնիւ ու բացճակատ մրցակցութիւնը։
Ես անձամբ մաքուր խիղճով ու բացճակատ կը սկսիմ քարոզարշաւը, նոյնը
ակնկալելով միւսներէն։
Բարի երթ բոլորին»։

Ընտրական Քարոզարշաւը Կը Շարունակուի. Մասիս Մայիլեան Շրջած Է
Ստեփանակերտի Մէջ
2 Մարտ 2020-ին, նախագահական թեկնածու Մասիս Մայիլեանն ու «ՆՈՐ ԱՐՑԱԽ»
դաշինքի անդամները շրջած են Ստեփանակերտի կեդրոնական շուկային մէջ, զրուցած մարդոց հետ ու հետաքրքրուած անոնց
ընկերային վիճակի մասին։
Արցախի ազգաբնակչութիւնը հիմնական
գանգատած է թոշակներէն, փախստականներու հանդէպ անտարբերութենէն ու ընկերային այլ կարեւոր խնդիրներէ։
Պրն. Մայիլեանը անոնց ներկայացուցած է բարձրացուած հարցերու լուծման
իր ու «ՆՈՐ ԱՐՑԱԽ» դաշինքի տարբերակներն ու առաջնահերթութիւնները։

Անկեղծութիւնը Երկուստեք Էր, Կամքն ու Վճռականութիւնը՝ Նոյնպէս. Մայիլեանի
եւ «Նոր Արցախ» Դաշինքի Հանդիպումը Նորագիւղացիներու Հետ
2 Մարտ 2020-ին, Մասիս Մայիլեանն ու
«ՆՈՐ ԱՐՑԱԽ» դաշինքի անդամները
հանդիպած են Ասկերանի շրջանի
Նորագիւղ համայնքի բնակչութեան
հետ։ Այս մասին կը տեղեկանանք
Մասիս Մայիլեանի աջակիցներու
ֆէյսպուքեան էջէն:
Յատկանշական է, որ Նորագիւղի
բնակիչները իրենց մտահոգութիւնը
յայտնած են մեծ թիւով թեկնածուներու
եւ կուսակցութիւններու առիթով: Անոնք դժգոհած են, որ մինչ այսօր ոչ մէկ
պատգամաւոր այցելած է համայնք եւ հետաքրքրուած բնակչութեան վիճակով
ու պահանջներով:

Նորագիւղի բնակիչները բարձր գնահատած են Մասիս Մայիլեանի ու «ՆՈՐ
ԱՐՑԱԽ» դաշինքի անդամներու անկեղծութիւնը եւ փոխադարձ անկեղծութեան
մթնոլորտի մէջ քննարկուած են ամենահրատապ հարցերը։

Մեր Բոլոր Ծրագրերուն Հիմքը Մարդն Է. Մասիս Մայիլեան եւ «Նոր Արցախ»ը
Քարոզարշաւը Կը Շարունակեն Մարտունիի Մէջ
Արցախի Հանրապետութեան ԱԳ նախարար,
նախագահի թեկնածու Մասիս Մայիլեան,
«Նոր Արցախ» դաշինքի անդամները
մեկնարկած քարոզարշաւի շրջածիրէն
ներս, 3 Մարտին այցելած են Մարտունի
շրջանի Քերթ, Քարահունջ եւ Կոլխոզաշէն
համայնքներ, ուր հանդիպումներ ունեցած
են հասարակութեան հետ եւ ներկայացուցած նախընտրական ծրագիրը:
«Նոր Արցախ» դաշինքի անդամներու շարքին ներկայ էր նաեւ ՌԱԿ-ի
ներկայացուցիչներ Բարդուղ Գալստեանը եւ Նարինէ Ֆարսեանը:
Նշենք, որ «Նոր Արցախ» դաշինքը ձեւաւորուած է Ինքնութիւն եւ Միասնութիւն,
Վաղուայ Արցախ եւ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւններէն:
Մարտունի շրջանի Քերթ գիւղին մէջ քաղաքական ուժը յայտարարած է՝
«կու գանք փոխելու»: Ցուցակը գլխաւորող Կրիկորի Սահակեանի խօսքով,

անհրաժեշտ ներուժն ունին. «Ծանօթանալով «Նոր Արցախ» դաշինքին,
եզրակացութիւնը հետեւեալն է, որ դաշինքին մէջ առկայ է անհրաժեշտ
մասնագէտներ թէ՛ տնտեսութեան զարգացման, թէ՛ ֆինանսական ոլորտի,
բժիշկներ, դասախօսներ, ուսուցիչներ եւ իրաւաբաններ, այսինքն այն կարգի
մասնագէտներ, որոնք այսօր անհրաժեշտ պիտի ըլլան յետագայ զարգացումները
ապահովելու համար»:
Խորհրդարանական ընտրութիւններուն յաջողութեան հասնելու պարագային
«Նոր Արցախ»ը արմատական բարեփոխումներ կը խոստանայ: Պետական
կառավարման գործող համակարգը չի գոհացներ քաղաքական ուժը:
Ըստ Բարդուղ Գալստեանի, գիւղատնտեսութեան ոլորտին մէջ պիտի ներդնեն
ապահովագրութեան համակարգը, որ գիւղացին հող մշակէ: «Մարդիկ, որոնք
քաղաքը նստած բարձր պաշտօններ կը զբաղեցնեն, պիտի չմշակեն ձեր հողերը,
ձեզի ընդամէնը մի քանի գրոշ վճարելով, բերելով այն վիճակի, որ «դուք ի
վիճակի չէք մշակելու, ատոր համար մենք կը մշակենք»:
Շար. Էջ 09
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«Նոր Արցախ»ի Ընտրական Օրագիր
Մեր Բոլոր Ծրագրերուն Հիմքը Մարդն Է. Մասիս Մայիլեան եւ
«Նոր Արցախ»ը Քարոզարշաւը Կը Շարունակեն Մարտունիի Մէջ
Սկիզբը Էջ 01
Այսինքն գիւղացին ինքը նախ եւ առաջ պէտք է իր համայնքին յատկացուած թէ՛
սեփականութեան, թէ՛ ֆոնտի պահուստային հողերու օգտագործողը ըլլայ»,ըսած է Գալստեան:
Քարահունջի մէջ կայացած հանդիպման «Նոր Արցախ» կուսակցութիւններու
դաշինքի ներկայացուցիչները ընդգծած են՝ իրենց բոլոր ծրագրերուն հիմքը
մարդն է, կը կարծեն, որ օրէնքի եւ իրաւահաւասարութեան պայմաններուն
մէջ հնարաւոր է երկրին մէջ կայուն զարգացում ապահովել:
«Պէտք է առաւելագոյնս փոխել մտածելակերպը, մարդը դարձնել արժէք,
սահմանել օրինականութիւն, սահմանել իրաւահաւասար իրաւական դաշտ.
ասոնք շատ կարեւոր դրոյթներ են, որ այսօր ուղղակի օդ ու ջուրի պէս
անհրաժեշտ են»,- ըսած է դաշինքի անդամ Վահրամ Ղահրամանեանը:
Յիշեցնենք, որ նախագահի թեկնածուներէն «Նոր Արցախ» դաշինքը կը սատարէ
Մասիս Մայիլեանին:

Յարգանքի Տուրք՝ Արցախեան Ազատագրական Պայքարի Նահատակներուն.
Քարոզարշաւի Կանգառը Թաղավարդ Համայնքն Էր
Արցախի Հանրապետութեան ԱԳ նախարար, նախագահի թեկնածու Մասիս
Մայիլեան, «Նոր Արցախ» դաշինքի
անդամները մեկնարկած քարոզարշաւի
շրջածիրէն ներս, 4 Մարտին այցելած
են Մարտունիի շրջանի Թաղավարդ
համայնք եւ հանդիպում ունեցած տեղի
բնակչութեան հետ։

Հանդիպումը մեկնարկած է Եղբայրական գերեզմանոց այցով, ուր յարգանքի
տուրք մատուցուած է Արցախեան ազատագրական պայքարի ընթացքին նահատակուած հայորդիներուն:
Հանդիպման ընթացքին քննարկած են
երիտասարդ ընտանիքները բնակարաններով ապահովելու հրացեր։

Իւրաքանչիւր Նոր Հանդիպում Մեծ Քայլ է Դէպի Նոր Արցախ. Մասիս Մայիլեան
եւ «Նոր Արցախ» Դաշինքի Անդամներ Այցելեցին Որոտան, Սարատակ եւ
Տիգրանաւան Գիւղերը
Արցախի Հանրապետութեան ԱԳ
նախարար, նախագահի թեկնածու
Մասիս Մայիլեան, «Նոր Արցախ»
դաշինքի անդամները մեկնարկած
քարոզարշաւի շրջածիրէն ներս, 7
Մարտին հանդիպումներ ունեցան
Որոտան, Սարատակ եւ Տիգրանաւան
գիւղերուն մէջ։
Մայիլեան եւ դաշինքի անդամները
գրանցած են բնակիչներու բարձրաձայնած հարցերը, որոնք պատմած են

ճանապարհներու հետ կապուած խնդիրներու մասին.
այս շրջանին մէջ յաճախակի խնդիրներէն է նաեւ
ելեկտրականութիւնը, ուր անձրեւի ու ձիւնի պատճառով գիւղերու բնակիչները
բաւականին երկար ժամանակ կը մնան առանց ելեկտրականութեան:
«Իւրաքանչիւր նոր հանդիպում մեծ քայլ է դէպի
Նոր Արցախ, իւրաքանչիւր անկեղծ զրոյց ապագայ
քաղաքակիրթ մթնոլորտի հիմքը կը դնէ»,- ընդգծած
են դաշինքի անդամները։

Արցախի Մէջ Ընտրական Արշաւը Կը Շարունակուի. Մասիս Մայիլեանն ու «ՆՈՐ
ԱՐՑԱԽ» Դաշինքի Անդամները Շարունակած են Ստեփանակերտի Մէջ Շրջայցը
8 Մարտ 2020-ին, նախագահական թեկնածու Մասիս Մայիլեանն ու «ՆՈՐ ԱՐՑԱԽ»
դաշինքի անդամները շարունակած են Ստեփանակերտի մէջ շրջայցը եւ ջերմ մթնոլորտի մէջ հանդիպումներ ունեցած են Ստեփանակերտի բնակիչներու հետ:
Հանդիպումներու ժամանակ զարգացող զրոյցներու ընթացքին արցախցիներու մօտ հետըզհետէ կ’ուրուագծուի Մայիլեանի եւ դաշինքի թեկնածուներու առաջարկած նոր
մօտեցումները, նոր հայեացքը, նոր արժեհամակարգը եւ նոր համակարգը, որ
իրականութիւն պիտի դառնայ Նոր Արցախի մէջ:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Ռամկավար Մամուլ»ի Արցախի աղբիւրը, Մասիս
Մայիլեանն ու «Նոր Արցախ» դաշինքը այս օրերուն հսկայական աշխատանք
կը կատարեն։ Օրական կը շրջին քանի մը համայնքներով ու քաղաքներով, կը
լսեն մարդոց խնդիրները, անոնց սպասումները։

Արցախի Ընտրութիւններուն Մասնակից
ՌԱԿ Թեկնածու Բարդուղ Գալստեան
(Համառoտ Կենսագրութիւն)
N12 Նոր Արցախ դաշինքի ընտրացուցակով առաջադրուած ԱԺ պատգամաւորի թեկնածու Բարդուղ Սարիբեկի Գալստեան.
Ծնած է 1981-ի Ապրիլ 28-ին Արագածոտնի մարզի Հնաբերդ գիւղը՝ մտաւորականի ընտանիքի մէջ:
Կրթութիւնը
• 1998-ին ոսկէ մետալով աւարտած է Հնաբերդի միջնակարգ դպրոցը:
Շար. Էջ 10
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Հայաստան Սահմանային Լարուածութիւնը Մեղմացնելու Կոչ Կ ՛ընէ Ատրպէյճանին
Սկիզբը Էջ 01
Ատրպէյճանի պարբերական փորձերը
սրելու իրավիճակը Հայաստանի հետ
պետական սահմանին, ընդլայնելու
լարուածութեան աշխարհագրութիւնը
եւ չկիրառելու առկայ լարուածութիւնը
նուազեցնելու ուղղուած մեքանիզմնե-

րը կը վկայեն, որ տարածաշրջանային
անվտանգութիւնը եւ խաղաղութիւնը
վտանգելու Ատրպէյճանի քայլերը կը
կրեն միտումնաւոր բնոյթ:
Ատրպէյճանի նման գործողութիւնները կը փաստեն, որ ԼՂ խաղաղ
գործընթացին մէջ վտանգներու
նուազեցման միջազգային մեքա-

նիզմներու ներդնումը կարեւոր գերակայութիւն է, եւ այս ուղղութեամբ
առկայ պայմանաւորուածութիւններու
կեանքի կոչելը անհրաժեշտ պայման
է խաղաղ գործընթացը յետագային
առաջ մղելու համար»,- ըսուած է ԱԳՆ
տարածած հաղորդագրութեան մէջ:
Մարտ 10-ին Ատրպէյճանի Զինուած

ուժերու կողմէ Հայաստանի եւ
Ատրպէյճանի պետական սահմանի
նախիջեւանեան հատուածին մէջ
հրադադարը խախտելու հետեւանքով
դիպուկահարի կրակոցէն զոհուած է
ՀՀ ԶՈՒ պայմանագրային զինծառայող, շարքային Զոհրապ Գրիգորիի
Սիանոսեանը (1984-ի ծնունդ):

Հաղորդագրութիւն

Գերագոյն Հոգեւոր Խորհուրդն Աւարտեց Իր Աշխատանքը
Սկիզբը Էջ 02
Գերագոյն հոգեւոր խորհրդին Կ.
Պոլսի Հայոց Պատրիարքութեան
վերջին զարգացումների, առկայ
մարտահրաւէրների մասին տեղեկութիւններ փոխանցեց Կ. Պոլսի
Հայոց Պատրիարք Ամենապատիւ
Տ. Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալեանը: ԳՀԽ անդամները Սահակ
Բ Պատրիարքին յղեցին իրենց
շնորհաւորանքներն ընտրութեան
կապակցութեամբ եւ մաղթեցին
քաջառողջ ու արդիւնաւէտ երկար
գահակալութիւն:
Ժողովին անդրադարձ կատարուեց
Մայր Տաճարի հիմնանորոգութեան
եւ ամրակայման ընթացքին: Կատարուած աշխատանքների շուրջ
անհրաժեշտ լուսաբանութիւններ
տուեցին Մայր Աթոռի Վարչատընտեսական բաժնի տնօրէն Տ.
Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայեանը
եւ վերականգնման նախագծի
գլխաւոր ճարտարապետ Ամիրան
Բադիշեանը: ԳՀԽ անդամները
ծանօթացան տաճարի վերականգնման ժամանակ ի յայտ
եկած խնդիրներին, որոնք կարօտ
են նոր ուսումնասիրութիւնների
եւ լրացուցիչ աշխատանքների
կատարման: Տեղեկացուեց, որ, նկատի ունենալով վերականգնման եւ
բարեկարգման աշխատանքների
ընդհանուր ծաւալը եւ առաջացած
նոր խնդիրները, Մայր Տաճարի
հիմնանորոգութեան աշխատանքները հնարաւոր կը լինի աւարտին
հասցնել 2021 թուականին:
Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդը
լսեց նաեւ Մայր Տաճարի հիմնանորոգման համար յայտարարւած համահայկական հանգանա-

կութեան, անհրաժեշտ միջոցների
հաւաքագրման ընթացքի եւ այդ
նպատակով կազմակերպուած այցելութիւնների մասին հանգանակութեան
կազմակերպման աշխատանքային
յանձնախմբի ատենապետ Տ. Հովնան
արքեպիսկոպոս Տէրտէրեանի զեկոյցը:
Ժողովականները գնահատանքով
ողջունեցին Միածնաէջ տաճարի
հիմնանորոգութեան եւ պահպանութեան, ինչպէս նաեւ համազգային
հանգանակութեան կազմակերպմանն ուղղուած բոլոր պատասխանատուների ջանքերը:
Ժողովի օրակարգում կարեւոր տեղ
էին գրաւում Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնում գումարուելիք Ազգային-եկեղեցական ժողովի (ԱԵԺ) կազմակերպական աշխատանքներին
վերաբերող հարցերը:
Ազգային-եկեղեցական
ժողովի
կազմակերպման ընթացքի մասին
զեկոյց ներկայացրեց ԱԵԺ կազմակերպիչ յանձնախմբի ատենապետ Տ. Արշակ եպիսկոպոս
Խաչատրեանը: Ժողովականները
լսեցին նաեւ ԱԵԺ օրակարգային
նիւթերի
նախապատրաստման
նպատակով ստեղծուած եօթը
յանձնախմբերի զեկոյցները: Յանձնախմբերի գործունէութեան եւ
պատրաստուած փաստաթղթերի
վերաբերեալ զեկոյցներ ներկայացրին Կանոնադրութիւնների մշակման
եւ Թեմական ու ծխական կեանքի
կազմակերպման
յանձնախմբերի համաատենապետ Տ. Յովնան
արքեպիսկոպոս
Տէրտէրեանը,
Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ
Եկեղեցու կրթադաստիարակչական առաքելութեան յանձնախմբի

ատենապետ Տ. Աբրահամ արքեպիսկոպոս Մկրտչեանը, Սոցիալական ծառայութեան յանձնախմբի
ատենապետ Տ. Միքայէլ արքեպիսկոպոս Աջապահեանը, ՀայաստանՍփիւռք կապերի ամրապնդման
եւ ազգային ինքնութեան պահպանութեան գործում Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու առաքելութեան յանձնախմբի
ատենապետ Տ. Վազգէն եպիսկոպոս
Միրզախանեանը, Հոգեւորականաց
պատրաստութեան յանձնախմբի
ատենապետ Տ. Եզնիկ արքեպիսկոպոս Պետրոսեանը, Քրիստոնէական
արժեհամակարգին նետուած մարտահրաւէրների յանձնախմբի ատենապետ Տ. Բագրատ եպիսկոպոս
Գալստանեանը, Հայաստանեայց
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու
ֆինանսատնտեսական
վիճակի
բարելաւման յանձնախմբի ատենապետ Տ. Մուշեղ եպիսկոպոս
Բաբայեանը:
Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդը,
մանրակրկիտ քննարկելով ներկայացուած փաստաթղթերը, գնահատանքով ողջունեց կատարուած
հսկայածաւալ աշխատանքը, որը
մեծապէս ծառայելու է Հայոց Եկեղեցու
առաքելութեան արդիւնաւորմանը:
Անհրաժեշտ թելադրութիւններից յետոյ
ժողովականները յանձնարարեցին
շարունակել փաստաթղթերի յետագայ լրամշակումը: Այս գործընթացում Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդը
կարեւոր նկատեց յանձնախմբերի
կողմից մշակուած փաստաթղթերի շուրջ մասնագիտական եւ
հանրային
լրացուցիչ
քննարկումների կազմակերպումը մասնակցութեամբ ԱԵԺ յանձնախըմ-

բերի ներկայացուցիչների մասնակցութեամբ Հայաստանում եւ
սփիւռքի տարբեր թեմերում ու
համայնքներում:
Յիշեալ փաստաթղթերի լրամըշակման անհրաժեշտութիւնից
ելնելով, նաեւ նկատի առնելով, որ
Մայր Տաճարի շին. աշխատանքներն
աւարտուելու են 2021 թուականին`
Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդը
որոշեց յետաձգել Ազգային-եկեղեցական ժողովի գումարումը:
Բուլղարիայի Հայոց թեմում
տիրող կացութեան առնչութեամբ
զեկոյց ներկայացրեց Բուլղարիայի
Հայոց թեմի առաջնորդական
տեղապահ Տ. Տաթեւ եպիսկոպոս
Յակոբեանը: Խնդրի քննարկման
եւ հանգուցալուծման նպատակով
Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդը
որոշեց յատուկ պատուիրակութիւն առաքել Բուլղարիա՝ անհրաժեշտ հանդիպումներ ունենալու
եկեղեցական, պետական եւ համայնքային պատկան կառոյցների հետ։
Ժողովին
նաեւ
քննութեան
առնուեց Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնի 2019 թուականի գործունէութեան տեղեկագիրը: Մայր
Աթոռի դիւանապետ Տ. Արշակ
եպիսկոպոս Խաչատրեանը ներկայացրեց հոգեւոր-վարչական
գործունէութեան զեկոյցը: Լսուեցին
ֆինանսական հաշուետուութիւնը
եւ վերստուգիչ յանձնախմբի տարեկան հաշուետուութիւնը:
Քննութեան առնուեցին Հայոց Եկեղեցու վարչական, կանոնական ու
հովուական կեանքին, կրթական
ու սոցիալական առաքելութեանն
առնչուող այլ հարցեր:

Արցախի Ընտրութիւններուն Մասնակից ՌԱԿ Թեկնածու Բարդուղ Գալստեան
(Համառoտ Կենսագրութիւն)
Սկիզբը Էջ 09
1998-2005 թուականներուն սորված եւ աւարտած է Հայաստանի
գիւղատնտեսական ակադեմիայի
պարենամթերքներու վերամշակման արհեստագիտութեան բաժինը՝
ստանալով ճարտարագէտի որակաւորում:
• 2016-ին պաշտպանած է թեկնածուական ատենախօսութիւնը «Տիեթիք կաթնաշոռի կատարելագործումը» թեմայով՝ ստանալով արհեստագիտական գիտութիւններու թեկնածուի գիտական աստիճան:
• 2018-էն ԲՈՀ-ի դոցենտ է:

Զինուորական ծառայութիւնը
• 1999-2001 թուականներուն ծառայած
է Արցախի պաշտպանութեան բանակին մէջ:
• 2016-ին կամաւոր մասնակցած է
ապրիլեան քառօրեայ պատերազմին:
ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒԱԾ է
• «Մարտական ծառայութիւն» մետալով:
Աշխատանքային փորձը
• 2005-էն մինչ օրս կը զբաղուի ֆերմերային ջերմոցային գիւղատնտեսութեամբ:
• 2011-2013 թուականներուն աշխատած է «Տիգրանակերտ» պատմամշակութային արգելոցին մէջ՝

նախ որպէս գիշերային հսկիչ, ապա
որպէս կառավարիչ: 2012-էն համատեղութեան կարգով, ժամավճարային
հիմունքներով աշխատած է (ՀԱԱՀ)
Ստեփանակերտի մասնաճիւղին մէջ՝
որպէս դասախօս:
• 2017- ին (ՀԱԱՀ) Ստեփանակերտի
մասնաճիւղէն տեղափոխուած է Շուշիի արհեստագիտական համալսարան՝ որպէս աւագ դասախօս:
• 2018-էն Հայաստանի պետական
կառավարման ակադեմիայի քաղաքագիտութեան բաժնի «Քաղաքական
կառավարում եւ քաղաքական վերլուծութիւն» բաժնի մագիստրոսի ուսանող է:

Գիտական գործունէութիւնը
• Հեղինակած է շարք մը գիտական
յօդուածներ եւ մեթոտական ձեռնարկներ:
Կուսակցական
պատկանելիութիւնը
• 2015-ին նախաձեռնող խումբի
ընկերներու հետ հիմնած է Արցախի Ռամկավար Ազատական կուսակցութիւնը, որուն նախագահն է
մինչ օրս: 2016-էն աշխարհասփիւռ
Ռամկավար Ազատական կուսակցութեան կեդրոնական վարչութեան
անդամ է:
Ընտանեկան կարգավիճակը
• Ունի երկու զաւակ՝ Սարիբեկը եւ
Մոնթէն:
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2nd Annual Armenian
American Museum Gala
Set for December 8

News from Armenia & Artsakh

The 2nd Annual Armenian American
Museum Gala is sold out heading into the
Glendale,
signature event of the year on Sunday,
CA (NovemDecember 8, 2019 at The Beverly Hilton
ber 26, 2019) –
in Beverly Hills, California. Hundreds of
supporters, community leaders, and pubThe Armenian
lic officials are expected to attend the
American MuGala. The event will celebrate and supseum and Culport the landmark project as it aptural Center of
DISTRICT OF
proaches its historic groundbreaking
California has
COLUMBIA COUNCIL
year.
announced the
“We are excited to join our supporters
selection
of
PASSES ARMENIAN
and friends for a memorable evening in
award-winsupport of the Armenian American MuGENOCIDE
ning and inseum and we look forward to celebrating
dustry-leading
RESOLUTION
our distinguished honorees for the
MATT Conevening who inspire us through their
struction
as
Broad, Petersen Automotive Museum,
WASHINGTON, D.C. – Following
work and contributions,” stated Executhe project’s pre-construction general Music Center Plaza, Skirball Cultural
the historic and overwhelming bipartitive Chairman Berdj Karapetian. “The
contractor.
Center, LACMA, Natural History Musan passage of the Armenian Genocide
2nd Annual Gala will mark a special oc“We are truly inspired by the vision seum of Los Angeles County, Museum
casion as we approach our historic
resolution in the U.S. House of Reprefor the Armenian American Museum of Tolerance, Academy Museum of Mogroundbreaking year.”
sentatives, the District of Columbia
and we are proud to be part of the team tion Pictures, Kidspace Museum,
The distinguished honorees of the
Council approved a resolution affirming
that will help bring this incredibly im- Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,
2nd Annual Gala include former U.S. Secthe Armenian Genocide, reported the
portant, valuable, and timely cultural and more.
retary of Navy and Assistant Secretary of
Armenian Assembly of America.
and educational center to fruition,”
“MATT
Construction’s
unparalleled
Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles
The resolution is “to recognize and
stated
MATT
Construction
Vice
Presiwith iconic
museum
and cul- related
discussed
ourKathryn
actions
in and
the ongoing
rtsakh Republicexperience
President
Bako
Issues
tothe
the
social
and ecoCounty
Supervisor
Barger,
reflect on
104th
anniversary
of the
dent Joe Healy.
tural centers makes them an invaluable 1915 Armenian Genocide and on the imBrownstein
Hyatt Farber
Schreck
Senior
developments
in the
global
market,
the
Sahakyan
convened
today
a
worknomic
development
of
the
region
were
MATT
Construction
is
a
family
and
partner for the Armenian American Mu- portance of educating District of ColumPartner Kenneth L. Khachigian.
global
economy”, Pashintan saidemployee-owned
during ing general
consultation
withseum
theasparticipation
onforthe
agenda.
contractor
we prepare the project
ourdiscussion
Award-winning television personality
bia residents on the Armenian
that
has
built
some
of
the
most
memohistoric
groundbreaking
year,”
stated
the
campaign.
of
responsible
officials
of
the
regional
Minister
of
State
and Emmy nominated travel host Laura
Genocide.” Grigory Martirosyan
rable buildings in California. The firm Executive Chairman Berdj Karapetian.
McKenzie
will serve asNikol
the Master
of Cer“The Armenian
Prime Minister
Pashinyan
today administration and community heads and other officials
were Assembly
presentofatAmerthe
prides itself on helping museums build
The Armenian American Museum is ica welcomes the passage of this resoluemonies for the evening.
started
the campaign for YES on-budget
vote in andinon-schedule
the Hadrut
regional
center, the consultation.
structures
Major sponsors include Bank of
currently in the pre-construction phase tion, and especially applauds the
that align
their missions and
cele- told
the upcoming
referendum
iswithPresident’s
Office
Armenpress.
America,
Mr. & Mrs. Vartan
and Janet which
of the
project with plans to begin con- emphasis on the importance of educabrate their collections and programs. struction in 2020.
Barsoumian,
Foundation,
scheduledDickranian
on April 5.
tion,” Executive Director Bryan Ardouny
The award-winning firm has received
GASKA Alliance Foundation, Glumac,
MATT Construction will be guiding stated.
numerous recognitions in the industry and supporting the design team and
JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.
For a complete list of U.S. states that
Timmy and Seda Mardirossian, Massis
including AIA Los Angeles’ Building museum leadership on construction issued resolutions and proclamations
Kabob, Mgrublian Center for Human
Team of the Year Award and Presidenplanning, estimating, constructability, recognizing the Armenian Genocide,
Rights, New York Life Southern Califortial Award.
value engineering, and project schedul- visit the Armenian National Institute’s
nia, Mr. & Mrs. Bedros and Anna OrunMATT Construction’s notable muing during the pre-construction phase.
website at www.armenian-genocide.org.
cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
seum and cultural projects include The



Armenian PM Holds Phone Talk With Russian
Counterpart

A

rmenian Prime Minister Nikol
Pashinyan today held a telephone
conversation with Prime Minister of
Russia Mikhail Mishustin, Pashinyan
said during a referendum campaign in
Kapan town.
“During this period I had a telephone
conversation with Russian Prime
Minister Mikhail Mishustin. We have

ARMENIAN AMERICAN MUSEUM
SELECTS MATT CONSTRUCTION
AS PRE-CONSTRUCTION
GENERAL CONTRACTOR

A

News from the World

PM to Actively Campaign for Constitutional
Referendum YES Vote

P

rime Minister Nikol Pashinyan and
his wife Anna Hakobyan have traveled to Agarak, the southernmost point
of Armenia in the province of Syunik,
to launch the YES campaigning for the
constitutional referendum due on April 5.
“The campaigning is going to be very
active, very interesting, there are important things to be said,” Pashinyan said
in a live Facebook broadcast video
from the helicopter. “It will be a very
important conversation. I hope I will give
the answers to numerous questions,”
Pashinyan said.
Minister of Territorial Administration
and Infrastructures Suren Papikyan
and Minister of Education, Science,
Culture and Sports Arayik Harutyunyan
are accompanying the Prime Minister.
Parliament Majority Leader Lilit Makunts
is also with the government officials.
The Prime Minister, as well as the two

T

Armenian Nationals in Greece Advised to Contact
Embassy Due to Coronavirus Situation

A
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that Constitutional
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The Russian president, Vladimir Putin, congratulates
Goar Vartanian in Moscow in 2005. He said of her and
her husband: ‘They are modest people, they don’t like to
be called heroes.’ Photograph: Itar-Tass/AP

Mikhail Lyubimov said he
doubted that Russia would reveal further details of the couple’s operations “so as not to cause political scandals in
the countries they worked”.
www.theguardian.com

Ryanair Cancels All Flights Until April 8

Court Hrayr Tovmasyan, as well as
most other justices appointed under the
previous constitution, should remain in
office. The referendum was initiated by
the ruling party.

Armenia and Serbia Will Not Harm Each Other’s
Interests on The International Platforms

he Speaker of the National Assembly
of Armenia Ararat Mirzoyan met with
the Speaker of the National Assembly
of Serbia Maja Gojkovic within the
framework of the official visit to Serbia
on March 9-11 .
As ARMENPRESS was informed from
the press service of the parliament of
Armenia, welcoming the Armenian delegation, Maja Gojkovic noted that this
is already the second meeting after the
one held in the frameworks of the InterParliamentary Union sitting.
Page 12

Armenia and Serbia Will Not Harm Each Other’s
Interests on The International Platforms

R

yanair announced on March 10
about the suspension of its full
flight schedule to/from and within Italy,
following the decision of the Italian
Government to “lock down” the entire
country to contain the spread of the
Covid-19 virus. These additional cuts
will be implemented as follows: From
24:00hrs Weds 11 Mar until 24:00hrs
Wed 8 Apr, Ryanair will suspend all
Italian domestic flights. From 24:00hrs
Fri 13 Mar until 24:00hrs Wed 8 Apr,
Ryanair will suspend all Italian international flights. All affected passengers have received email notices today
informing them of these flight cancellations, ARMENPRESS reports Ryanair
informed.
Passengers looking for repatriation can
obtain a free move to an earlier Ryanair
flight operating up until midnight Fri 13
Mar. Affected passengers will be able to
choose between a full refund or a travel
credit that can be redeemed on Ryanair
flights in the next 12 months. Ryanair

continues to comply fully with WHO
and national Government guidance and
travel bans. The situation is changing
on a daily basis, and all passengers on
flights affected by travel bans or cancellations, are receiving emails and are
being offered flight transfers, full refunds
or travel credits.
Ryanair apologises sincerely to all
customers for these schedule disruptions, which are caused by national
Government restrictions and the latest
decision of the Italian Government to
lock down the entire country to combat
the Covid-19 virus.
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2nd Annual Armenian
American Museum Gala
Set for December 8

ARMENIAN AMERICAN MUSEUM
SELECTS MATT CONSTRUCTION
AS PRE-CONSTRUCTION
GENERAL CONTRACTOR

News from Armenia & Artsakh

The 2nd Annual Armenian American
Museum Gala is sold out heading into the
signature event of the year on Sunday,
December 8, 2019 at The Beverly Hilton
in Beverly Hills, California. Hundreds of
supporters, community leaders, and public officials are expected to attend the
Gala. The event will celebrate and support the landmark project as it approaches its historic groundbreaking
year.
“We are excited to join our supporters
and friends for a memorable evening in
support of the Armenian American Museum and we look forward to celebrating
our distinguished honorees for the
evening who inspire us through their
work and contributions,” stated Executive Chairman Berdj Karapetian. “The
2nd Annual Gala will mark a special occasion as we approach our historic
groundbreaking year.”
The distinguished honorees of the
2nd Annual Gala include former U.S. Secretary of Navy and Assistant Secretary of
Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles
County Supervisor Kathryn Barger, and
Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior
Partner Kenneth L. Khachigian.
Award-winning television personality
and Emmy nominated travel host Laura
McKenzie will serve as the Master of Ceremonies for the evening.
Major sponsors include Bank of
America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet
Barsoumian, Dickranian Foundation,
GASKA Alliance Foundation, Glumac,
JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.
Timmy and Seda Mardirossian, Massis
Kabob, Mgrublian Center for Human
Rights, New York Life Southern California, Mr. & Mrs. Bedros and Anna Oruncakciel, and Mr. Chris Pogosyan.

Glendale,
CA (November 26, 2019) –
The Armenian
American Museum and Cultural Center of
California has
announced the
selection
of
award-winning and industry-leading
MATT Construction
as
the project’s pre-construction general
contractor.
“We are truly inspired by the vision
for the Armenian American Museum
and we are proud to be part of the team
that will help bring this incredibly important, valuable, and timely cultural
and educational center to fruition,”
stated MATT Construction Vice President Joe Healy.
MATT Construction is a family and
employee-owned general contractor
that has built some of the most memorable buildings in California. The firm
prides itself on helping museums build
on-budget and on-schedule structures
that align with their missions and celebrate their collections and programs.
The award-winning firm has received
numerous recognitions in the industry
including AIA Los Angeles’ Building
Team of the Year Award and Presidential Award.
MATT Construction’s notable museum and cultural projects include The

Armenia and Serbia Will Not Harm Each Other’s
Interests on The International Platforms
Page 11
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Broad, Petersen Automotive Museum,
Music Center Plaza, Skirball Cultural
Center, LACMA, Natural History Museum of Los Angeles County, Museum
of Tolerance, Academy Museum of Motion Pictures, Kidspace Museum,
Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,
and more.
“MATT Construction’s unparalleled
experience with iconic museum and cultural centers makes them an invaluable
partner for the Armenian American Museum as we prepare the project for our
historic groundbreaking year,” stated
Executive Chairman Berdj Karapetian.
The Armenian American Museum is
currently in the pre-construction phase
of the project with plans to begin construction in 2020.
MATT Construction will be guiding
and supporting the design team and
museum leadership on construction
planning, estimating, constructability,
value engineering, and project scheduling during the pre-construction phase.


WASHINGTON, D.C. – Following
the historic and overwhelming bipartisan passage of the Armenian Genocide
resolution in the U.S. House of Representatives, the District of Columbia
Council approved a resolution affirming
the Armenian Genocide, reported the
Armenian Assembly of America.
The resolution is “to recognize and
reflect on the 104th anniversary of the
1915 Armenian Genocide and on the importance of educating District of Columbia residents on the Armenian
Genocide.”
“The Armenian Assembly of America welcomes the passage of this resolution, and especially applauds the
emphasis on the importance of education,” Executive Director Bryan Ardouny
stated.
For a complete list of U.S. states that
issued resolutions and proclamations
recognizing the Armenian Genocide,
visit the Armenian National Institute’s
website at www.armenian-genocide.org.


The Head of the legislative body of
Serbia noted that the two peoples have
historical warm relations.
Maja Gojkovic recalled the assistance
shown to Armenia by the Serbian peoSoviet
who foiled
Nazi plot toSpitak
kill allied leaders
dies aged 93
plespyafter
1988
earthquake,
and
during its transportation the Serbian
pilots fell victims of the plane crash. She
added that Armenia in its turn was one
of the countries that showed humanitarian aid to those who suffered from
the disastrous flood in Serbia several
years ago.
In his turn the Speaker of the National
Assembly of Armenia thanked his
colleague for the invitation and warm
reception and reaffirmed the friendly
ties existing between the two peoples, where the Armenian community
in Serbia that gets support from official
Belgrade, also plays its role. Ararat
Mirzoyan noted that the potential of
huge political and economic cooperation exists between the two countries
which confidently should be called into
life with joint efforts. The process of
visa abolishment is also characteristic
Goar Vartanian worked with her husband to expose German agents during second world war

An Armenian woman who became a Soviet spy and helped foil a Nazi plot to assassinate Stalin, Churchill and Roosevelt in 1943 has died aged 93.
Goar Vartanian, who with her husband, Gevork, worked as a secret agent on numerous missions, died on Monday. She will be buried in Moscow’s prestigious
Troyekurovskoe cemetery, said Sergei Ivanov, a spokesman for Russia’s SVR intelligence service.
Vartanian helped thwart Operation Long Jump – a Nazi plot to assassinate the allied leaders at their first meeting in Tehran in November 1943.
Born on 25 January 1926 in Gyumri, in what was then Soviet Armenia, she moved
with her family to Iran in the early 1930s. She joined an anti-fascist group at the age
of 16 and worked with Gevork to expose German agents.
When Hitler ordered the plot to kill the “Big Three” at a conference in Tehran, their
group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.
The couple moved to the Soviet Union in 1951 and had a long career as secret
agents. The SVR – one of the successor agencies to the Soviet-era KGB – said they
were involved in active intelligence work in “extreme conditions in many countries”
but did not provide further details.
Gevork, who was decorated with the Hero of the Soviet Union award, died in 2012
aged 87. “Gevork used to say that of the five rays of his Hero Star, at least two be-

between the two countries.
The parties discussed the perspectives
of deepening the relations between the
two countries, the possible economic
cooperation, the more intensive cooperation of the two parliaments at bilateral
level between the Friendship Groups
and Standing Committees, as well as
on multilateral platforms.
While touching upon the conflicts of
Kosovo and Nagorno Karabakh the
heads of the two countries’ parliaments
agreed that despite the differences
existing between them, the peaceful
negotiations have no alternative and
have reached an agreement at least
not to harm each other’s interests on
the international platforms.
At the end of the meeting Ararat
Mirzoyan and Maja Gojkovic signed a
Memorandum of Cooperation between
the two countries’ parliaments and made
statements for the press.
Let us note that before the launch of
the official meeting the heads of the
two parliaments laid flowers in memory
of the pilots who fell victims during the
plane crash in 1988.

longed to his beloved Goar,”
Ivanov said.
In June 2017, Vladimir Putin
– himself a former KGB agent –
visited SVR headquarters and
praised secret agents including
the Vartanians. “They are modest people, they don’t like to be
called heroes,” said the Russian
president.
Goar retired in 1986 but
continued to train young
The Russian president, Vladimir Putin, congratulates
agents.
Goar Vartanian in Moscow in 2005. He said of her and
The former Soviet spy
her husband: ‘They are modest people, they don’t like to
Mikhail Lyubimov said he
be called heroes.’ Photograph: Itar-Tass/AP
doubted that Russia would reveal further details of the couple’s operations “so as not to cause political scandals in
the countries they worked”.
www.theguardian.com

Chief of General Staff of Armenian Armed
Forces Visits Southeastern Border

the hazmat personnel to pass it down
to the people inside.
“I conveyed the rose bouquets to
the special personnel, I didn’t go up
because it is under strict control and no
one is allowed to enter,” the mayor said.
In turn, the Healthcare Ministry told
ARMENPRESS that no one is allowed
to enter the hotel since it is a quarantine zone.
Armenia reported its first novel coronavirus case on March 1. The virus was
confirmed in an Armenian man who
traveled to Iran. He was hospitalized in
Yerevan, while his direct contacts were
taken to the Dzaghgatsor resort town’s

previously defunct Golden Palace hotel.
The hotel was quickly re-launched
by healthcare authorities and the 31
quarantined people have all necessary conditions, including food service,
internet etc.

News from the World

Coronavirus Cases in Iran Surpass 8,000
More than 8,000 cases of the novel
coronavirus were registered in Iran,
with the death toll climbing to 291, the
Iranian healthcare ministry’s official said,
reports RIA Novosti.
“In the past day 881 new cases of
coronavirus have been detected in Iran.
The total number of those infected has
reached 8042. 54 people have died in
the past 24 hours, the death toll reached
291”, the official said on Twitter.
Iran confirmed the first case of the novel
coronavirus on February 19.

Lebanon Reports First Death from
Coronavirus – Local Media
Lebanon recorded its first death from
the novel coronavirus on March 10,
local broadcasters said, adding that the
patient had been in quarantine since
returning from Egypt, reports Reuters.
The government has halted flights for
non-residents from epicenters of the
virus, shut schools and warned against
public gatherings as the total number of
cases rose to 41 this week.

Chief of General Staff of the Armenian
Armed Forces, Lieutenant-General Artak
Davtyan visited on March 9 the military
units located in the southeastern section
of the border, the defense ministry told
Armenpress.
The Chief of the General Staff got

acquainted with the process of conducting a new complex fire-fighting exercise
and gave respective tasks.
Artak Davtyan also visited military positions to get acquainted with the situation
in the border, as well as the engineering
activities in the frontline.

Giorgio Armani Donates 1.4 Million USD to
Italy’s Hospitals to Tackle Coronavirus

Armenian Soldier Killed by Azerbaijani Fire
Contractual soldier Zohrab Sianosyan,
1984, was killed by Azerbaijani fire
on March 10 at about 15:30 in the
south-western section of the border.
As ARMENPRESS was informed from
the press service of the Defense Ministry
of Armenia, investigation into circumstances is underway.
The Defense Ministry of Armenia offers
sincere condolences to the family, friends
and co-servicemen of the killed soldier.

Dzaghgatsor Mayor Says Hasn’t Entered
Quarantine Zone
The Mayor of Dzaghgatsor Artur
Harutyunyan has clarified a statement
of Kotayk Governor Romanos Petrosyan
who said the former has gifted flowers to

the quarantined persons at the defunct
Golden Palace hotel in the resort town.
Harutyunyan says he hasn’t entered the
facility and that he gave the flowers to

Famous Italian fashion designer Giorgio
Armani has donated 1,4 million USD
to Italy’s hospitals to help tackle the
novel coronavirus outbreak, Daily Mail
reported.
The fashion designer donated the money
to three hospitals of Milan, as well as
to Rome’s Spallanzani hospital and the
Civil Protection Agency.
Currently Italy is the most affected
country in Europe due to the novel

coronavirus.
Today the Italian prime minister signed
an order on declaring nationwide lockdown as the disease is spreading across
the country.
According to the latest reports, number
of people infected with Covid-19 in Italy
has surpassed 9,000. More than 700
patients recovered, while the death toll
has reached 463.
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Coronavirus Drug and Vaccine
Studies Are Recruiting Their First
Volunteers
2nd Annual Armenian
American Museum Gala
Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American
Museum Gala is sold out heading into the
signature event of the year on Sunday,
December 8, 2019 at The Beverly Hilton
in Beverly Hills, California. Hundreds of
supporters, community leaders, and public officials are expected to attend the
Gala. The event will celebrate and support the landmark project as it approaches its historic groundbreaking
year.
“We are excited to join our supporters
and friends for a memorable evening in
support of the Armenian American Museum and we look forward to celebrating
our distinguished honorees for the
evening who inspire us through their
work and contributions,” stated Executive Chairman Berdj Karapetian. “The
2nd Annual Gala will mark a special occasion as we approach our historic
groundbreaking year.”
The distinguished honorees of the
2nd Annual Gala include former U.S. Secretary of Navy and Assistant Secretary of
Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles
County Supervisor Kathryn Barger, and
Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior
Partner Kenneth L. Khachigian.
Award-winning television personality
and Emmy nominated travel host Laura
McKenzie will serve as the Master of Ceremonies for the evening.
Major sponsors include Bank of
America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet
Barsoumian, Dickranian Foundation,
GASKA Alliance Foundation, Glumac,
JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.
Timmy and Seda Mardirossian, Massis
Kabob, Mgrublian Center for Human
Rights, New York Life Southern California, Mr. & Mrs. Bedros and Anna Oruncakciel, and Mr. Chris Pogosyan.

ARMENIAN AMERICAN MUSEUM
SELECTS MATT CONSTRUCTION
AS PRE-CONSTRUCTION
GENERAL CONTRACTOR

Glendale,
CA (November 26, 2019) –
The Armenian
American Museum and Cultural Center of
California has
announced the
selection
of
award-winning and industry-leading
MATT Construction
as
the project’s pre-construction general
contractor.
“We are truly inspired by the vision
for the Armenian American Museum
and we are proud to be part of the team
that will help bring this incredibly important, valuable, and timely cultural
and educational center to fruition,”
stated MATT Construction Vice President Joe Healy.
MATT Construction is a family and
employee-owned general contractor
that has built some of the most memorable buildings in California. The firm
prides itself on helping museums build
on-budget and on-schedule structures
that align with their missions and celebrate their collections and programs.
The award-winning firm has received
numerous recognitions in the industry
including AIA Los Angeles’ Building
Team of the Year Award and Presidential Award.
MATT Construction’s notable museum and cultural projects include The
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Broad, Petersen Automotive Museum,
Music Center Plaza, Skirball Cultural
Center, LACMA, Natural History Museum of Los Angeles County, Museum
of Tolerance, Academy Museum of Motion Pictures, Kidspace Museum,
Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,
and more.
“MATT Construction’s unparalleled
experience with iconic museum and cultural centers makes them an invaluable
partner for the Armenian American Museum as we prepare the project for our
historic groundbreaking year,” stated
Executive Chairman Berdj Karapetian.
The Armenian American Museum is
currently in the pre-construction phase
of the project with plans to begin construction in 2020.
MATT Construction will be guiding
and supporting the design team and
museum leadership on construction
planning, estimating, constructability,
value engineering, and project scheduling during the pre-construction phase.


WASHINGTON, D.C. – Following
the historic and overwhelming bipartisan passage of the Armenian Genocide
resolution in the U.S. House of Representatives, the District of Columbia
Council approved a resolution affirming
the Armenian Genocide, reported the
Armenian Assembly of America.
The resolution is “to recognize and
reflect on the 104th anniversary of the
1915 Armenian Genocide and on the importance of educating District of Columbia residents on the Armenian
Genocide.”
“The Armenian Assembly of America welcomes the passage of this resolution, and especially applauds the
emphasis on the importance of education,” Executive Director Bryan Ardouny
stated.
For a complete list of U.S. states that
issued resolutions and proclamations
recognizing the Armenian Genocide,
visit the Armenian National Institute’s
website at www.armenian-genocide.org.


s COVID-19 continues to spread
both around the world and in the
Soviet spy who foiled Nazi plot to kill allied leaders dies aged 93
U.S., two separate efforts to find a
medical solution to the virus are moving
forward. At the University of Nebraska,
the first patients have volunteered to test
an experimental drug to treat COVID-19.
And at Kaiser Permanente Washington
Health Research Institute, researchers have begun recruiting people to test a
possible vaccine.
A number of U.S. passengers aboard the Diamond Princess cruise ship were
brought to Nebraska for quarantine; two of these passengers have agreed to
participate in a trial for remdesivir, an antiviral drug originally developed for Ebola,
but which showed encouraging results in animals in fighting SARS and MERS,
two other illnesses caused by coronaviruses.
The drug is designed to treat infections that are moderate to severe, and is
targeted to those with the most intensive symptoms. In order to qualify for the
remdesivir study, run by the National Institute of Allergy and Infectious Diseases
(NIAID), patients must test positive for COVID-19 and have pneumonia. Of the
more than two dozen people diagnosed with COVID-19 from the cruise ship who
were brought to Nebraska for quarantine, four required hospitalization and two
developed pneumonia. Those two patients were asked if they wanted to volunteer
for the study, and both agreed, says Dr. Andre Kalil, professor of medicine in the
division of infectious disease at University of Nebraska Medical Center.
The study will eventually include 400 patients; initial results won’t be analyzed until
the first 100 have completed treatment. Given the relatively low rate of moderately
Goar Vartanian worked with her husband to expose German agents during second world war

An Armenian woman who became a Soviet spy and helped foil a Nazi plot to assassinate Stalin, Churchill and Roosevelt in 1943 has died aged 93.
Goar Vartanian, who with her husband, Gevork, worked as a secret agent on numerous missions, died on Monday. She will be buried in Moscow’s prestigious
Troyekurovskoe cemetery, said Sergei Ivanov, a spokesman for Russia’s SVR intelligence service.
Vartanian helped thwart Operation Long Jump – a Nazi plot to assassinate the allied leaders at their first meeting in Tehran in November 1943.
Born on 25 January 1926 in Gyumri, in what was then Soviet Armenia, she moved
with her family to Iran in the early 1930s. She joined an anti-fascist group at the age
of 16 and worked with Gevork to expose German agents.
When Hitler ordered the plot to kill the “Big Three” at a conference in Tehran, their
group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.
The couple moved to the Soviet Union in 1951 and had a long career as secret
agents. The SVR – one of the successor agencies to the Soviet-era KGB – said they
were involved in active intelligence work in “extreme conditions in many countries”
but did not provide further details.
Gevork, who was decorated with the Hero of the Soviet Union award, died in 2012
aged 87. “Gevork used to say that of the five rays of his Hero Star, at least two be-

longed to his beloved Goar,”
Ivanov said.
In June 2017, Vladimir Putin
– himself a former KGB agent –
visited SVR headquarters and
praised secret agents including
the Vartanians. “They are modest people, they don’t like to be
called heroes,” said the Russian
president.
Goar retired in 1986 but
continued to train young
The Russian president, Vladimir Putin, congratulates
agents.
Goar Vartanian in Moscow in 2005. He said of her and
The former Soviet spy
her husband: ‘They are modest people, they don’t like to
Mikhail Lyubimov said he
be called heroes.’ Photograph: Itar-Tass/AP
doubted that Russia would reveal further details of the couple’s operations “so as not to cause political scandals in
the countries they worked”.
www.theguardian.com

to severely affected patients in the US at this point, Kalil says that NIAID plans
to collaborate with health officials from other countries with higher case volumes,
including Korea, Japan and Italy. For now, the trial will stay open for three years
in order to recruit the needed number of patients.
This study, says Kalil, is also designed to be more flexible than most drug trials.
“This is not just a remdesivir trial,” he says. “It will test as many [COVID-19] therapies as possible, and remdesivir is just the first. Let’s say a couple of months from
now, we realize that remdesivir is a good drug, that it works better than placebo….
Then patients receiving the placebo would be offered the drug and we would move
on to test another drug. If remdesivir turns out not to be effective, then we would
remove it from the study and bring another drug to test against placebo. It’s a
dynamic, fast way to run a randomized trial.” The design is a way to accelerate
testing of antiviral drugs against COVID-19, since infections are on-going and
there is no treatment yet.
Meanwhile, other labs are working on developing vaccines that would provide
some protection against the virus in the first place. The vaccine study that is furthest along (and which is also overseen by NIAID) is currently recruiting its first
participants at Kaiser Permanente Washington Health Research Institute. Unlike
the remdesivir trial, this study will enroll healthy volunteers. Dr. Lisa Jackson, lead
investigator on the study, says 45 healthy people will be recruited to test three
different doses of the vaccine.
Kaiser is currently getting thousands of daily online requests from people interested
in participating. Researchers are contacting the volunteers by phone to assess their
eligibility for the study. Once the participants are chosen, they will be given one of
the three vaccine doses being tested. The scientists will track patients’ immune
responses after that injection, and then give each patient a second injection (of
the same dosage). The goal is to figure out which dosage is most effective, and
whether one or two shots of that dosage is needed.
They’ll be looking for levels of antibodies that the body’s immune system produces
against the so-called spike protein, one of the proteins that stud the surface of
the SARS-CoV-2 virus responsible for causing COVID-19. Scientists will analyze
antibody levels in the participants a year after their second vaccination, so results
won’t be available for at least 12 to 18 months, says NIAID director Dr. Anthony
Fauci. Given that coronaviruses like the one behind COVID-19 seem to be appearing more frequently, however, having a vaccine against this particular virus could
be useful in creating future coronavirus vaccines as well.
Times.com

Art & Entertainment

Media Bridge With Arab Countries – ARMENPRESS
Expands Cooperation
The meeting of the Coordinating Council of the pan-Armenian forum of journalists
took place in Antelias, Lebanon. It started with the summarization of the works done,
as well as the discussion of the agenda of the pan-Armenian forum of journalists
to take place soon. Catholicos of the Great House of Cilicia Aram I received on
March 1 the members of the Coordinating Council of the pan-Armenian forum of
journalists.
“The meeting with His Holiness Aram I was very important. The previous plenary
session took place again in Antelias under the auspices of Aram I. We discussed the
agenda and the possible places of the expected forum”, Director of ARMENPRESS
news agency Aram Ananyan said.
The members of the Coordinating Council of the pan-Armenian forum of journalists
focused on various issues such as media challenges and ways to withstand them,
as well as professionalism of journalists.
“The modern world rapidly changes and the media feels the changes most of all.
And here cooperation and exchange of experience is of key importance. I would
also mention pan-Armenian issues, I mean we should talk about anything that unites
us, and together should search the best ways for development of the Armenian
media. By the way, for the first time we will try to bring to focus the problems of
foreign-language Armenian media”, Ananayan said, adding that they also try to
involve Armenian journalists working for foreign media outlets in pan-Armenian
discussions.
Speaking about the expansion of cooperation, Aram Ananyan highlighted the
meetings with the heads of partner news agencies both in Lebanon and the UAE.
Speaking about his meeting with the Director of the National News Agency of
Lebanon Ziad Harfouche, Aram Ananyan noted that they discussed issued related
to the development f cooperation between the two news agencies, which plan to
sign a memorandum of cooperation in the near future.
“Our cooperation with the news agency of Lebanon is not something new and I
think we will be able to make our cooperation formal in the near future. During our
discussions we also touched upon the issue that the National News Agency of
Lebanon can have an Armenian-language newsfeed in the future”, Aram Ananyan
said, expressing readiness to provide assistance in all possible forms.
Issues of expanding cooperation were discussed also in the UAE, where
ARMENPRESS Director attended ‘”International Government Communication
Forum-2020” (IGCF). The state news agency of the UAE, WAM, hosted the forum.
ARMENPRESS and WAM signed a memorandum of cooperation still a year ago
in Yerevan and according to Aram Ananyan, ARMENPRESS ha s a serious and
professional partner in the person of WAM.
“We have to partners in the region of the Persian Gulf – the news agencies of Kuwait
and the UAE. In the sidelines of the forum I also met with the new leadership of the

News Agency of Jordan and outlined the ways for bilateral cooperation. We also
presented our version of the memorandum for discussions, aiming to establish a
media bridge with Jordan as well”, Ananyan said.
According to the Director of ARMENPRESS news agency, it’s very important to
raise awareness of Armenia in the Arab world. Aram Ananyan noted that Armenia
is quite interesting for Arabic media, adding that Armenia and the Armenian people
have a positive reputation and it’s necessary to strengthen it. ARMENPRESS news
agency has some advantage here, since it is the only media outlet in Armenia with
Arabic newsfeed, which is appreciated by the partners. Aram Ananyan emphasized that he discussed cooperation prospects also with Secretary General of the
Federation of Arab News Agencies Farid Ayyar.

News from the World

China’s Xi Jinping Makes First Visit to Wuhan
Since Outbreak of Novel Coronavirus
President of China Xi Jinping arrived in Wuhan, the epicenter of the spread of the
novel coronavirus, reports TASS. This is his first visit to the Chinese city in Hubei
province since the outbreak of the coronavirus.
The Chinese President will become acquainted with the measures taken to combat the novel coronavirus, speaking to doctors, social workers, members of the
Chinese military, police officers, volunteers, patients and residents of Wuhan.
In late December 2019, Chinese authorities notified the World Health Organization
(WHO) about an outbreak of
a previously unknown pneumonia in the city of Wuhan,
central China. According to
Chinese authorities, about
80,700 people have been
infected with the virus in
the country. The death toll
has exceeded 3,100, while
about 59,900 patients have
recovered. WHO declared
the outbreak of the novel
coronavirus a global health
emergency and named the
virus COVID-19.
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2nd Annual Armenian
American Museum Gala
Set for December 8
The 2nd Annual Armenian American
Museum Gala is sold out heading into the
signature event of the year on Sunday,
December 8, 2019 at The Beverly Hilton
in Beverly Hills, California. Hundreds of
supporters, community leaders, and public officials are expected to attend the
Gala. The event will celebrate and support the landmark project as it approaches its historic groundbreaking
year.
“We are excited to join our supporters
and friends for a memorable evening in
support of the Armenian American Museum and we look forward to celebrating
our distinguished honorees for the
evening who inspire us through their
work and contributions,” stated Executive Chairman Berdj Karapetian. “The
2nd Annual Gala will mark a special occasion as we approach our historic
groundbreaking year.”
The distinguished honorees of the
2nd Annual Gala include former U.S. Secretary of Navy and Assistant Secretary of
Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles
County Supervisor Kathryn Barger, and
Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior
Partner Kenneth L. Khachigian.
Award-winning television personality
and Emmy nominated travel host Laura
McKenzie will serve as the Master of Ceremonies for the evening.
Major sponsors include Bank of
America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet
Barsoumian, Dickranian Foundation,
GASKA Alliance Foundation, Glumac,
JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.
Timmy and Seda Mardirossian, Massis
Kabob, Mgrublian Center for Human
Rights, New York Life Southern California, Mr. & Mrs. Bedros and Anna Oruncakciel, and Mr. Chris Pogosyan.

ARMENIAN AMERICAN MUSEUM
SELECTS MATT CONSTRUCTION
AS PRE-CONSTRUCTION
GENERAL CONTRACTOR

PRESS RELEASE

Glendale,
CA (November 26, 2019) –
The Armenian
American Museum and Cultural Center of
California has
announced the
selection
of
award-winning and industry-leading
MATT Construction
as
the project’s pre-construction general
contractor.
“We are truly inspired by the vision
for the Armenian American Museum
and we are proud to be part of the team
that will help bring this incredibly important, valuable, and timely cultural
and educational center to fruition,”
stated MATT Construction Vice President Joe Healy.
MATT Construction is a family and
employee-owned general contractor
that has built some of the most memorable buildings in California. The firm
prides itself on helping museums build
on-budget and on-schedule structures
that align with their missions and celebrate their collections and programs.
The award-winning firm has received
numerous recognitions in the industry
including AIA Los Angeles’ Building
Team of the Year Award and Presidential Award.
MATT Construction’s notable museum and cultural projects include The

DISTRICT OF
COLUMBIA COUNCIL
PASSES ARMENIAN
GENOCIDE
RESOLUTION

Safoian Family’s Impact on AUA’s ‘Yes, Armenian Women Can!’ Campaign
Broad, Petersen Automotive Museum,
Music Center Plaza, Skirball Cultural
Center, LACMA, Natural History Museum of Los Angeles County, Museum
of Tolerance, Academy Museum of Motion Pictures, Kidspace Museum,
Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,
and more.
“MATT Construction’s unparalleled
experience with iconic museum and cultural centers makes them an invaluable
partner for the Armenian American Museum as we prepare the project for our
historic groundbreaking year,” stated
Executive Chairman Berdj Karapetian.
The Armenian American Museum is
currently in the pre-construction phase
of the project with plans to begin construction in 2020.
MATT Construction will be guiding
and supporting the design team and
museum leadership on construction
planning, estimating, constructability,
value engineering, and project scheduling during the pre-construction phase.


WASHINGTON, D.C. – Following
the historic and overwhelming bipartisan passage of the Armenian Genocide
resolution in the U.S. House of Representatives, the District of Columbia
Council approved a resolution affirming
the Armenian Genocide, reported the
Armenian Assembly of America.
The resolution is “to recognize and
reflect on the 104th anniversary of the
1915 Armenian Genocide and on the importance of educating District of Columbia residents on the Armenian
Genocide.”
“The Armenian Assembly of America welcomes the passage of this resolution, and especially applauds the
emphasis on the importance of education,” Executive Director Bryan Ardouny
stated.
For a complete list of U.S. states that
issued resolutions and proclamations
recognizing the Armenian Genocide,
visit the Armenian National Institute’s
website at www.armenian-genocide.org.


Soviet spy who foiled Nazi plot to kill allied leaders dies aged 93
Goar Vartanian worked with her husband to expose German agents during second world war
An Armenian woman who became a Soviet spy and helped foil a Nazi plot to assassinate Stalin, Churchill and Roosevelt in 1943 has died aged 93.
Goar Vartanian, who with her husband, Gevork, worked as a secret agent on numerous missions, died on Monday. She will be buried in Moscow’s prestigious
Troyekurovskoe cemetery, said Sergei Ivanov, a spokesman for Russia’s SVR intelligence service.
Vartanian helped thwart Operation Long Jump – a Nazi plot to assassinate the allied leaders at their first meeting in Tehran in November 1943.
Born on 25 January 1926 in Gyumri, in what was then Soviet Armenia, she moved
with her family to Iran in the early 1930s. She joined an anti-fascist group at the age
of 16 and worked with Gevork to expose German agents.
When Hitler ordered the plot to kill the “Big Three” at a conference in Tehran, their
group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.
The couple moved to the Soviet Union in 1951 and had a long career as secret
agents. The SVR – one of the successor agencies to the Soviet-era KGB – said they
were involved in active intelligence work in “extreme conditions in many countries”
but did not provide further details.
Gevork, who was decorated with the Hero of the Soviet Union award, died in 2012
aged 87. “Gevork used to say that of the five rays of his Hero Star, at least two be-

better positioned to provide for her
family. When she arrived in the United
States, she signed up for a computerized accounting class right away. She
knew she was good at numbers but
needed the right education to thrive.
She quickly secured a job in accounting
and excelled due to her hard work and
determination to succeed.
Annie always had a fascination with
technology that she fostered growing up and as an adult. Her parents
both worked at a mainframe computer
manufacturing company in Yerevan;
and her husband, Hovig, worked as a
programmer before co-founding SADA
Systems. “We did not have much furniture at home back then, but we had a
computer,” Annie recalls. “We had saved
money to purchase an expensive one,
back then. We still have it as a piece of
our history.”
Years later, when her first employer
moved to New Jersey, Annie was left
without a job. This was the perfect
opportunity, she recalls, to turn a negative circumstance to a constructive
juncture in life, and she began spending
more time discovering the intricacies
and capabilities of the computer. She
explored the various fonts and design
potentials the computer software had
back then, while her husband Hovig was
at work and son Tony was at school.
One day a real estate agent knocked
on their door to introduce her business.
Annie took a quick look at the agent’s
flyer and told her that she could design
a better one that would improve her
sales pitch. She did! The agent liked
the design she proposed and decided
to go for it. What followed the sale of
her first professional design work was
the founding of Annie’s first business
venture, GrafxWorx. Shortly thereafter,
every agent from the RE/MAX office in
Northridge was knocking on the Safoian
door to place orders for Annie’s creative
design for their business promotional
campaigns.
In 2003, Annie and Hovig merged
GrafxWorx with SADA Systems, and
their son Tony joined the business.
Their major breakthrough occurred in
2007 when the company became one

longed to his beloved Goar,”
Ivanov said.
In June 2017, Vladimir Putin
– himself a former KGB agent –
visited SVR headquarters and
praised secret agents including
the Vartanians. “They are modest people, they don’t like to be
called heroes,” said the Russian
president.
Goar retired in 1986 but
continued to train young
The Russian president, Vladimir Putin, congratulates
agents.
Goar Vartanian in Moscow in 2005. He said of her and
The former Soviet spy
her husband: ‘They are modest people, they don’t like to
Mikhail Lyubimov said he
be called heroes.’ Photograph: Itar-Tass/AP
doubted that Russia would reveal further details of the couple’s operations “so as not to cause political scandals in
the countries they worked”.
www.theguardian.com

Annie Safoian with her family
Annie Safoian is a proud Armenian
woman brought up in a strong family
and by devout parents who have shaped
her character. Raised by the children of
genocide survivors that repatriated to
Armenia, she grew up in Yerevan with
her two sisters in a forward-thinking
household that valued hard work and
education. “We were the only girls on our
street to ride bicycles,” Annie reflects.
“My mom was one of the first women in
Yerevan to drive a car back in the ‘60s.”
As co-founder of SADA Systems, Annie
has built a successful tech company
with her husband, Hovig Safoian, and
son, Tony Safoian, paving the way for
women in the field of technology, while
nurturing patriotism and strong values
in the family.
Annie’s grandmother, a genocide survivor, had repatriated to Armenia from Iraq
and settled in the village of Voskevaz
as a single mother with two children.
“My grandma wanted to make sure
that my mother, a very bright student
at the top of her class, would have the
opportunity to get a decent education,”
Annie says. “She sold two of her rugs,
bought a very small house and moved
the family to Yerevan.” Annie and her two
sisters were born and raised in Armenia
in an empowering environment that
gave them the confidence and thrust
to succeed.
When Annie had a family of her own,
she made the difficult decision to leave
Armenia in the ‘80s so she would be

Press Release

of seven launch partners with Google.
SADA has grown 30-45% every year
since. Tony was appointed president
and CEO in 2003, while Hovig is the
chairman of the Board and Annie serves
on the Board and continues to actively work for the company. SADA has
grown to a staff of 200+ employees
across eight offices in North America,
and was recognized as Google’s 2018
Global Partner of the Year. In addition,
SADA was named to CRN’s Solutions
Provider 500 List and to the Elite 150
List of managed service providers. As
an INC5000 Honoree, SADA ranked
on INC5000 Fastest Growing Privately
Held Companies for 12 years, and
ranked on Inc. Magazine’s Top 50 Best
Places to Work. Annie’s family venture was also named to Los Angeles
Business Journal‘s Top Women-Owned
Businesses in LA.
Annie Safoian truly embodies the message embedded in the “Yes, Armenian
Women Can!” campaign of the American
University of Armenia (AUA). She
believes that “Education is a tool for
success. It gives you independence,
opportunity, and confidence. These are
the values instilled in me by my parents,”
she asserts. With two successful sisters,
Annie is surrounded by robust Armenian
women and is the proud grandmother
of two granddaughters, Isla and Emme,
who are also excelling in technology.
In December 2019, Annie served on
the panel at an event promoting AUA’s
“Yes, Armenian Women Can!” scholarship campaign, hosted by Vahe and
Ruzan Kuzoyan in Southern California.
Annie shared her success story with
the attendees, inspiring many women
to follow their passion. Recalling that
evening, she adds: “It was very educational for me. I learned how other
leaders in the field are helping the cause
[of female empowerment and gender
equality], what the pain points are, and
where more support is needed.” She
stressed the significance of education
for girls and young women, the need
for empowerment, and the importance
of authenticity and resilience.
With the generous donation and
establishment of the Safoian Family

Annie Safoian with her
granddaughters
Scholarship Endowment Fund at AUA,
Annie and her family are determined to
support young women studying computer science and engineering, annually,
in perpetuity.
Every Armenian can relate to this story.
“If we work together, we can accomplish
a lot. We, Armenians, are survivors.
We are smart people with good work
ethics, and we will succeed,” Annie
affirms. “We just need a little push or
opportunity.” Annie is offering that little
push and opportunity to other bright
young women in Armenia, who share
her intellectual curiosity for STEM and
are driven to succeed by pursuing their
educational goals at AUA. “I don’t live
in Armenia, but Armenia is very close
to my heart,” Annie says. “I think about
Armenia every single day. I will always
help whenever I can.”
For those students and all women
in Armenia, Annie offers this advice:
“Believe in yourself and don’t stop challenging yourself and learning. Success
comes from passion.” And most importantly, “Yes, you can!”
Make your own contribution in promoting
women in STEM by donating to the “Yes,
Armenian Women Can!” campaign.
Founded in 1991, the American
University of Armenia (AUA) is a private, independent university located in
Yerevan, Armenia, and affiliated with the
University of California. AUA provides
a global education in Armenia and the
region, offering high-quality graduate
and undergraduate studies, encouraging
civic engagement, and promoting public
service and democratic values. For more
information about AUA and its donor
opportunities, please visit philanthropy.
aua.am.

First Lady of Argentina Receives Armenian PM’s Spouse
Anna Hakobyan
First Lady of Argentina Fabiola Yáñez
held a meeting with Prime Minister Nikol
Pashinyan’s spouse Anna Hakobyan
during the latter’s private visit to the
Latin American country, the Embassy
of Argentina in Armenia said.
“The Embassy of Argentina in Armenia
welcomes the meeting of these two
women who are devoted to their societies.
Yáñez said on her Instagram account:
“Today I received Armenian Prime
Minister’s spouse Anna Hakobyan, who
is carrying out large-scale work for

children, vulnerable areas and the protection of the environment. In addition to
being the Editor-In-Chief of the Armenian
Times newspaper, Anna is also heading
the City of Smile Foundation dedicated
to children suffering from cancer, the My
Step Foundation dedicated to supporting
at-risk children, as well as the Woman
of Peace Foundation dealing with the
protection of children’s and women’s
rights. We were pleased to exchange
ideas on the work we’ve done in social
and vulnerable sectors, by sharing each
other’s concerns,””the embassy said.
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ՌԱԿ Ռուբէն Հերեան Ակումբի Ձեռնարկը

ՌԱԿ Կեդրոնական վարչութեան ատենադպիր Ռաֆֆի Պալեան, կողքին՝
Շրջանային վարչութեան անդամ՝ Գէորգ Գրիգորեան, ընկերուհի Անի
Սարգիսեան եւ վարչական ընկերներ

Ակումբի վարչական կազմը
Ջերմ ընտանեկան մթնոլորտի մէջ
հաւաքուած էր ՌԱԿ Ռուբէն Հերեան
ակումբի անդամակցութիւնը, տօնելու
համար ակումբին նոր վարչութեան
կազմակերպած երկրորդ ընկերային
միջոցառումը, որ նուիրուած էր Հայ
կնոջ օրուան յիշատակութեան պատշաճ առիթին: Ձեռնարկը կայացաւ
ընկերուհի տիկ. Անի Տիանա Սարգիսեանի հիւրընկալ բնակարանին
մէջ, Լոս Անճելըս, Գալիֆորնիա, 7
Մարտ 2020-ի երեկոյեան ժամը 7.30ին:
Հաւաքոյթին հասոյթը նուիրուած էր
ակումբի բարեզարդման եւ բարեկարգումի ծրագիրներուն յատկացեալ, ի մասնաւորին՝ տիկնաց յանձնախումբի կազմաւորման:
Ներկայ էր հոծ թիւով անդամակցութիւն, համակիրներ, հիւրեր եւ
ՌԱԿ Կեդրոնական վարչութեան եւ

Ներկաներէն տեսարան մը

Շրջանային վարչութեան ներկայացուցիչներ:
Հաւաքոյթին բացումը կատարեց
ակումբին ատենապետ ընկեր
Յակոբ Մարտիրոսեանը, որ բարի
գալստեան իր ողջոյնէն ետք, ներկայացուց ակումբին յառաջիկայ տարեշըրջանի գործունէութիւններու եւ
ձեռնարկներու ծրագիրները: Ան
ներկայացուց օրուան հիւրերը եւ
հրաւիրեց ՌԱԿ Կեդրոնական վարչութեան ատենադպիր եւ Շրջանային վարչութեան ատենապետ
ընկեր տոքթ. Ռաֆֆի Պալեանը որ
տայ իր պաշտօնի եւ սրտի խօսքերը
անդամակցութեան:
Ապա՝ ներկաները հրաւիրուեցան
ընկերուհի Անի Սարգիսեանին կողմէ
նուիրուած իր բնակարանի խոհանոցին
մէջ հրամցուած, բազմատեսակ եւ
համեղ ճաշերուն, որտեղ շարքը
անընդհատ վերանորոգման մէջ էր:
Ընտանեկան ջերմ մթնոլորտը դարձած էր իսկապէս մէկ ընտանիքի
անդամներու. մին՝ Օրէնճ Քաունթիէն
ժամանած, միւսը՝ Փասատինայէն,
Կլէնտէյլէն եւ Լոս Անճելըսի հարաւային շրջաններէն: Երկար ժամանակ
զիրար չտեսած անհատներու նման
բոլորը անխտիր, լարուած էին
իրենց բազմատեսակ ակումբային,
բարեկամական եւ անհատական
պատմութիւններով, անհամար խըն-

դուքներով եւ ծիծաղով, որտեղ՝ կը
հնչէր մեղմ, կողմնակի, մթնոլորտը
եթերացնող երաժշտութիւն մը, կատարողութեամբ մայր ու որդի՝ Լորային եւ
Տարօնին կողմէ:
Յատուկ առաքելութեամբ ուղղուած՝
տիկ. Աստղիկ Տատուրեան ստանձնեց նոր տիկնաց յանձնախումբին
կազմակերպումը եւ լծուեցաւ աշխատանքի, ակումբին վարչութեան միւս
անդամներուն հետ գործակցութեամբ:
Խիստ գնահատելի էր վարչական
ընկերներուն տարած հոգատար եւ
բծախնդիր աշխատանքը, ձեռնարկի
կազմակերպման մէջ: Իսկ հակառակ
անոր որ վարչութեան անդամներու պարտականութիւն սեպուած
էր սեղաններու զարդարանքը, երբ
հասանք տիկ. Սարգիսեանի բնակա-

րանը, արդէն ամէն ինչ կարգին էր,
սեղանները զարդարուած եւ ճաշերը
տեղադրուած:
Այսպիսի սքանչելի երեկոյ մըն էր,
որուն հաճոյքը վայելեց Ռուբէն
Հերեան ակումբի անդամակցութիւնը,
շնորհիւ ընկերուհի Անի Սարգիսեանի առատաձեռն նուիրատուութեան
եւ ակումբին նորակազմ եռանդուն
եւ նուիրեալ վարչական կազմին
տքնաջան աշխատանքին:
Շնորհակալութիւն բոլոր ներկաներուն իրենց սրտաբուխ նուիրատուութիւններուն եւ մասնակցութեան
համար:
Կը հանդիպինք յաջորդ միջոցառման,
առայժմ՝ ցտեսութիւն:
Ռ. Հերեանի Վարչութիւն

Ընդհանուր տեսարան

Բժիշկ Վարդան Թաշճեանի Նոր Գիրքը Պիտի Ներկայացուի
Ապրիլ Գրատան Մէջ
Բարձր պահանջարկի շնորհիւ,
երկրորդ անգամով համայնքին պիտի
ներկայացուի ԲԺԻՇԿ ՎԱՐԴԱՆ ԹԱՇՃԵԱՆի ամենավերջին լոյս տեսած
«ԳԱՂԹԱԿԱՅԱՆԷՆ ԲԺՇԿՈՒԹԻՒՆ՝
Անտունի դարմանող անտունին»
հատորը՝ Երեքշաբթի, Մարտ 24,
2020, երեկոյեան ժամը 7:30ին,
Ապրիլ Գրատան մէջ: Ելոյթ պիտի
ունենան Օշին Քէշիշեանը, Յարութիւն Արմէնեանը եւ Յարութ Տէր
Դաւիթեանը։
ԳԱՂԹԱԿԱՅԱՆԷՆ ԲԺՇԿՈՒԹԻՒՆ
գիրքը կը ներկայացնէ հեղինակ
Վարդան Թաշճեանի կեանքը։
Ծնած է 1933-ին, Պէյրութի արուարձաններէն Պուրճ Համուտի Թիրօ

թաղի գաղթակայանին մէջ, որուն
բնակիչները ամբողջութեամբ կը
բաղկանային Ցեղասպանութենէն
մազապուրծ հայերէ: Փայտաշէն ու
թիթեղաշէն խրճիթներէ կազմուած
գաղթակայան մը, ուր անցան կեանքին
առաջին 27 տարիները՝ մթութեան,
աղմուկի, աղքատութեան և մտահոգիչ
հիւանդութիւններու մթնոլորտին մէջը
անցուց: Պատանութեան տարիներէն
սկսեալ զինք կը հրապուրէր բժշկական ասպարէզը, որ այդքան ալ
դիւրամատչելի չէր թուեր. մանաւանդ
իր ուսումնական երկարատեւ և ծախսալից անխուսափելի պարտադրանքով: Սակայն, ի հեճուկս խոչընդոտող անպատեհութիւններուն, երբեմն
հրաշքով, յաճախ դիպուածով բայց

միշտ յամառ կամքով և յարատեւ
աշխատանքով կարելի եղաւ հասնիլ
նպատակին. գաղթակայանէն բժշկութիւն:
ԲԺԻՇԿ ՎԱՐԴԱՆ ԹԱՇՃԵԱՆը
ծնած է Պէյրութ, Լիբանան։ Վկայուած է ֆրանսական Սեն Ժոզէֆ
համալսարանէն եւ դարձած ծանօթ
մանկաբոյժ։ Երկրին քաղաքացիական պատերազմին իբրեւ հետեւանք՝
հաստատուած Միացեալ Նահանգներ,
Քալիֆորնիա, ուր 1989ին ստացած
է ընդհանուր բժշկութեան եւ
վիրաբուժութեան արտօնագիրին
եւ կը շարունակէ գործել մինչեւ
այսօր։ Սկիզբէն եւ մօտէն առնչութիւն ունեցողներէն եղած է հայ

բժիշկներու համաշխարհային գործունէութիւններուն հետ։
Կազմակերպուած Ապրիլ Գրատան
կողմէ.
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Աննա Յակոբեանը ԱՄՆ-ի Մէջ Ներկայ Եղած Հայ-Ամերիկեան
Յարաբերութեանց Նուիրուած Համերգին
4 Մարտին «Հայկական Ոդիսական.
Նռան գոյնը» փառատօնի շրջածիրէն
ներս
Ուաշինկթընի
Ազգային
տաճարին մէջ տեղի ունեցած է
աննախադէպ համերգ՝ նուիրուած
հայ-ամերիկեան դիւանագիտական
յարաբերութիւններու հաստատման
100-ամեակին։ Համերգը կազմակերպած էր ԱՄՆ-ի մէջ ՀՀ դեսպանութիւնը` PostClassical Ensemble-ի
հետ համագործակցու-թեամբ:
Համերգի պատուաւոր հիւրն էր ՀՀ
վարչապետի տիկին Աննա Յակոբեանը, ներկայ էին ԱՄՆ քոնկրէսի անդամներ, վարչակազմի բարձրաստիճան
ներկայացուցիչներ, Ուաշինկթընի մէջ
հաւատարմագրուած դեսպաններ,
եկեղեցական թեմերու առաջնորդներ,
բարերարներ, ամերիկահայ կազմակերպութիւններու, կուսակցութիւններու եւ համայնքի ներկայացուցիչներ։
Համերգը մեկնարկած է «Տլէ եամանով»՝ հռչակաւոր տուտուկահար
Ճիւան Գասպարեանի անզուգական
կատարմամբ։
ԱՄՆ-ի մէջ ՀՀ դեսպան Վարուժան
Ներսէսեանն իր բացման խօսքին

մէջ առանձնայատուկ ընդգծած է
միջոցառման անցկացման վայրի
ընտրութիւնը, յիշատակելով, որ այնտեղ ամփոփուած է ԱՄՆ նախագահ
Ուուտրօ Ուիլսընի աճիւնը: Դեսպանը
նշած է, որ նախագահ Ուիլսընը
սահմանած է քաղաքացիներու իրաւունքներու առաջին օրինակները եւ
ներկայացուցած ազգերու ինքնորոշման եւ իրաւահաւասարութեան
սկզբունքները: Պատահական չէ, որ
նախագահ Ուիլսընի մարդասիրական գործունէութիւնը մէկ դար անց
ուղի հարթեց Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման համար։ Դեսպանը
շնորհակալութիւն յայտնած է ներկայ
քոնկրէսականներուն եւ անոնց գործընկերներուն, որոնք քուէարկած են
Համայնքներու պալատին եւ Սենատին մէջ Հայոց ցեղասպանութեան
ճանաչման բանաձեւերու օգտին: «Սա
յարգանքի տուրք էր ոչ միայն հայ
նահատակներու, այլ նաեւ բոլոր այն
ամերիկացի գործիչներու յիշատակի
առջեւ, որոնք ջանքեր գործադրած են
Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման
համար»,- նշած է դեսպանը:
Մէկ դար անց հայ ժողովուրդի երախ-

տագիտութեան խոր զգացումն էր,
որ ոգեշնչած է Ցեղասպանութիւնը
վերապրածները ստեղծել «Աւրորա»
մարդասիրական նախաձեռնութիւնը։
Վարուժան Ներսէսեանը աւեցուցած
է, որ «Աւրորա» մրցանակաբաշխութեան հիմնադիրներէն Նուպար
Աֆէեանը կը հանդիսանայ նաեւ
Ուաշինկթընի մէջ իրականացուող
Հայկական փառատօնի եւ համերգի
համանախագահողներէն եւ հովանաւորներէն մէկը:
Խօսելով թաւշեայ, ոչ բռնի յեղափոխութեան մասին՝ դեսպան Ներսէսեանը փաստած է, որ Հայաստանի
ժողովրդավարական առաջընթացը

նոր խթան հանդիսացաւ հայամերիկեան յարաբերութիւններու
խորացմանն ու ամրապնդման:
Այնուհետեւ խօսքը փոխանցուած
է ԱՄՆ պետական քարտուղարի՝
կրթութեան ու մշակոյթի հարցերով
տեղակալ Մարի Ռոյսին: Վերջինս
իր ելոյթին մէջ անդրադարձած է
հայ-ամերիկեան դիւանագիտական
յարաբերութիւններուն՝ նշելով, որ
մշակոյթն իր առանձնայատուկ դերն
ունի այդ ծիրէն ներս: Տիկին Ռոյս
կարեւորած է նաեւ գիտական ու
կրթական բնագաւառներուն մէջ
առկայ համագործակցութեան մակարդակը:

Հանդիպում Հ.Հ. Ազգային Ժողովի Փոխ Նախագահ՝
Տիար Ալըն Սիմոնեանի Հետ
Սկիզբը Էջ 01
Բացման եւ ողջոյնի կարճ խօսքէն
ետք, Պրն. Սիմոնեան յառաջաբանով
մը ներկայացուց Հայաստանի ներկայ
վիճակը եւ Ապրիլ 5-ի քուէարկութեան
հարցը։
Ապա Պրն. Սիմոնեան սպառիչ եւ
համոզիչ տեղեկութիւններ պատասխանեց եղած հարցումներուն։
«Նոր իշխանութեան առջեւ որեւէ
սահմանափակում չունինք օրէնքով
ամէն ինչ ընելու, իշխանութիւնը
ամէն ինչ կրնայ ընել ինչ որ ուզէ,
բայց օրէնքի շրջագիծէն ներս։ Մենք
չենք ուզեր, որ վիշապը սպաննողը,
ինք վիշապ դառնայ։ Չենք ուզեր

հեռախօսով հարցեր լուծել, որովհետեւ
քաջ գիտենք, որ այդ պարագային
մենք պիտի դառնանք այն՝ ինչ որ
ժողովուրդը մերժեց։ Այդ սահմանը
անցնելու պարագային, ատիկա կը
նշանակէ մենք պարտուած ենք», ըսաւ
Պրն. Սիմոնեան։
Այսօր երբ դիմատետրերը, հեռաձայնային կապը եւ լրատուական այլազան
միջոցներով շատ դիւրաւ կարելի է
լուրերը խեղաթիւրել եւ շեղել, շատ
օգտակար էր լսել պետական մեր
ղեկավարէն լուրերու իրաւասութիւնը։
Այստեղ ալ Պրն. Սիմոնեան տեղեկութիւններ տուաւ Արցախի կարգաւորման ներկայ վիճակի մասին,
խօսեցաւ արտագաղթի եւ ներգաղթի

մասին։ Լուսաբանեց սփիւռքի մէջ
ապրող Հայաստանի քաղաքացիները
քուէարկելու, սփիւռքէն քուէարկելու
հարցերը։
Հայաստանի իրաւական համակարգը
փոխելու խիստ անհրաժեշտութիւնը,
տալով այս համակարգի անարդարութեան օրինակներ։
Դէպի Հայաստան ներգաղթելու
համար, Պրն. Սիմոնեան յիշեց թէ
«Անշուշտ կարելի չէ մէկ օրուայ
մէջ ձեր հագուստները հաւաքել եւ
Հայաստան տեղափոխուել, որ մեզի
համար մեծագոյն ուրախութիւնը
պիտի ըլլայ, բայց եկէք, գոնէ տարի
մը, երկու տարին կամ հինգ տարի
անգամ Հայաստան այցելեցէ՛ք եւ հայ

ժողովուրդի հետ շփման մէջ մտէք»,
ըսաւ Պրն. Սիմոնեան։
Հ.Հ. Ազգային Ժողովի համակրելի
եւ բանիմաց երիտասարդ փոխ
նախագահը՝ Ալըն Սիմոնեան հազիւ
մէկ ժամ խօսեցաւ, բայց այդ կարճ
ժամանակուան մէջ, մենք տեսանք
մեր յաւերժալոյս հայրենիքի մէջ
հասակ առած, զարգացած եւ իրենց
պաշտօնին ու գործին խորապէս
նուիրուած երիտասարդութենէն
օրինակ մը, որոնք մեր հայրենիքի
փայլուն ապագայի մեծագոյն երաշխիքն ու կերտողները պիտի ըլլան։
ԽԱՉԻԿ ՃԱՆՈՅԵԱՆ

ՌԱԿի Լուրեր

Զօրակցական Հաւաք Ի Պաշտպանութիւն Մասիս Մայիլեանի.
Պատւոգիրի Տուչութիւն՝ Ընկ. Յակոբ Նազարեանին
Սկիզբը Էջ 01
Յանուն ՌԱԿ-ի Արեւմտեան Ամերիկայի շրջանակի, բացման խօսքով
ելոյթ ունեցաւ Շրջանայինի ատենապետ Կեդրոնական Վարչութեան ատենադպիր ընկ. Տոքթ.
Ռաֆֆի Պալեան, նշելով որ ՌԱԿ-ը
այսօր աննախընթաց պատմական
երեւոյթի մը առաջ կանգնած է, երբ
կը մասնակցի ազատ եւ անկախ
Արցախի նախագահական եւ խորհըրդարանական ընտրութիւններուն որ
անպայման դրական փոփոխութիւններ պիտի բերէ Արցախի ժողովուրդի ընկերային-տնտեսական կեանքին
մէջ, աւելի բարգաւաճ Արցախի տեսլականով։

Այնուհետեւ ելոյթ ունեցաւ ՌԱԿ
Կեդրոնական Վարչութեան անդամ
ընկ. Արա Ահարոնեան որ պատմականը ներկայացուց ՌԱԿ-ի
Արցախի հիմնադրման եւ տարբեր
հանգրուաններուն, ինչպէս նաեւ
Արցախի մէջ իրականացած եւ ապագային իրականացուելիք ՌԱԿ-ի հովանաւորութեամբ մարդասիրական, կուսակցական, մարզա-մշակութային,
գիւղատնտեսական տարբեր ծրագիրներուն, Ստեփանակերտի, Քելբաջարի
եւ այլ շրջաններու մէջ։
Ելոյթ ունեցաւ նաեւ ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան անդամ ընկ.
Փանիկ Քեշիշեան որ կարեւոր
նկատեց ՌԱԿ-ի միջոցաւ ազատական-ռամկավարութեան գաղափարախօսութեան տարածումը Արցախի

եւ Հայաստանի մէջ, աւելի առողջ
պետական քաղաքական համակարգի ստեղծումով եւ սփիւռքի ՌԱԿ-ի
անվերապահ աջակցութիւնը այդ
նպատակներու
իրականացման
համար։
Ելոյթ ունեցաւ նաեւ ընկ. Գէորգ
Հալէպլեան, որ ներկայացուց մանրամասնութիւններ Արցախի ընտրութիւններուն ներկայ գործընթացներուն մասին, անդրադառնալով որ
ինչու՞ ՌԱԿ-ը կը պաշտպանէ Մասիս
Մայիլեանի թեկ՚նածութիւնը եւ «Նոր
Արցախ» դաշինքը, յատկապէս
նշելով որ Մայիլեանի հիմնական
նպատակն է փոփոխութիւններ
երկրի պետական, տնտեսական եւ
ընկերային համակարգերէն ներս, վեր
առնելով Մայիլեանի ունեցած դիւա-

նագիտական, պետական գործիչի
հարուստ անցեալը, եւ անոր մաքուր
կենսագրութիւնը՝ ինչ կը վերաբերի
փտածութեան, խնդրայարոյց կամ
ապօրինի հարստացման երեւոյթներու հետ առնչութիւն չունենալը։
Հանդիպման աւարտին, Արցախի
շրջանակին մատուցած ծառայութեան, գիւղատնտեսութեան զարգացման միտուած ներդրումներուն,
Շահումեանի շրջանի մանուկներու
համար նախատեսուած խաղահրապարակի կառուցման աջակցութեան՝
յանուն ՌԱԿ-ի Արցախի Հանրապետական Վարչութեան, Արցախի
ՌԱԿ-ի պատւոյ կոչում շնորհուեցաւ
(առողջական պատճառներով ի բացակայութեան) ՌԱԿ-ի երկարամեայ
վեթերան ընկ. Յակոբ Նազարեանին։

ՉորեքշաբÃÇ, 11 Մարտ 2020

Ամերիկահայ Կեանք

17

Մարաշի 1920 Թուականի Ինքնապաշտպանութեան Ու Անոր Յաջորդող
Ջարդին՝ Ու Ապա Երկրորդ Պարպումին Նուիրուած 100ամեակի Ոգեկոչում
1920 թուականը կը զուգադիպի Կիլիկիոյ քաղաքներու ինքնապաշտպանութեան մարտերուն ու անոնց յաջորդող ջարդերուն ու Կիլիկիոյ երկրորդ
պարպումին: Արդարեւ, ինչ որ սկսաւ
1920ի Յունուարին, երբ Քեմալական
Թուրքիոյ ուժերը յարձակեցան
Մարաշի վրայ ու զայն ընտրեցին
իբրեւ իրենց առաջին թիրախը
թրքական
հանրապետութեան
կայացման, յաջորդող ամիսներուն
ու տարիներուն տարածուեցաւ
նաեւ Կիլիկիոյ այլ քաղաքներուն՝
Այնթէպ, Քիլիս, Սիս, Հաճըն, մինչեւ
իսկ Ուրֆա ու ապա Ատանայի վրայ:
Այսպէս, աւելի քան 160,000 հայութիւն կրկին Կիլիկիա փոխադրած
ֆրանսական ուժերը, արդէն 1919ի
Օգոստոսին համաձայնութիւն կնքած
էին քեմալական Թուրքիոյ հետ՝ որու
հիմամբ համաձայնած էին Կիլիկիան յանձնել քեմալականներուն
ու հայութիւնը անգամ մը եւս դնել
թուրքերու անողորմ իշխանութեան
ներքեւ: Աւելին, 1919ի Դեկտեմբերին Ֆրանսացի զօրաւար Փիքոն իր
կարգին համաձայնութիւն մը կնքեց
Քեմալիո հետ՝ ամրապնդելով այն ինչ
զոր Օգոստոսին ըրած էր ֆրանսացի
դիւանագէտ Պիւյոնը...
Կիրակի, 23 Փետրուար, 2020ին
գաղութիս բոլոր յարանուանութեանց եկեղեցիներէն ներս, յաւարտ
Ս. Պատարագի, հոգեհանգստեան
պաշտօն խնդրուած էր ինքնապաշտպանութեան ընթացքին զոհուած
նահատակներուն ու յաջորդող
ջարդերու ընթացքին սպաննուած
Մարաշցիներու հոգիներուն համար
եւ նոյն օրը յետմիջօրէին, Մարաշի

Դոկտ. Կարապետ Մոմճեան

Տիկ. Սիրվարդ Տէյիրմէնճեան
Հայրենակցական Միութեան (ՄՀՄ)
հրաւէրով տեղի ունեցաւ Մարաշի
ինքնապաշտպանութեան ու Աղէտի
հարիւրամեակի ոգեկոչման հոգեճաշ
եւ հանդիսութիւն՝ ՄՀՄի Փասատինայի Կեդրոնին մէջ: Սրահը լեցուն էր
Մարաշցիներով ու Կիլիկիոյ այլ
քաղաքներէն սերած հայորդիներով:
Օրուան հանդիսավարն էր ՄՀՄի
Կեդրոնական Վարչութեան նախկին
ատենապետ՝ Տիկ. Սիրվարդ Տէյիրմէնճեան: Ան նախ բեմ հրաւիրեց Տիկ.
Սիւզի Փանոսեան-Պաղտոյեանը, որ
դաշնակի վրայ հմտաբար նուագեց
Հայաստանի Հանրապետութեան ու
ՄՀՄի քայլերգները:
Տիկ. Տէյիրմենճեան ապա բեմ հրաւիրեց պատմաբան դոկտ. Կարապետ
Մոմճեանը, որ կատարէ օրուան բացման խօսքը ու ներկայացնէ օրուան
կղերական ներկայացուցիչները,
որպէսզի իրենց պատգամները
փոխանցեն ներկաներուն:
Դոկտ. Մոմճեան հակիրճ պատմական
մը կատարելէ ետք յստակացուց, որ
եթէ 1915ի Հայկական Ցեղասպանութեան հիմնական դերակատարները
թուրք օսմանեան պետութիւնն ու
զայն ղեկավարող երիտթուրքերն էին,
ապա Մարաշի երկրորդ պարպումին
հիմնական դերակատարն էր նոյնինքն
«Ասպետական Ֆրանսա»ն, որ գաղտնի համաձայնեցաւ քեմալականներուն հետ եւ տակաւին Մարաշ դեռ
նոր վերահաստատուած քանի մօտ
20,000 հազար հայութիւնը ձգեց իր
ճակատագրին (նշենք որ նախքան

1915ի ցեղասպանութիւնը՝ Մարաշի
հայութեան թիւը 40,000ով կը գնահատուէր):
Նկատի ունենալով որ Մարաշի
մէջ գոյութիւն ունէր հայ երեք
յարանուանութեանց պատկանող
հայութիւն, դոկտ. Մոմճեան իրերայաջորդ կերպով բեմ հրաւիրեց հիւր
կղերականները, որոնք կը ներկայացնէին՝
• Փասատինայի Ս. Սարգիս Եկեղեցւոյ հովիւ՝ Տ. Պօղոս Քքհն. Պալթայան, որ կը ներկայացնէր Արեւմտեան Ամերիկայի Կիլիկեան Թեմի
Առաջնորդ՝ Տէր Մուշեղ Արք. Մարտիրոսեանը:
• Վաչէ Քհնյ. Հայրապետեանը, որ կը
ներկայացնէր Հայց. Առաքելական
Եկեղեցւոյ Արեւմտեան Միացեալ
Նահանգներու Էջմիածնական Թեմի
Առաջնորդ՝ Տէր Յովնան Արք. Տէր-

տէրեանը: Քահանայ հայրը իր խօսքի
աւարտին Առաջնորդ Սրբազաբ Հօր
անունով կարդաց անոր այս առթիւ
ՄՀՄին ու անոր անդամներուն ուղղած յատուկ գրութիւնը:
• Փասատինայի Հայ Կիլիկիա Աւետարանական Եկեղեցւոյ հովիւ՝
Վերապատուելի Սերոբ Մկրտիչեանը, որ կը ներկայացնէր Հայ Աւետարանական Եկեղեցւոյ համայնքապետ՝ Վերապատուելի Պերճ Ճանպազեանը:
• Խօսք առաւ նաեւ Հայ Աւետարանական Եկեղեցւոյ նախկին
համայնքապետ եւ բնիկ մարաշցի
ծնողներու զաւակ՝ Վերապատուելի

Նախագահ Արմէն Սարգսեան Ստորագրած է Հանրային Փակ Տարածքներուն
Մէջ Եւ Սնունդի Տեղերու Մէջ Ծխելը Արգիլող Օրէնքը
օրէնքներուն նպատակն է նուազեցնել Հայաստանի Հանրապետութեան
մէջ ծխախոտի օգտագործումը, եւ
սպառումը, պահպանել բնակչութեան
առողջութիւնը` պաշտպանելով երկրորդային ծուխի ազդեցութենէն
եւ նուազեցնել ոչ վարակիչ հիւանդութիւններու հիւանդութեան ցուցանիշները:
«Մեր կեանքին մէջ շատ գործողութիւններ կը պայմանաւորենք
ընտանիքով, մեր երեխաներով ու
անոնց ապագայով: Ատիկա մենք

Խօսք առնող բոլոր կղերականներն
ալ շեշտը դրին ցեղասպանութենէն
ետք հայութեան ու մանաւանդ կիլիկահայութեան գոյատեւման ու այդ
անուանեցին աստուածային հրաշք
ու նաեւ ազդանշան մը Թուրքիոյ, որ
հայը կայ, կը մնայ ու պիտի շարունակէ գոյատեւել ու պայքարիլ իր դէմ
գործուած ահրելի ոճիռի ընդունման ու հայութեան իրաւունքներու
վերադարձին համար: Անոնք նաեւ
խթանեցին ներկաները որ պէտք է
անպայման այս կտակը փոխանցեն
նոր սերունդին ու այդպիսով վստահ
ըլլան, որ պայքարը կը շարունակուի
մինչեւ վերջնական յաղթանակ:
Ապա բեմ հրաւիրուեցան արուեստագէտներ՝ երգչուհի՝ Սալբի Մայիլեան, երգիչ՝ Գագիկ Պատալեան,

Պատգամախօսները, ձախէն՝ Վերապատուելի Յովսէփ Մաթոսեան,
Տ. Վաչէ Քհնյ. Հայրապետեան, Տ. Պօղոս Քքհն. Պալթայան, իսկ աջին՝
Վերապատուելի Սերոբ Մկրտիչեան

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Նախագահ Արմէն Սարգսեան
ստորագրած է «Ծխախոտային
արտադրատեսակներու եւ անոնց
փոխարինիչներու օգտագործման
հետեւանքով առողջութեան հասցուող վնասի նուազեցման եւ կանխարգիլման մասին», «Տեղական
ինքնակառավարման մասին» օրէնքը
եւ յարակից եւս չորս օրէնքներ:
Անոնցմով մասնաւորապէս կ՛արգիլուի
ծխելը հանրային փակ տարածքներուն, ինչպէս նաեւ հանրային
սնունդի բոլոր տեղերուն մէջ: Այդ

Յովսէփ Մաթոսեանը:

կ՛ընենք մեր ներքին համոզումով,
մեր ներքին պահանջով, մեր ազգային արժէքներուն հաւատարիմ:
Չծխելով` մենք եւս մէկ քայլ կ՛ընենք
ի պաշտպանութիւն ընտանիքի, ի
պաշտպանութիւն մեր սերունդներուն:
… Փորձենք ապրիլ աւելի առողջ
կենսակերպով: Առողջութիւնը որեւէ
տեսակի` մտաւոր, ֆիզիկական թէ
հոգեւոր գործունէութեան յաջողութեան երաշխիք է»,- ըսած է նախագահ Սարգսեան:

եւ ասմունքող՝ Մարինէ Քէշիշեան,
որոնք հմուտ կատարողութեամբ
ներկայացուցին օրուան խորհուրդը
պարփակող երգեր ու ասմունքներ:
Ներկաները վերանորոգուած ոգիով
սրտափուխ նուիրատուութիւններ
կատարեցին՝ ՄՀՄի Փասատինայի
Մասնաճիւղի աշխատանքներուն
իբրեւ զօրակցութիւն:
Թող Աստուած մեր աղէտեալ զոհերուն
հոգիները միշտ լոյսերու մէջ պահէ եւ
Մարաշի յիշատակը միշտ վառ պահէ
մեր հայրենակիցներուն մօտ:
Քալիֆորնիոյ ՄՀՄի Վարչութիւն

Սփիւռքահայ Կեանք
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Լիբանան

«Ազատականութիւնը Մերօրեայ Քաղաքական Լաւագոյն
Վարդապետութիւնն Է Մինչ Ռամկավարութիւնը Միշտ Կ ՛ընթանայ Անոր
Զուգահեռ ու Լաւագոյն Դրսեւորումն է Անոր». Սեւակ Յակոբեան

7 Նորագիրներ Միացան ՌԱԿին
Կուսակցութիւնը ամբողջութիւնն է
միեւնոյն աշխարհահայեացքն ունեցող
եւ ազգային քաղաքական միեւնոյն
նպատակները հետապնդող այն անձերուն, որոնք ուխտով մը կապուած
կ՛ըլլան իրարու եւ միասնական ջանքերով հետամուտ կը դառնան իրենց
ընդհանրական նպատակներու իրագործման:
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան անդամակցելով հայ պատանին մեր ժողովուրդին ծառայելու
պատրաստակամութիւն ունեցող այն
անձն է, որ պատրաստ է անձնականը
զոհելու ընդհանրականին եւ իր կուսակիցներուն հետ լծուելու Հայ ազգին
ծառայութեան:
Իրենց նախորդած՝ թիւով 15 ընկերուհիներուն եւ ընկերներուն հետքերով, որոնք ընդամէնը մօտ ամիս
մը առաջ միացան ՌԱԿի շարքերուն 7 պարմանուհի-պատանիներու
նոր հոյլ մը երէկ՝ 4 Մարտ 2020ին

իրենց կուսակցական ուխտը կատարեցին միանալով իրենց ընտրած
այն կուսակցութեան, որուն անդամագրուելու պատրաստութեան շրջանը կը բոլորէին արդէն:
Հակառակ Լիբանանի դիմագրաւած
դժուարին պայմաններուն եւ յատկապէս երէկ երեկոյեան դարձեալ
զուգադիպող փակ ճամբաներուն
Ժըմմէյզիի Թէքէեան Կեդրոնին մէջ
հաւաքուեցան մեծ խումբ մը պատանիներ ՌԱԿ Լիբանանի Արմենական
Պատանեկան Շարժումէն, որոնց
դիմաւորեցին ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան անդամներ ինչպէս նաեւ ԵՌԱԿ երիտասարդական
ակումբի եւ ՌԱԿ Մկրտիչ Փորթուգալեան Ուսանողական Միաւորի
պատասխանատու
ընկերներ,
միասնաբար քննարկելու իրենց
հետաքրքրող կարեւոր նիւթեր:
Երիտասարդութեան ուղղած իր
խօսքին մէջ ընկեր Յակոբեան

շեշտեց, որ ազատականութիւնը
մերօրեայ քաղաքական լաւագոյն
վարդապետութիւնն է մինչ ռամկավարութիւնը միշտ կ՛ընթանայ անոր
զուգահեռ ու լաւագոյն դրսեւորումն
է անոր:
Հաւաքին աւարտին, եւ ինչպէս
վերը նշած էինք 7 նորագիրներ ՌԱԿ
Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան
ատենապետ՝ Ընկ. Սեւակ Յակոբեանին կնքահայրութեամբ իրենց
ուխտը կատարեցին միանալու ՌԱԿի

շարքերուն, դառնալով տիպար
Ռամկավար-Ազատականներ,
որոնք հայ սփիւռքի մէջ, Հայրենիքի
կենարար շունչով սնանող եւ
Հայաստանեայց Առաքելական Ս.
Եկեղեցուոյ սրբութեամբ զօրացած,
ամբողջական նուիրումով պիտի
լծուին ազգապահպանումի եւ մեր Մեծ
Երազի իրականացման կենսական
աշխատանքներուն, որպէս լուսաշող
գալիքի հիմնախարիսխ ընդունելով
Մայր Հարենիքը՝ Հայաստանը:

Ֆրանսա

Ֆրանսահայերը Կ ՛ահազանգեն Փարիզի Քաղաքապետի
Թեկնածուին Եւ Ատրպէյճանի Իշխանութեան Կապերու Մասին
Փարիզի քաղաքապետի ընտրութիւններուն որպէս թեկնածու
առաջադրուած Ռաշիտա Տաթին
սերտ կապեր ունի Ատրպէյճանի
իշխանութիւններու հետ: «Արմենփրես»-ի փոխանցմամբ` այս մասին
Marianne առ ցանց հարթակին
վրայ հրապարակուած յօդուածին
մէջ կ՛ահազանգեն Ֆրանսայի հայկական կազմակերպութիւններու
համակարգող խորհուրդի համանախագահներ Մուրատ Փափազեան, Արա Թորանեան («Nouvelles
d’Arménie» ամսագրի գլխաւոր խմբագիր) եւ Իլ տէ Ֆրանսի քաղաքային
խորհուրդի անդամ Փաթրիկ Քարամը:
Յօդուածին մէջ կը նշուի, որ
Տաթին յայտնի է մենատիրական
եւ ոչ ժողովրդավար Ատրպէյճանի

իշխանութեան հետ իր սերտ կապերով: Ան եղած է Ատրպէյճանի բարեկամներու միութեան անդամ, որ
համարուած է Ֆրանսայի մէջ «խաւիարային դիւանագիտութեան» գլխաւոր
գործիքը:
«Արժէ՞ յիշեցնել, որ մատամ Տաթին, որ
կը յայտարարէ Պաքուին իր սատարման մասին, դէմ արտայայտուած
է 2017-ին Եւրոխորհրդարանին
մէջ հետաքննութեան` եւրոպացի
քաղաքական գործիչներու վրայ
Ատրպէյճանի կողմէ անօրինական
միջոցներով ճնշում գործադրելու
հարցով»,- նշուած է յօդուածին մէջ:
Ռաշիտայի մտերմութիւնը Ալիեւի
վարչակարգին հետ վառ արտայայտուած է անոր կողմէ 2011ին Ատրպէյճանի առաջին տիկին

Մեհրիպան Ալիեւայի պատուին
կազմակերպուած մեծ խնջոյքի
ընթացքին: Փարիզի քաղաքապետի
թեկնածուն յատկապէս 2016-ին
Ատրպէյճանի կողմէ սանձազերծուած
ապրիլեան պատերազմէն ետք
հանդէս եկած է Լեռնային Ղարաբաղի մէջ բնակող հայերու դէմ յայտարարութիւններով:
Յօդուածին հեղինակները յոյս յայտնած
են, որ Ռաշիտա Տաթին կը դադրեցնէ
Ատրպէյճանի իշխանութիւններուն հետ
իր արտօնեալ յարաբերութիւնները:
Ֆրանսայի մէջ տեղական ինքնակառավարման մարմիններու ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան
Մարտ 15-22: Փարիզի քաղաքապետի
պաշտօնի համար Ռաշիտա Տաթիէն
բացի քաղաքապետի յաւակնորդներն

են՝ գործող քաղաքապետ Անն Իտալկոն,
որ իր պաշտօնավարման ընթացքին
այցելած է Հայաստան, ծանօթ է իր
հայանպաստ դիրքորոշումներով,
եւ Ֆրանսայի առողջապահութեան
նախկին նախարար Անյես Պիւզէնը.
անոր թեկնածութիւնը առաջադրած
է նախագահ Էմանուէլ Մաքրոնի կուսակցութիւնը:

Պոլիս

Թուրքիոյ Մէջ «Հայկական Հիմնադրամներու Միութիւն»-ը
Ընտրած է Իր 2-րդ Նախագահը
Մարտ 2-ին, Թուրքիոյ մէջ «Հայկական
հիմնադրամներու միութիւն»ը Եէտիքուլէի (Պոլսոյ թաղամասերէն)
Սուրբ Փրկիչ հիւանդանոցին մէջ՝
գումարած է դռնփակ նիստ, որուն
ժամանակ ընտրած են միութեան 2-րդ
նախագահը։
Պոլսահայ «Ակօս» թերթին տեղեկութիւններով՝ միայն նիստին սկիզբը
լրագրողներուն արտօնուած է
լուսանկարել։
Միութեան երկրորդ նախագահ
ընտրուած է Պոլսոյ հայկական Գարակէօզեան վարժարանին կից որբանոցի հիմնադրամի նախագահ Տիգրան
Կիւլմեզգիլը։
Նիստի աւարտին հրապարակուած
մամլոյ հաղորդագրութեան մէջ մաս-

նաւորապէս նշուած է.
«Հայկական համայնքներու միութիւնը
երկար ժամանակ անց հաւաքուած է
նախագահ Պետրոս Շիրինօղլուի եւ
2-րդ նախագահ Տիգրան Կիւլմեզգիլի
գլխաւորութեամբ։ Մեր հիմնադրամները աշխոյժ մասնակցութիւն ունեցած
են նիստին։ Նիստի օրակարգային
թեման եղած են համայնքային ընդհանուր խնդիրները, որոնց շուրջ եղած են
խորհրդակցութիւններ»։
Կը նշուի, որ ներկայ փուլով աշխատանքային ժամանակացոյցի մասին
միութեան ղեկավարները պիտի ծանուցուին Կ. Պոլսոյ Հայոց նորընտիր
պատրիարք Ամենապատիւ Տ. Սահակ
արքեպիսկոպոս Մաշալեանի հետ հանդիպումէն ետք։

Գրական-Մշակութային
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Իրան

Քորոնա Ժահրի Դէմ Կանխարգելիչ Միջոցներ՝ Սպահանի եւ
Ատրպատականի Հայոց Թեմերէն Ներս
Իրանահայ թեմերուն մէջ Քորոնա
ժահրի դէմ պայքարի հարցով
ազգային
իշխանութիւններուն
տարած աշխատանքներու կապակցութեամբ «Ալիք»-ի թղթակիցը
հեռախօսազրոյց ունեցած է Սպահանի եւ Ատրպատականի հայոց
թեմերու Թեմական խորհուրդներու
ատենապետեր՝ Վարուժ Մինասեանի
եւ Ռուբիկ Ջանանեանի հետ:
Այդ հարցով Սպահանի հայոց թեմի
Թեմական խորհուրդի ատենապետ
Վարուժ Մինասեանը ընդգծած է, որ
մեկնելով պետական օրկաններու հրապարակած յայտարարութիւններէն ու
յանձնարարութիւններէն, համայնքը
վարակէն զերծ պահելու նպատակով՝
փակուած են հայոց դպրոցներն ու Հ.
Մ. Մ. «Արարատ» միութիւնը: Ազգային
իշխանութեան վերահսկողութեամբ ու
նիւթական միջոցներով հականեխուած
են դպրոցներն ու միութիւնը, դադրած
են եկեղեցական արարողութիւնները,
բոլոր ձեռնարկները եւ հոգեճաշերը:
Ազգային առաջնորդարանը՝ անսալով
պետական հրամանագրի հրահանգին՝ պակսեցուցած է աշխատաժամերը առաւօտեան ժամը 8-էն մինչեւ
կէսօրուան ժամը 12:30, նաեւ ազգային
առաջնորդարանի աշխատակազմը

կ՝աշխատի ոչ լիակազմ: Ատենապետը
ընդգծած է, որ Թեմական խորհուրդի
յանձնարարութեամբ Նոր Ջուղայի
կանանց Գթութեան միութիւնը՝ «Կարմիր Խաչ»ը, Նոր Ջուղայի Հայուհեաց Բարեգործական միութիւնը եւ
ազգային առաջնորդարանի բարեսիրական ենթամարմինը պատրաստած են մաքրութեան վերաբերեալ
կապոցներ եւ գումարային նպաստի
գնումներու կտրօններ, կարիքաւոր
ընտանիքներուն համար:
Անդրադառնալով Նոր Ջուղայի ծերանոցին, ան ընդգծած է, որ արգիլուած
է տարեցներուն այցելութիւնները,
իսկ Իրանի Կարմիր մահիկ կազմակերպութեան կողմէ ազգային առաջնորդարանին եւ կառոյցներուն մէջ՝
պաշտօնեաներուն համար՝ նկատի
առնուած են ուսուցման դասերը՝ Քորոնա ժահրի դէմ պայքարի հարցով:
Անդրադառնալով հայոց դպրոցներուն,
ան ընդգծած է, որ բոլոր ուսուցիչները
առ ցանց կապի մէջ են աշակերտներուն հետ, աշակերտներուն ուսուցանումը հեռակայ կարգով շարունակելու համար:
Ան ժողովուրդը յորդորած է յարգելու առողջապահական բոլոր զգուշացումները:

Սուրիա

Սուրիոյ Մշակոյթի
Նախարարութիւնը Պարգեւատրած
է Հայ Պատգամաւոր Նորա
Արիսեանը

Սուրիոյ Մշակոյթի նախարարութեան
կողմէ պարգեւատրած է հայ պատգամաւոր, պատմաբան, թարգմանիչ,
արեւելագէտ, Սուրիա-Հայաստան
բարեկամական խորհրդարանական
յանձնաժողովի նախագահ Նորա
Արիսեան: «Արմենփրես”-ի հաղորդմամբ` Մարտ 8-ին Դամասկոսի ազգային օփերայի շէնքին մէջ տեղի ունեցած է Մշակոյթի նախարարութեան
կողմէ կազմակերպուած «Մշակոյթը
կը վերականգնէ իր յաղթանակը»
խորագիրով փառատօնի հանդիսաւոր բացումը, որու ընթացքին պարգեւատրուած է հայ պատգամաւորը:
Պարգեւները յանձնած է Սուրիոյ

մշակոյթի նախարար Մուհամմատ
Ահմատին:
Պարգեւատրուած են թարգմանիչներ,
դերասաններ եւ այլ գործիչներ, որոնք
իրենց ներդրումը ունեցած են Սուրիոյ
մշակոյթի զարգացման գործին:

Քորոնա ժահրի դէմ պայքարին առումով՝ Ատրպատականի հայոց թեմէն
մէջ ծաւալուած աշխատանքներուն
մասին Ատրպատականի հայոց թեմի
Թեմական խորհուրդի ատենապետ
Ռուբիկ Ջանանեան ընդգծած է,
որ պետական օրկաններու յայտարարութեան համաձայն, ազգային
առաջնորդարանի աշխատաժամերը
եւս պակսելով դարձած է առաւօտեան
8-էն մինչեւ կէսօրուան ժամը 12:30:
Ան նշած է, որ ինչպէս ամէն տեղ, փակ
են նաեւ Ատրպատականի հայոց թեմի
դպրոցական բոլոր օղակները, դադրած
են եկեղեցական արարողութիւնները,
սակայն միայն Կիրակի օրը՝ առանց
արարողութեան՝ բաց է եկեղեցւոյ
դռները, իսկ ննջեցեալի պարագային
միայն կ՝իրականացուի թաղման
կարգը, դադրած են Ատրպատականի

Հ.Մ.Ա.Կ.-ի մասնաճիւղերուն, «Ռոստոմ-Գասպար» գրադարանին եւ
«Համազասպ Ոսկանեան» սրահին
աշխատանքները:
Թեմական խորհուրդի ատենապետին
հաւաստիացումով՝ ազգային իշխանութեան նախաձեռնութեամբ՝ հականեխուած են ազգային բոլոր հիմնարկները եւ չեղարկուած են բոլոր
ձեռնարկները:
Ան ընդգծած է, որ ազգային իշխանութեան նախաձեռնութեամբ նմանօրինակ քայլեր կիրառուած են
նաեւ Ուրմիայի, Գեարդաբադի եւ
Սալմաստի մէջ:
Ատրպատականի հայոց թեմի Թեմական խորհուրդի ատենապետը յոյս
յայտնած է, որ բոլորը յարգեն ժահրով վարակուելու կանխարգելիչ առաջադրանքները:

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Սփիւռքի Մասնագէտներու Համար Կը Մեկնարկէ
«Իգործ» Ծրագիրը

ՀՀ սփիւռքի գործերու գլխաւոր
յանձնակատարի գրասենեակը կը
մեկնարկէ «Իգործ» բացառիկ ծրագիրը եւ սփիւռքահայ մասնագէտներուն կը հրաւիրէ աշխատելու Հայաստանի պետական մարմիններու մէջ:
Ծրագիրը նպատակ ունի նպաստելու
պետութեան կառավարման գործին
սփիւռքի զարգացած ներուժի
ներգրաւման եւ մասնագիտական
հայրենադարձութեան գործընթացի
աշխուժացման, կը հաղորդէ “Արմռատիօ”-ն:
Ըստ պետական օղակներու կողմէ
ներկայացուած մասնագիտական
կարիքներուն` ծրագրի ծիրէն ներս
սփիւռքահայ մասնագէտները գործունէութիւն պիտի ծաւալեն Հայաստանի Հանրապետութեան գրեթէ բոլոր նախարարութիւններու
եւ կառավարութեան առընթեր
մարմիններու
մէջ`
ներդնելով
սեփական փորձն ու գիտելիքները

համապատասխան
ոլորտներու
բարելաւման եւ զարգացման, քաղաքականութիւններու եւ ծրագիրներու
մշակման գործին:
Ծրագրին դիմելու համար անհրաժեշտ
է ունենալ մագիստրոսի կամ աւելի
բարձր գիտական աստիճան: Սփիւռքի
գործերու գլխաւոր յանձնակատարի
գրասենեակը մասնակիցներուն պիտի
տրամադրէ օդանաւի տոմս եւ 336
հազար դրամ գումար կեցութեան
ծախսերը հոգալու համար: Ծրագիրը
պիտի տեւէ մէկ տարի եւ պիտի
մեկնարկէ Յուլիս 1-էն։
Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է
լրացնել յայտադիմումը մինչեւ Ապրիլ
15-ը հետեւեալ յղումով` http://diaspora.
gov.am/hy/pages/97/igorts:
Ծրագրի մանրամասնութիւնները ու
կարեւորութիւնը ներկայացուցած են
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը
եւ Գլխաւոր յանձնակատար Զարեհ
Սինանեանը:
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Պատմութիւն, Խոհանոց, Արկածներ. «Singapore Tattler»-ը
Հայաստանը Անուանած է Պարտադիր Այցելութեան Վայր
Լեռներ, վանքեր եւ շատ առեղծուածային վայրեր կը սպասուին
Հայաստանի մէջ, որ պարտադիր
այցելութիւններու երկիրներէն է:
Ըստ Armenpress.am-ի՝ այսպէս կը
սկսի «Singapore tattler» ամսագրի՝
Հայաստանի մասին պատմող յօդուածը: Շեշտադրելով տարածաշրջանային
զբօսաշրջութիւնը, հեղինակը կը նշէ,
որ համեմատաբար քիչ բացայայտուած
այս տարածաշրջանը կ՝առաջարկէ
արեւելքի եւ արեւմուտքի բացառիկ
ուտեստներ:
«Հարուստ պատմութիւն, շքեղ տեսարժան վայրեր, նոր խոհանոց եւ մեծ
թիւով արկածներ ու այդ ամէնը առանց
զբօսաշրջային մեծ հոսքի»,- ըսուած է
յօդուածին մէջ:

Հեղինակը կը նկատէ, որ տարածաշրջան այցելութիւնը կ՝ապահովէ

այն, որ շատ ժամանակ չի պահանջուիր «Instagram»-ի էջը հեղեղելու
համար: Ան կը յիշեցնէ, որ Հայաստանի պարագային ատիկա նկատելի էր
Reality Show-ի ուշագրաւ դէմքերէն
Քիմ Քարտաշեանի այցին ժամանակ,
երբ ան 2019-ին եկած էր մկրտելու իր
երեխաները եւ աւելի լաւ ճանչնալու
հայկական ժառանգութիւնը:
Խօսելով հայկական ճարտարապետութեան, պատմական կառոյցներուն մասին՝ յօդուածագիրը կը
նշէ, որ Երեւանը աշխարհի հնագոյն
քաղաքներէն է: Հանրապետութեան
հրապարակը, Քասքատը, Վերնիսաժը
եւ այլ տեսարժան վայրերը անտարբեր
չեն ձգեր զբօսաշրջիկները:
Յօդուածը կ՝անդրադառնայ նաեւ
հայկական խոհանոցին: Մասնաւորապէս, ներկայացուած է լաւաշը,
տնական պատրաստուած պանիրը,
բնական միջոցներով աճած բանջարեղէններէ
պատրաստուած
աղցանները, եւ խորհուրդ կը տրուի
այդ ամէնը վայելել մաքուր հայկական
ջուրով, որ կը հոսի ուղղակի լեռներէն:
«Եւ որպէսզի իրապէս զգաք Հայաստանի պատմութեան խորութիւնը,
անհրաժեշտ է քաղաքէն դուրս գալ
տեսնելու հնագոյն եկեղեցիները,

Երեւանի Մէջ Առաջին Անգամ
Պիտի Բացուի «Տալի եւ Փիքասօ»
Ցուցահանդէսը
Մինչեւ Ապրիլ 26 Հայաստանի ազգային պատկերասրահին մէջ կը կայանայ
«Տալի եւ Փիքասօ» ցուցահանդէսը, ուր
կը ներկայացուին աշխարհին յայտնի
երկու հանճարեղ արուեստագէտներուն աշխատանքները:
Կը ցուցադրուի Սալվատոր Տալիի
եւ Փապլօ Փիքասոյի 260 ստեղծագործութիւն` քանդակ, գծագրութիւն,
խեցեղէն…։ Բոլոր նմուշները «Ազգերու
արուեստ» հիմնադրամի նախագահ,
մեկենաս եւ հաւաքորդ Ալեքսանդր
Շատրինի մասնաւոր հաւաքածոյէն են:

Ցուցահանդէսը արդէն ներկայացուած
է բազմաթիւ երկիրներու մէջ: Իսկ
Հայաստանի մէջ մշակութային
այս իրողութիւնը առաջին անգամ
հնարաւոր դարձաւ Երեւանի «Մոսկուայի տուն» մշակութային կեդրոնի եւ Հայաստանի ազգային պատկերասրահի նախաձեռնութեամբ:
Հաւաքածոն, որ Շատրինը համալրած
է 15 տարիներու ընթացքին, մեծութեամբ 4-րդն է մասնաւոր հաւաքածոներու մէջ:

վանքերը, որոնք ցրուած են երկրի
ամբողջ տարածքին: Երեւանէն
40 քմ հեռաւորութեան վրայ կը
գտնուի Գառնին, երկրին մէջ առկայ
միակ հեթանոսական տաճարը, որ
տպաւորիչ լեռնաշղթային դիմաց է»,նշուած է յօդուածին մէջ:
Ներկայացուած են նաեւ Հաղպատը,
Սանահինը եւ այլ պատմամշակութային վայրեր:

«Նարեկացի» Արուեստի Միութիւնը
Կարպետագործութեան եւ
Կաւագործութեան Դասընթացներ
Կը Կազմակերպէ
Շուշիի «Նարեկացի» արուեստի
միութեան տան մէջ, երեխաներու
եւ պատանիներու համար անվճար
հիմունքներով պիտի իրականացուին
կարպետագործութեան եւ կաւագործութեան դասընթացներ: Այս
մասին, ըստ Artsakhpress.am-ի, ըսած
է «Նարեկացի» արուեստի միութեան
համակարգող Անի Գաբլանեան:
Անոր խօսքով՝ ծրագիրը կեանքի
պիտի կոչուի միութեան ու Հրայր եւ
Աննա Յովնանեան հիմնադրամին
համագործակցութեամբ:
«Ընդունելութիւնը կ՝իրականացուի
8-12 եւ 13-18 տարիքային խումբերու
համար: Դասընթացները պիտի սկսին
Ապրիլ 1-ին եւ պիտի իրականացուին
շաբաթը երկու անգամ: Ցանկացողները կրնան արձանագրուիլ մինչեւ
Մարտ 28՝ Շուշիի «Նարեկացի»

արուեստի միութեան Facebook-ի էջի
հաղորդագրութիւն բաժնին ուղարկելով տուեալներ (անուն, մականուն,
տարիք, հեռաձայնի թիւ, ել. հասցէ,
ծննդավայր) կամ հեռաձայնելով միութեան հետեւեալ թիւերուն՝ (+374)
47-73-14-66, (097) 17-80-85»,- նշած
է Ա. Գաբլանեան:

Մխիթարեան Միաբանութեան
Թանգարանէն Ներս 5000-ամեայ
Սուր Յայտնաբերուած Է

Սուրիահայերը Երեւանի Մէջ Ուշագրաւ
Թատերական Ներկայացում Խաղցած
Են. «Հայերը Եւ Հայերը»

Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզիին
հայկական վանական միաբանութեան թանգարանէն ներս մերձաւորարեւելեան զէնքի մասնագէտ
Վիթորիա Դալարմելինան յայտնաբերած է ոչ մեծ սուր մը, որուն յետագայ
ուսումնասիրութիւնը փաստած է անոր
մօտաւորապէս 5000 տարեկան ըլլալը:
Այս մասին կը հաղորդէ Yerkir.am-ը։
Մխիթարեան Միաբանութեան թանգարանէն ներս պահուող սուրը երբեք
չէ ուսումնասիրուած: Դալարմելինան
սուրին գիտական հետազօտութիւն
ընելու արտօնութիւն ստացած է եւ

ՀԲԸՄ հայաստանեան գրասենեակի
աջակցութեամբ Հալէպի «Պետրոս
Ադամեան» թատերախումբը օրերս
Երեւանի ՀԲԸՄ Միութեան սրահին մէջ ներկայացուցած է «Հայերը եւ հայերը» երգիծական-թատերական մանրապատումներ: Մանրապատումներու հեղինակներն են
Արաքսի Ստեփանեան Մուսալլին եւ
Յակոբ Միքայէլեանը, իսկ բեմադրիչը՝
Նիկոլայ Ծատուրեանը:
Սուրիահայ դերասանները երգիծանքով ներկայացուցած են կեանքի
զանազան
իրադարձութիւններ,

հաստատած է, որ այդ սուրը աշխարհի
ամենահին սուրերէն է, անիկա պատրաստուած է մօտաւորապէս ՔԱ 3000
թուականին:

որոնց հերոսները հայաստանցիներն
ու սփիւռքահայերն են:
«Հայերը եւ հայերը» երգիծականթատերական մանրապատումները
պիտի շարունակուին նաեւ 14 եւ 15
մարտին։
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Խրիմեան Հայրիկի Եւ Ժանսեմի Նուիրուած Յուշադրամներ
Թողարկուած են

ՀՀ Կեդրոնական դրամատունը
թողարկած է «Խրիմեան Հայրիկ-200»,
«Ժանսեմ-100» արծաթէ եւ «Ժանսեմ-100» ոսկէ յուշադրամները:
Կեդրոնական դրամատունէն կը
նշեն, որ 1000 դրամ անուանական
արժէքով «Խրիմեան Հայրիկ-200»

արծաթէ յուշադրամի դիմերեսին
պատկերուած է Խրիմեան թանգարան-պատկերասրահի շէնքը, զարդանախշ` վարդեակ, «Երկաթէ
շերեփ» յուշաղբիւրէն հատուած, Խրիմեան Հայրիկի պատգամը եւ ստորագրութիւնը: Դարձերեսին պատկերուած է Խրիմեան Հայրիկի դիմապատկերը: Յուշադրամի էսքիզներու
հեղինակը Էդուարդ Կուրղինեանն է:
Տպաքանակը՝ 500 հատ:
100 դրամ անուանական արժէքով
արծաթէ «Ժանսեմ-100» յուշադրամի
դիմերեսին պատկերուած է հատուած
նկարիչին «Կակաչներ» կտաւէն: Դարձերեսին Ժանսեմի դիմանկարն է եւ

հատուած նկարչի «Դեղին հագուստով
կինը» կտաւէն: Էսքիզներու հեղինակը
Լուսինէ Լալայեանն է: Յուշադրամի
տպաքանակը՝ 500 հատ:
Ոսկէ «Ժանսեմ-100»-ի դիմերեսին
դրուագ է պատկերուած նկարիչի
«Դիմակներով կինը» կտաւէն, իսկ
դարձերեսին Ժանսեմի դիմապատկերն է: Էսքիզներու հեղինակը Էդուարդ Կուրղինեանն է: Անուանական
արժէքը 10 000 դրամ է, տպաքանակը`
300 հատ:
Յուշադրամները հատուած են Լիթվանիոյ դրամահատարանին մէջ:

Մատենադարանին Մէջ Պիտի Ցուցադրուի Թուղթի Վրայ
Գրուած Հայերէն Հնագոյն Ձեռագիրը
Մարտ 6-ին Մաշտոցեան Մատենադարանին մէջ տեղի պիտի ունենայ
հայերէն հնագոյն թղթեայ ձեռագիրի ցուցահանդէսի բացումը: Ցուցահանդէսը պիտի գործէ մինչեւ
Ապրիլ 4: Այս մասին կը յայտնէ Մատենադարանի ֆէյսպուքեան էջը:
Ձեռագրական մշակոյթի բազմահազար արժէքաւոր ձեռագիրներուն մէջ
իր բացառիկ կարեւոր եւ նշանակալի
տեղը ունի 981-ին ստեղծուած այս
ձեռագիրը:
Ան ժամանակին կը կոչուէր «աղքատ
քարտէս», այսինքն՝ մագաղաթի
համեմատ կը համարուէր պակաս
արժէք ունեցող, բայց այսօր հայերէն ամենահին թղթեայ ձեռագիրն
է եւ աշխարհի մէջ հնագոյններէն
մէկը: Անոր գիրը բոլորգիրն է,
որ այն ժամանակ կը կոչուէր
«անհեթեթ գիրք», այսինքն՝ Սուրբ
Գրքերի երկաթագրի համեմատ
աւելի առօրեական գրատեսակ,
իսկ այսօր հայերէն բոլորգրուած

առաջին ձեռագիրն է. գրատեսակ, որ
դարձաւ գրչութեան հիմնական գիր,
յետագային` տպագրութեան գիր:
Մատեանը ունի հարուստ բովանդակութիւն։ Առաջին մասին մէջ
գիտական ու պատմական նիւթեր
են, երկրորդ մասին մէջ՝ պատմական
եւ դաւանաբանական:
Ձեռագիրի գրանիւթի եւ պարունակած
նիւթերու բացառիկ արժէքը նկատի
ունենալով Մատենադարանի տնօրինութիւնը որոշած է մատեանի
հազարամեակի առիթով` 1981-ին
զայն հրատարակել ամբողջական
նմանահանութեամբ, վերծանութեամբ
եւ ուսումնասիրութեամբ:
Մէկ կազմի մէջ առնուած այս ձեռագիրին մէջ միացած են երկու ինքնուրոյն ժողովածուներ կամ մատենագրական երկեր, որոնց կազմողը Դաւիթ
քահանան է, իսկ գրիչը` անոր որդին՝
Ղուկասը:
Ձեռագիրը ունի 19,5×28,5 սմ մեծութիւն, 361 թերթ, որ նորոգուած,

լրացուած եւ կազմուած է քանի
մը անգամ. այժմեան կազմը 1585
թուականինն է:
Ձեռագիրը վերջին երկու տարիներուն
գտնուած է Մատենադարան վերականգնման բաժինին մէջ, ուր բացի
հիմնական առաջնային աշխա-

տանքներէն (ախտահանում եւ
փոշեհանում) կատարուած է թանաքակերութեան հետեւանքով գիրի
հատուածներուն մէջ յառաջացած
անցքերու ամրակայում, նախապէս
մշակուած մեթոտով:

Ստեփանակերտի Մէջ Պիտի Կազմակերպուին Ֆրանքոֆոնիայի
Միջազգային Օրուան Նուիրուած Ձեռնարկներ
Ստեփանակերտի «Փոլ Էլուարի
տուն ֆրանքոֆոնիայի կեդրոն»
հիմնադրամը Մարտ 20-ին պիտի
կազմակերպէ շարք մը ձեռնարկներ`
նուիրուած Ֆրանքոֆոնիայի միջազգային օրուան:
Ըստ «Արցախփրես»-ի՝ ըսած է
վերոնշեալ կեդրոն հիմնադրամի տնօ-

րէն Նելլի Աւանեսեան` ընդգծելով, որ
այդ տօնը կը նշուի աշխարհի աւելի
քան 65 երկիրներու մէջ:
Ֆրանսախօսութեան տօնին նպատակը ֆրանսերէնի տարածումն է, ինչպէս
նաեւ քաղաքացիներուն ֆրանսական
մշակոյթին եւ քաղաքականութեան
ծանօթացնելը:

«Ամէն տարի կեդրոնը Ֆրանսայէն
հիւրեր կ՛ընդունի` կազմակերպելով
տարաբնոյթ ձեռնարկներ, որոնց
միջոցով կը փորձենք հիւրերուն ցոյց
տալ կեդրոն յաճախող ուսանողներուն
գիտելիքները, ինչպէս նաեւ անոնց
կը ներկայացնենք արցախեան
մշակոյթը: Այս տարի` Մարտ 20-էն
սկսած, մէկ շաբաթուան ընթացքին կրկին պիտի կազմակերպենք
տարաբնոյթ ձեռնարկներ: Տեղի
պիտի ունենան թատերական բեմա-

կանացում, խաղ-մրցոյթներ` ֆրանսական գրականութեան, աշխարհագրութեան,
երաժշտութեան
եւ այլ ոլորտներու, ինչպէս նաեւ
ֆրանսական քաղաքակրթութեան
վերաբերող թեմաներու, ֆիլմերու
ցուցադրութիւններ, որոնք եւս պիտի
նպաստեն Արցախի մէջ ֆրանսերէնի
զարգացման: Այդ բոլորը, անշուշտ,
պիտի նպաստեն Ֆրանսա-Արցախ
բարեկամութեան ամրապնդման»,մասնաւորապէս ըսած է Աւանեսեան:

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԱԶԴ
Նոր Օրի ելեկտրոնային տարբերակը կարդալու
համար կարելի է այցելել՝

noror.org
Կամ գտնել մեզի մեր ֆէյսպուքի էջին վրայ՝

www.facebook.com/norornews/
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ՄԱՐԶԱԿԱՆ
Եւրոպայի Ազգերու Լիկայի Վիճակաձգութիւն
Ա.Լիկա
Ա.խմբակ.Հոլանտա, Իտալիա, Պոսնիա, Լեհաստան
Բ.խմբակ.Պելճիքա, Անգլիա, Դանիա, Իսլանտա
Գ.խմբակ.Փորթուկալ, Ֆրանսա, Շուէտ, Խրուաթիա
Դ.խմբակ.Սպանիա, Զուիցերիա, Գերմանիա, Ուքրանիա
Բ.Լիկա
Ա.խմբակ.Աւստրիա, Նորվեկիա, Հիւս.Իրլանտա, Ռումանիա
Բ.խմբակ.Չեխիա, Սկովտիա, Սլովաքիա, Իսրայէլ
Գ.խմբակ.Ռուսիա, Սերպիա, Թուրքիա, Հունգարիա
Դ.խմբակ.Կալէս, Ֆինլանտա, Իրլանտա, Պուլկարիա
Գ.Լիկա
Ա.խմբակ.Մոնթենեկրօ, Կիպրոս, Լիւքսեմպուրկ, Ատրպէյճան
Բ.խմբակ.Վրաստան, Հիւս.Մակեդոնիա, Էսթոնիա, Հայաստան
Գ.խմբակ.Յունաստան, Քոսովօ, Սլովենիա, Մոլտովա
Դ.խմբակ. Ալպանիա, Պելառուսիա, Լիթուանիա, Ղազախստան
Դ.Լիկա
Ա.խմբակ.Ֆարօ, Լաթվիա, Անտորրա, Մալթա
Բ.խմբակ.Ճիպրալթար, Լիխթընշթայն, Սան Մարինօ

Հայաստանի Ախոյեանութիւն

Արարատ-Արմենիա Ամրապնդեց Իր
Դիրքը

Շաբաթավերջին սկսան Հայաստանի ֆութպոլի ախոյեանութեան 17-րդ
հանգրուանի մրցումները: Այս հանգրուանի ամենահետաքրքրական մրցումին,
առաջատար «Արարատ-Արմենիա»ն իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 3-րդ դիրքը
գրաւող Կիւմրիի «Շիրակ»ին դէմ եւ յաղթեց հոլանտացի Նարսինկի 71-րդ
վայրկեանին նշանակած կոլով: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
-Գանձասար Կապան – Ալաշկերտ 2-2
Կոլեր.Մինասեան 13, Գրիգորեան սխալ.72 – Մարմենթինի 10, Կաթիքոյեւ 37
-Նոա – Փիւնիկ 4-2
Կոլեր.Քովալենքօ 2, Ազարով 17, տուգ.84, Սփաթարու 61 – Օզպիլիս տուգ.44, 56
-Արարատ – Լոռի Վանաձոր 0-0
Դասաւորում.1)Արարատ-Արմենիա 33 կէտ +15, 2)Ալաշկերտ 31 կէտ +14, 3)
Լոռի 29 կէտ +7, 4)Շիրակ 28 կէտ +8, 5)Արարատ 28 կէտ +6:

Սպանիոյ Քոփա Տէլ Ռէյ

- Խեթաֆէ – Սելթա Տէ Վիկօ 0-0
- Ռէալ Պեթիս – Ռէալ Մատրիտ 2-1
Դասաւորում.1)Պարսելոնա 58 կէտ +32, 2)Ռէալ Մատրիտ 56 կէտ +30, 3)Սեւիյա
47 կէտ +10, 4)Խեթաֆէ 46 կէտ +12, 5)Աթլեթիքօ Մատրիտ 45 կէտ +10:

Անգլիոյ Բաժակ

Չելսի Դուրս Ձգեց Լիվըրփուլը

Շաբթուան ընթացքին շարունակուեցան Անգլիոյ ֆութպոլի բաժակի վերջին 16 խումբերու հանգրուանի մրցումները: Այս հանգրուանին արձանագրուեցան
հետեւեալ
արդիւնքները.
-Չելսի – Լիվըրփուլ 2-0
- Ռետինկ (Բ.Դաս.) ) – Շեֆիլտ
Եունայթըտ 1-2 յետ երկրձգ.
- Ուեսթ Պրոմիչ Ալպիըն (Բ.) –
Նիւքեսըլ Եունայթըտ 2-3
- Շեֆիլտ Ուենզտէյ (Բ.Դաս.) – Մանչեսթըր Սիթի 0-1
- Լեյսթըր Սիթի – Պիրմինկհէմ Սիթի (Բ.Դաս.) 1-0
- Թոթընհէմ Հոցփըր – Նորիչ Սիթի 1-1 տուգ.2-3
- Տերպի Քաունթի (Բ.Դաս.) – Մանչեսթըր Եուն. 0-3
Այս հանգրուանի ամենահետաքրքրական մրցումին, 4-րդ դիրքը գրաւող «Չելսի»ն
իր դաշտին վրայ մրցեցաւ առաջատար «Լիվըրփուլ»ի դէմ: «Չելսի» մրցումը
սկսաւ ճնշումով եւ 13-րդ վայրկեանին, Ուիլիան նշանակեց խումբին առաջին
կոլը: Երկրորդ կիսախաղի 64-րդ վայրկեանին, Պարքլի նշանակեց «Չելսի»ի
երկրորդ կոլը: Քլոփ փորձեց փոխել մրցումին հաշիւը, Օրիճին փոխարինելով
Ռոպերթօ Ֆիրմինոյով, Ճոնզը՝ Միլնըրով եւ Լալանան՝ Մոհամմատ Սալահով:
Սակայն արդիւնքը մնաց անփոփոխ եւ «Լիվըրփուլ» դուրս մնաց մրցաշարքէն:
Հինգերորդ դիրքը գրաւող «Մանչեսթըր Եունայթըտ»ը իր դաշտէն դուրս յաղթեց
երկրորդ դասակարգի «Տերպի Քաունթի»ին, Շոուի 33-րդ, Իկհալոյի 41-րդ եւ
70-րդ վայրկեաններուն նշանակած կոլերով:
Քառորդ աւարտական հանգրուանին պիտի մրցին հետեւեալ խումբերը.
-Շեֆիլտ Եուն. – Արսենալ,
- Նիւքեսըլ Եուն. – Մանչեսթըր Սիթի
-Նորիչ Սիթի – Մանչեսթըր Եուն.
- Լեյսթըր Սիթի - Չելսի

Անգլիոյ Ախոյեանութիւն

Յաղթեց Քաղաքի Տերպիին
Ռէալ Սոսիետատ Եւ Աթլեթիք Հասան Եունայթըտ
Մանչեսթըր քաղաքի տերպին Անգլիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 29-րդ
հանգրուանի ամենահետաքրքրական մրցումն էր: 5-րդ դիրքը գրաւող «ՄանչեսԱւարտական
թըր Եունայթըտ» իր դաշտին՝ «Օլտ Թրեֆըրտ»ի վրայ մրցեցաւ համաքաղաքացի
Սպանիոյ Քոփա Տէլ Ռէյի կիսաւարտական հանգրուանի դարձի մրցումներուն
արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Միրանտէս (Բ.Դաս.) – Ռէալ Սոսիետատ 0-1, երթ.1-2
- Կրանատա – Աթլեթիք Պիլպաօ 2-1, երթ.0-1
Այսպիսով, երկու մրցումներու հաշիւով, 6-րդ դիրքը գրաւող Սան Սեպասթիանի «Ռէալ Սոսիետատ»ը աւարտեց երկրորդ դասակարգի «Միրանստէս»ի
յաղթարշաւը: Խումբը յաջորդաբար դուրս ձգած էր «Սելթա Տէ Վիկօ»ն,
«Սեւիյա»ն եւ «Վիյարէալ»ը: Դարձի մրցումին միակ կոլը նշանակեց Միքէլ
Օյարզապալը 41-րդ վայրկեանին, տուգանային հարուածով: 9-րդ դիրքը գրաւող
«Կրանատա»ն իր դաշտին վրայ թէեւ յաղթեց 10-րդ դիրքը գրաւող «Աթլեթիք
Պիլպաօ»ին, սակայն երկու մրցումներու հաշիւով դուրս մնաց մրցաշարքէն:
Խումբին կոլերը նշանակեցին Քարլոս Ֆերնանտէզ 48-րդ եւ Խերման Սանչէզ
76-րդ վայրկեաններուն: Եուրիի նշանակած կոլը 81-րդ վայրկեանին բաւարար
էր «Աթլեթիք»ին անցնելու համար աւարտական:

Սպանիոյ Ախոյեանութիւն

Ռէալ Մատրիտ Զիջեցաւ Եւ Նահանջեց

Սպանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 27-րդ հանգրուանի ամենահետաքրքրական մրցումին, 5-րդ դիրքը գրաւող «Աթլեթիքօ Մատրիտ»ը իր դաշտին վրայ
մրցեցաւ 3-րդ դիրքը գրաւող «Սեւիյա»ի դէմ: 19-րդ վայրկեանին, Տէ Եոնկ
նշանակեց «Սեւիյա»ի կոլը, Խորտանի փոխանցումով: Ապա 32-էր վայրկեանին
Մորաթա տուգանային հաւասարեցուց հաշիւը եւ 36-րդ վայրկեանին Ժոայօ Ֆելիքս
յառաջ տարաւ «Աթլեթիքօ»ն, Քոքէի փոխանցումով: սակայն 43-րդ վայրկեանին, Օքամփոս տուգանայինով հաւասարեցուց հաշիւը: Իսկ «Պարսելոնա»
դժուարութեամբ յաղթեց 6-րդ դիրքը գրաւող «Ռէալ Սոսիետատ»ին, Մեսսիի 81-րդ
վայրկեանին նշանակած տուգանային հարուածով: Առաջատար «Ռէալ Մատրիտ»
իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 14-րդ դիրքը գրաւող «Ռէալ Պեթիս»ի դաշտին
վրայ: Հաւասարակշռուած մրցումի 40-րդ վայրկեանին, Սիտնէյ նշանակեց
«Ռէալ Պեթիս»ի կոլը, Ֆեքիրի փոխանցումով: 45+3-րդ վայրկեանին, Պենզեմա
տուգանային հարուածէն հաւասարեցուց մրցումին հաշիւը: Սակայն 82-րդ
վայրկեանին, Թելլօ նշանակեց «Ռէալ Պեթիս»ի երկրորդ կոլը, Կուարտատոյի
փոխանցումով եւ խումբը յաղթեց: «Ռէալ Մատրիտ» կրեց իր 3-րդ պարտութիւնը
եւ նահանջեց 2-րդ դիրք: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Տեփ.Ալավէս – Վալենսիա 1-1
- Աթլեթիքօ Մատրիտ – Սեւիյա 2-2
- Պարսելոնա – Ռէալ Սոսիետատ 1-0

2-րդ դիրքը գրաւող «Մանչեսթըր Սիթի»ի դէմ: Մրցումի սկիզբէն «Եունայթըտ»
ճնշող կողմն էր: 30-րդ վայրկեանին, Մարսիալ նշանակեց առաջին կոլը,
Պրունօ Ֆերնանտէշի փոխանցումէն օգտուելով: «Սիթի»ի կազմէն Տէ Պրոյնի
բացակայութիւնը եւ բերդապահ Էտըրսընի սխալները սուղ արժեցին: Մրցումի
90+6-րդ վայրկեանին, ՄաքԹոմինայ հաշիւը դարձուց 2-0: «Եունայթըտ» տարաւ
կարեւոր յաղթանակ մը: Այնպէս կ'երեւի, թէ այս տարեշրջանին, «Մանչեսթըր
Եունայթըտ» պիտի մրցի Չեմփիընզ Լիկ վերադառնալու համար: Ստորեւ տեսնել
արձանագրուած արդիւնքները.
- Լիվըրփուլ – ԱՖՍ Պորնմըթ 2-1
- Արսենալ – Ուեսթ Հէմ Եուն. 1-0
- Պըրնլի – Թոթընհէմ Հոցփըր 1-1
- Վուլվըր.Ուոնտըրըրզ – Պրայլըն Էնտ Հով Ալպիըն 0-0
- Շեֆիլտ Եուն. – Նորիչ Սիթի 1-0, - Չելսի – Էվըրթըն 4-0
- Մանչեսթըր Եուն. – Մանչեսթըր Սիթի 2-0
- Լեյսթըր Սիթի – Ասթըն Վիլլա 4-0
Դասաւորում.1)Լիվըրփուլ 82 կէտ +45, 2)Մանչեսթըր Սիթի 28 մ 57 կէտ +37, 3)
Լեյսթըր Սիթի 53 կէտ +30, 4)Չելսի 48 կէտ +12, 5)Մանչեսթըր Եուն. 45 կէտ +14:

Գերմանիոյ Բաժակ

Պայըրն Հասաւ Կիսաւարտական

Գերմանիոյ ֆութպոլի բաժակի քառորդ
աւարտական հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Սաարպրուքըն (Շրջ.Լիկա) – Ֆորթունա Տուսըլտորֆ 1-1 տուգ.7-6
- Շալքէ04 – Պայըրն Միւնիխ 0-1
- Պայէր Լեվերքուզըն – Ունիոն Պերլին
3-1
- Այնթրախթ Ֆրանք. – Վերտէր Պրեմըն
2-0
Այս մրցաշարքի անակնկալն էր Շրջանային Լիկայի «Սաարպրուքըն«ը, որ հասաւ կիսաւարտական հանգրուան:
Իսկ «Պայըրն Միւնիխ» յաղթեց 6-րդ դիրքը գրաւող «Շալքէ04»ի դաշտին վրայ,
Քիմիչի 40-րդ վայրկեանին նշանակած կոլով:
Շար. Էջ 23
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Գերմանիոյ Ախոյեանութիւն

Պորուսիա Տորթմունտ՝ 2-րդ

Գերմանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 25-րդ հանգրուանի ամենահետաքրքրական մրցումն էր «Պորուսիա Մէօնշընկլատպախ» - «Պորուսիա Տորթմունտ»
մրցումը: 4-րդ դիրքը գրաող «Պորուսիա Մէօնշընկլատպախ»ը իր դաշտին վրայ
մրցեցաւ 3-րդ դիրքը գրաւող «Պորուսիա Տորթմունտ»ի դէմ: 8-րդ վայրկեանին,
պելճիքացի Թորկան Հազար նշանակեց «Տորթմունտ»ի կոլը, Հաալանտի
փոխանցումով: 50-րդ վայրկեանին, Սթինտլ հաւասարեցուց հաշիւը, Փլէայի
փոխանցումով: Սակայն 71-րդ վայրկեանին, մարոքցի Հաքիմի հաշիւը դարձուց
2-1 ի նպաստ «Տորթմունտ»ի, սանչոյի փոխանցումով: «Պորուսիա Տորթմունտ»
յաղթեց եւ օգտուելով 2-րդ դիրքը գրաւող «Լայփցիկ»ի հաւասարութենէն, գրաւեց
2-րդ դիրքը: Իսկ 8-րդ դիրքը գրաւող «Հոֆընհայմ»ը առանց Սարգիս Ադամեանի
իր դաշտէն դուրս հաւասարեցաւ 6-րդ դիրքը գրաւող «Շալքէ04»ին հետ: Ստորեւ
տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Փատըրպորն – Քէօլն 1-2, - Ֆրայպուրկ – Ունիոն Պերլին 3-1
- Շալքէ04 – Հոֆընհայմ 1-1, - Վոլֆսպուրկ – ՌՊ Լայփցիկ 0-0
- Պայէր Լեվերքուզըն – Այնթրախթ Ֆրանք. 4-0
- Պոր.Մէօնշընկլատպախ – Պորուսիա Տորթ.1-2
- Պայըրն Միւնիխ – Աուկսպուրկ 2-0
Դասաւորում.1)Պայըրն Մ. 55 կէտ +47, 2)Պորուսիա Տորթ. 51 կէտ +35, 3)Լայփցիկ
50 կէտ +36, 4)Պայէր Լեվեր. 47 կէտ +15, 9)Հոֆընհայմ 35 կէտ -8:

Իտալիոյ Ախոյեանութիւն

Եուվենթիւս Յաղթեց Ինթէր Միլանին

Շաբաթավերջին, փակ մարզադաշտերու մէջ տեղի ունեցան Իտալիոյ ֆութպոլի
ախոյեանութեան 26-րդ հանգրուանի մրցումները: Այս հանգրուանին տեղի
ունեցաւ «Եուվենթիւս»-«Ինթէր Միլան» գագաթի մրցումը: Առաջին կիսախաղը
աւարտեցաւ առանց կոլերու: Երկրորդ կիսախաղին, «Եուվենթիւս» սկսաւ աւելի
արդիւնաւէտ ձեւով գործել եւ 54-րդ վայրկեանին, Ռեմսի նշանակեց խումբին
առաջին կոլը, Քրիսթիանօ Ռոնալտոյի փոխանցումով: 67-րդ վայրկեանին,
Տիպալա հաշիւը դարձուց 2-0, Ռեմսիի փոխանցումով եւ մրցումը այդ հաշիւով
աւարտեցաւ: Ստորեւ տեսնել ցարդ արձանագրուած արդիւնքները.
- Փարմա – ՍՓԱԼ Ֆերրարա 0-1
- Միլան – Ճենովա 1-2, - Ուտինեզէ – Ֆիորենթինա 0-0
- Եուվենթիւս – Ինթէր Միլան 2-0

Ֆրանսայի Բաժակ

Փարի Սէն Ժերմէն Եւ Սենթ Էթիէն
Հասան Աւարտական

Ֆրանսայի ֆութպոլի բաժակի մրցաշարքի կիսաւարտական հանգրուանի
մրցումերուն արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Օլիմփիք Լիոնէ – Փարի Սէն Ժերմէն 1-5
Կոլեր.Թերիէ 11 – Մպափփէ 14, 70, 90+2, Նեյմար տուգ.64, Սարապիա 81
- Սենթ Էթիէն – Ռէն 2-1

Քոփա Լիպերթատորէս

Ֆլամենկօ Յաղթական

Հարաւային Ամերիկայի ֆութպոլի ակումբներու առաջնակարգ մրցաշարքի՝ Քոփա
Լիպերթատորէսի խմբակներու զտումի առաջին հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
Ա.խմբակ. - Ժունիըր (Գոլ.) – Ֆլամենկօ (Պր.) 1-2
- Պարսելոնա (Էք.) – Ինտիփենտիենթէ Տէլ Վայ (Էք.) 0-3
Բ.խմբակ. - Թիկրէ (Արժ.) – Փալմեյրաս (Պր.) 0-2
- Քլուպ Կուարանի (Փար.) – Պոլիվար (Պոլ.) 2-0
Գ.խմբակ. - Աթլ.Փարանենսէ (Պր.) – Փենիարոլ (Ուր.) 1-0
- Խորխէ Վիլսթըրման (Պոլ.) – Քոլօ Քոլօ (Չիլի) 2-0
Դ.խմբակ. - ԼՏՈւ Քուիթօ (Էք.) – Ռիվըր Փլէյթ (Արժ.) 3-0
- Տեփ.Պինասիոնալ (Փերու) – Սաօ Փաուլօ (Պր.) 2-1
Ե.խմբակ. - Ինթերնասիոնալ (Պր.) – Ունիվերս.Քաթոլիքա (Չիլի) 3-0
- Ամերիքա Տէ Քալի (Գոլ.) – Կրեմիօ (Պր.) 0-2
Զ.խմբակ. - Էսթուտիանթէս Տէ Մերիտա (Վեն.) – Ռասինկ (Արժ.) 1-2
- Ալիանզա Լիմա (Փերու) – Նասիոնալ (Ուր.) 0-1
Է.խմբակ. - Տեֆենսա Ի Ժուսթիսիա (Արժ.) – Սանթոս (Պր.) 1-2
- Տելֆին (Էք.) – Օլիմփիա (Փար.) 1-1
Ը.խմբակ. - Ինտիփենտիենթէ Տէ Մետեյին (Գոլ.) – Լիպերթատ (Փար.) 1-2
- Քարաքաս (Վեն.) – Պոքա Ժունիըրզ (Արժ.) 1-1

Արժանթինի Ախոյեանութիւն

Պոքա Ժունիըրզ Ախոյեան

Արժանթինի ֆութպոլի ախոյեանութեան վերջին՝23-րդ հանգրուանին, 2-րդ
դիրքը գրաւող «Պոքա Ժունիըրզ» իր դաշտին վրայ յաղթեց 19-րդ դիրքը

գրաւող «Ժիմնազիա Լա Փլաթա»ին եւ օգտուելով առաջատար «Ռիվըր Փլէյթ»ի
հաւասարութենէն, գրաւեց առաջին դիրքը եւ շահեցաւ տիտղոսը: Մրցաշարքը
սկսած է 1891 թուականին եւ «Ռիվըր Փլէյթ» շահած է 36 տիտղոսներ, «Պոքա
Ժունիըրզ»՝ 34 տիտղոսներ, «Ռասինկ»՝ 18 տիտղոսներ եւ 25 այլ խումբեր աւելի
պակաս թիւով տիտղոսներ: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Պոքա Ժունիըրզ – Ժիմնազիա Լա Փլաթա 1-0
- Աթլեթիքօ Թուքուման – Ռիվըր Փլէյթ 1-1
Դասաւորում.1)Պոքա Ժունիըրզ 48 կէտ +27, 2)Ռիվըր Փլէյթ 47 կէտ +23, 3)
Վելէզ Սարսֆիլտ 39 կէտ +13, 4)Ռասինկ 39 կէտ +5, 21)Հուրաքան 22 կէտ -10:
Ռմբարկուներ.1)Ռ.Պորրէ-Ռիվըր Փլէյթ 12 կոլ, 2)Ս.Ռոմերօ-Ինտիփենտիենթէ
12 կոլ, 3)Խ.Սանտ-Լանուս 10 կոլ:

Պասքեթպոլ
Էն Պի Էյ-ի Ախոյեանութիւն

Պաքս, Լէյքըրզ Եւ Ռեփթըրզ Հասան
Փլէյ Օֆի Հանգրուան

ԱՄՆ-ի արհեստավարժ պասքեթպոլի ախոյեանութեան մրցումներուն, Արեւելեան
շրջանի առաջատար «Միլուոքի Պաքս» դարձաւ առաջին խումբը, որ ապահովեց
իր տոմսը փլէյ օֆի հանգրուանի մրցումներուն: Իրեն միացան 2-րդ դիրքը գրաւող,
անցեալ տարուան ախոյեան «Թորոնթօ Ռեփթըրզ»ը եւ Արեւմտեան շրջանի
առաջատար «Լոս Անճելըս Լէյքըրզ»ը: Երկու շրջաններու առաջատարներու
միջեւ մրցումը աւարտեցաւ «Լէյքըրզ»ի յաղթանակով: Այս հանգրուանին
արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Պոսթըն Սելթիքս – Եութա Ճազ 94-99
- ԼԱ Լէյքըրզ – Միլուոքի Պաքս 113-103
- Շարլոթ Հորնէց – Հիւսթըն Ռոքէց 108-99
- Քլիվլենտ Քավալիըրզ – Տենվըր Նակեց 104-102
Արեւ.շրջանի դասաւորում.1)Պաքս 53 յաղթ – 10 պարտ. 2)Ռեփթըրզ 44-18, 3)
Սելթիքս 42-20, 4)Հիթ 40-23:
Արեւմտ.շրջանի դասաւորում.1)Լէյքըրզ 48 յաղթ – 13 պարտ. 2)Քլիփըրզ 43-19,
3)Նակեց 42-21, 4)Ճազ 41-22:

Պասքեթպոլ
Եուրոլիկ

Հինգ Խումբեր Անցան Յաջորդ
Հանգրուան

Շաբթուան ընթացքին տեղի ունեցան Եւրոպայի պասքելպոլի առաջնակարգ
ակումբներու ախոյեանութեան՝ Եուրոլիկի 27-րդ հանգրուանի մրցումները:
«Անատոլու Էֆէս», «Ռէալ Մատրիտ», «Պարսելոնա», «ԲԿՄԱ» եւ «Մաքապի»
ապահովեցին իրենց տոմսերը վերջին 8 խումբերու փլէյ օֆի մրցումներուն:
Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- ԲԿՄԱ Մոսկուա – Զենիթ Ս.Փեթեր. 86-78
- Օլիմփիաքոս Փիրէոս – Փանաթինայքոս 81-78
- Արմանի Միլան – Ռէալ Մատրիտ 73-78
- Ալպա Պերլին – Պարսելոնա 80-84
- Մաքապի ԹԱ – Անատոլու Էֆէս 77-75
Իսկ 28-րդ հանգրուանի մրցումներուն արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Փանաթինայքոս – ԲԿՄԱ Մոսկուա 66-97
- Ռէալ Մատրիտ – Լիոն Վիլէօրպան 87-78
- Անատոլու էֆէս – Օլիմփիաքոս Փիրէոս 91-79
- Ցրվենա Զվեզտա – Մաքապի ԹԱ 92-76
- Պարսելոնա – Պայըրն Միւնիխ 83-80
Դասաւորում.1)Անատոլու Էֆէս 24 յաղթ – 4 պարտ. +266, 2)Ռէալ Մատրիտ 22-6
+206, 3)Պարսելոնա 22-6 +164, 4)ԲԿՄԱ 19-9 +180:

Ձմեռնային Մարզաձեւեր

Միքայէլեանի Փայլուն Արդիւնքը
Գերմանիոյ Օպըրվիեսենտալ
քաղաքին մէջ տեղի ունեցած
դահուկարշաւի աշխարհի մինչեւ
23 տարեկան ախոյեանութեան
մրցումներուն, Հայաստանի
դահուկարշաւի երիտասարդ
ախոյեան Միքայէլ Միքայէլեան
30 քմ. ազատ ոճի մրցումին, 25
երկիրներու 63 մասնակիցներու մէջ գրաւեց 11-րդ դիրքը,
յառաջ անցնելով Ֆինլանտայի,
Իտալիոյ եւ Լաթվիայի ներկայացուցիչներէն: Առաջին դիրքը
գրաւեց նորվեկիացի Հարալտ
Ամունտսըսնը, արձանագրելով
1:12:42 ժամ արդիւնք:
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Խնդակցութիւն
Ի սրտէ կը շնորհաւորենք Նայիրի Նահապետեանը որ
չորրորդ անգամ ըլլալով ընտրուեցաւ Կլէնտէյլի Միացեալ
Դպրոցներու Ցանցի Ուսումնական Խորհուրդին անդամ։
Նայիրին արժանավայել դուստրն է Թէքէեան Մշակութային
Միութեան Փասատինա-Կլէնտէյլ Մասնաճիւղի վարչութեան ժրաջան անդամ Խաչիկ Նահապետեանին։
Ասպարէզով, Նայիրին դաստիարակ է Գալիֆորնիոյ
Լոս Անճելըսի նահանգային համալսարանին մէջ։ Ան կը
դասաւանդէ ընկերային գիտութիւն։
Նայիրին կամաւոր կերպով քանիցս գացած է Երեւան ու հոն իր ամառնային
արձակուրդի շրջանին՝ ի սպաս դնելով իր լայն փորձառութիւնը, օգտակար
հանդիսացած է հայրենի ուսուցիչներուն, որ բարելաւեն իրենց դասաւանդութեան եղանակները։
Յաջողութեան մաղթանքներով,
ԹՄՄ, Փասատինա-Կլէնտէյլ
Մասնաճիւղի Վարչութիւն

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Պսակաձեւ Ժահրին Դէմ Պայքարին Մէջ
Հայաստանը Առաջատարներու Շարքին
Հայաստանը, Լաթվիան եւ Ռուսաստանը յետխորհրդային երկիրներու
շարքին լաւագոյնն են՝ պատրաստ
համաճարակներու դէմ պայքարին:
Համաճարակներու բռնկման վատա-

գոյնս կրնան դիմագրաւել Ղազախստանը, Թուրքմենիստանը եւ Ատըրպէյճանը: Այսպէս կը նշէ GHSI-ի
(Guardion Health Sciences Inc) վերջին
զեկոյցը:

ՆՈՒԷՐ «ՆՈՐ ՕՐ»ին
Յունուար ամսուան մէջ Լոս Անճելըսի ծանօթ ազգայիններէն Վահէ
Գազանճեանի եւ երիտասարդ զաւկին՝ Քրիստոֆըր Յաբէթ Գազանճեանի
յաջորդական դառնակսկիծ մահերուն առթիւ ոմն փոխան ծաղկեպսակի
կը նուիրէ 100.00 տոլար բաժնելով խոր վիշտը սգակիր տիկին Սեդա
Գազանճեանի, զաւակներուն՝ Լեւոնի, Լիւսիի եւ համայն ընտանեկան
պարագաներուն:
Վահէն եղած էր Ֆերահեան Վրժ.ի անդրանիկ հոգաբարձուներէն եւ ի
միջի այլոց իր եռանդուն, անձնուէր մասնակցութիւնը բերած Արցախի
ազատամարտիկներուն դեղ-դեղորայք եւ այլ կարգի օժանդակութիւն
փութացնելու վսեմ գործին:

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԱԶԴ
Մեր բոլոր աշխատակիցներէն, ազգային-եկեղեցական
հաստատութիւններէն եւ ծանուցողներէն կը խնդրենք իրենց գրութիւնները, հաղորդագրութիւնները, թղթակցութիւններն ու ծանուցումները յետայսու
ուղղարկել մեր Ել-Նամակի նոր հասցէին՝
noror2020@gmail.com
Ծանօթ. Նկատի ունենալ, որ տուեալ շաբթուայ մը
թիւին մէջ լոյս ընծայելու համար, նիւթերը մեզի պէտք
է հասած ըլլան, ոչ աւելի ուշ քան մեր թերթին հրատարակութիւնը նախորդող Շաբաթ օր, Լոս Անճելըսի
ժամով առաւօտեան ժամը 10:00:

Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը

