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Լուրեր Աշխարհէն

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Հայաստանը Կը Զօրացնէ
Ներքին Ջանքերու Զօրաշարժը՝
Վրաստանի եւ Իրանի Հետ
Սերտ Համակարգումով.
Զոհրապ Մնացականեան

Հ

Հ ԱԳ նախարար Զոհրապ Մնացականեան Twitter-ի իր էջով անդրադարձած է ՀՀ-ի մէջ պսակաւոր
ժահրի կանխարգիլման քայլերուն։
«Պսակաւոր ժահրի արդիւնաւէտ
կանխարգիլման նպատակով՝ Հայաստանը կը զօրացնէ ներքին ջանքերու
զօրաշարժը՝ հարեւան Վրաստանի եւ
Իրանի հետ սերտ համակարգումով:
Մշտական կապի մէջ եմ գործընկեր
Տաւիտ Զալգալիանիի հետ՝ խթանելու
համատեղ պաշտպանական քայլերը:
Յետագայ համատեղ գործողութիւններ կը սպասուին Իրանի հետ»,- գրած
է Մնացականեան:

16 Երկիրներու
Քաղաքացիներու Մուտքը
Հայաստան Կ ՛արգիլուի. Նոր
Որոշում

Փ

ոխվարչապետ, Արտակարգ դրութեան պարէտատան ղեկավար
Տիգրան Աւինեան Ֆէյսպուքի էջին
վրայ հրապարակած է ցանկը այն
երկիրներու, ուրկէ արգիլուած է այդ
քաղաքացիներու մուտքը Հայաստան:
«...Շարք մը երկիրներու մէջ Քորոնա ժահրի տարածումին պատճառով՝ այսօր որոշած եմ արգիլել 16
երկիրներու քաղաքացիներու մուտքը
Հայաստանի Հանրապետութիւն:
Իսկ այդ երկիրներէն վերադարձող ՀՀ
քաղաքացիները պէտք է ենթարկուին
14-օրեայ մեկուսացման:
Երկիրներու ցանկն է.
1. Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետութիւն
2. Իրանի Իսլամական Հանրապետութիւն
3. Հարաւային Քորէա
4. Ճափոն
5. Իտալիա
Շար. Էջ 10
6. Սպանիա
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Կառավարութիւնը Մինչեւ Ապրիլ 14 Հայաստանի Ողջ
Տարածքին Յայտարարեց Արտակարգ Դրութիւն

Հ

այաստանի կառավարութեան
արտահերթ նիստին Արդարադատութեան նախարար Ռուստամ
Բադասեան ընթերցեց Հանրապետութեան մէջ արտակարգ դրութիւն
յայտարարելու մասին կառավարութեան որոշման նախագիծը:
Ըստ որուն, որոշում տրուեցաւ,

որ այսօր` ժամը 18:30-էն մինչեւ
Ապրիլ 14` ժամը 17:00-ը Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ կը
յայտարարուի արտակարգ դրութիւն: Արտակարգ դրութիւնը պայմանաւորուած է Թագաժահրի
տարածման հետ:

Թրամփ Յայտարարած է
ԱՄՆ-ի եւ Եւրոպայի Միջեւ
Օդափոխադրութիւնը
Դադրեցնելու Մասին

Ա

ՄՆ նախագահ Տանըլտ Թրամփը
յայտարարած է դէպի Եւրոպա
ուղեւորութիւնները դադրեցնելու
մասին. պատճառը Պսակաւոր ժահրի
տարածման դէմ պայքարն է:
Հեռուստատեսային ուղերձին մէջ ան
ըսած է, որ եւրոպական երկիրներէն
Սահմանադրական Հանրաքուէն Պիտի Յետաձգուի
բոլոր այցելութիւնները պիտի դադրին
յառաջիկայ 30 օրուան ընթացքին:
պրիլ 5-ին նախատեսուած սահԲայց նշած է, որ «խիստ, բայց
մանադրական փոփոխութիւնանհրաժեշտ» սահմանափակումները
ներու հանրաքուէն պիտի յետաձգուի։
չեն տարածուիր Մեծ Բրիտանիոյ վրայ,
Այս մասին յայտարարեց վարչապետ
ուր այս պահուն հաստատուած է
Նիկոլ Փաշինեան՝ Ազգային ժողովի
ժահրի 460 դէպք:
յատուկ նիստին՝ պատասխանելով «Իմ
«Որպէսզի կանխենք նոր դէպքերը
Քայլը» խմբակցութեան պատգամաւոր
մեր ափին վրայ, մենք պիտի դադԱրուսեակ Ջուլհակեանի հարցումին։
րեցնենք Եւրոպա կատարուող բոլոր
Վարչապետը նշեց, որ արտակարգ
ուղեւորութիւնները», —ըսած է ան`
դրութեան պայմաններուն մէջ կարելի
աւելցնելով,- «Նոր կանոններն ուժի մէջ
չէ հանրաքուէ կատարել։ Ան ըսաւ,
հանրաքուէ։
որ արտակարգ դրութեան աւարտէն
Այդ կը նշանակէ, որ հանրաքուէն տեղի պիտի մտնեն Ուրբաթ կէս գիշերին»:
ոչ առաջ քան 50 օր եւ ոչ ուշ քան 60
պիտի ունենայ 24 Յունիսէն մինչեւ 4
Շար. Էջ 02
օրուան ընթացքին պիտի կատարուի
Յուլիս երկարող ժամանակաշրջանին։

Ա

«Քորոնա» Ժահրի
Պատուաստանիւթը Ստեղծած
Ընկերութեան Հիմնադիր
Նուպար Աֆէյեանի Նախնիները
Թուրքիայէն Են. Թրքական Կայք

Յայտարարութիւն
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան
Կեդրոնական Վարչութիւն

Քորոնավիրուսի COVID-19 Վարակին
Կապակցութեամբ
ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութիւնը անդրադառնալով վերջին շաբաթներու
ընթացքին համաշխարհային մակարդակով տարածուող COVID-19
հիւանդութեան իրավիճակին կը յանձնարարէ իր բոլոր աշխարհացրիւ
շրջանակներուն աչալրջօրէն հետեւիլ սոյն հիւանդութեան տարածման
զարգացումներուն միաժամանակ յարգելով կանխարգելիչ յանձնարարութիւնները տարբեր երկիրներու համապատասխան շրջաններու մէջ:
Այս առիթով, հարկ է խուսափիլ մեծ թիւով հաւաքներէ և միջոցառումներ
կազմակերպելէ կան յաճախելէ: Ընթացքին առօրեայ հաղորդակցութեան
նպատակներով օգտագործել համացանցային և հեռախօսային միջոցները
առաւելապէս փոխան անձնական շփումի:
Մեր նպատակն ու ցանկութիւնն է կիրառել ամէն միջոց կանխելու և
նուազեցնելու վերոյիշեալ հիւանդութեան տարածումը աշխարհի զանազան
առնչուած շրջաններու բնակչութեանց մէջ:
Բարձր պատասխանատուութեամբ մեր քաղաքացիական ծառայութիւնը
պարտինք ի գործ դնել կանխել ու վերոյիշեալ հիւանդութեան տարածումը
Մայր Հայրենիքի և աշխարհի տարբեր գաղթօճախներու տարածքին:
Ռաֆֆի Պալեան | Ատենադպիր

Ղարաբաղեան Հիմնախնդրի
Ակունքները Եւ Վերամիացումը
Հայաստանին

Լեռնային Ղարաբաղը՝ Արցախ, Փոքր Սիւնիք,
կը հանդիսանայ պատմական Հայաստանի մաս։
Ղարաբաղը եղած է հոգեւոր, մշակութային եւ
քաղաքական հզօր կեդրոն։
Էջ 03

Մայք Խարապեան | Ատենապետ

Bio-Musical Charles
The New York City presentation of the bio-musical
Charles, based on the life and songs of legendary
world singer Charles Aznavour, debuted to a standing-room-only audience at Symphony Space, in an
event hosted by the Tekeyan Cultural Association of
Greater New York.
Էջ 13

Թ

րքական «Sozcu» թերթի կայքը
անդրադարձած է նոր տեսակի
«քորոնա» ժահրի դէմ պատուաստանիւթ ստեղծած ամերիկեան
«Moderna Inc.» ընկերութեան հիմնադիր Նուպար Աֆէյեանի կենսագրութեան:
Ըստ Ermenihaber.am-ի տեղեկութիւններուն՝ թրքական լրատուամիջոցը գովերգութեան երանգով
շեշտած է, որ հայ Աֆէյեանի ընտանիքի արմատները կ՝երկարին մինչեւ
Օսմանեան կայսրութիւն:
Շար. Էջ 23

Տօնական Ընդունելութիւն՝
Կանանց Միջազգային Տօնի Առիթով
Լոս Անճելըսում ՀՀ գլխաւոր հիւպա-տոսութիւնը եւ
Հայ կանանց միջազ-գային ընկերակցութեան Լոս
Անճելըսի մասնաճիւղը համատեղ նախաձեռ-նել
էին տօնական ընդունելութիւն՝ նուիրուած կանանց
միջազգային տօնին։
Էջ 16

2
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«Քորոնա» Ժահրը
COVID-19

Վերջին ամիսներուն աշխարհը կը կեղեքէ մարդկութեան
պատմութեան մէջ նոր՝ անյայտ
տեսակի համաճարակ մը,
որ կարճ ժամանակի մէջ
աղէտալի
արդիւնքներու
առջեւ կանգնեցուց գրեթէ
բոլոր՝ մեծ ու փոքր, հարուստ
եւ՝ ոչ այնքան, երկիրներուն:
COVID-19-ով կամ պսակաձեւ
ժահրով աշխարհի վրայ
վարակուածների թիւը մինչեւ
մեր թերթին տպագրութեան յանձնուելու պահը
արդէն հասած է 200000-ի,
մահացածներու թիւը՝ 8000-ի:
Բազմաթիւ երկիրներ արդեն
փակած են եւ կը շարունակեն փակել երկրին օդային,
ցամաքային եւ ծովային սահմանները: Սակայն պետութեան մը ձեռնարկածները չեն
կրնան ամբողջովին պաշտպանել քաղաքացիներուն,
եթէ անոնք չգիտակցին իրավիճակին լրջութիւնը ու իրենց
եւ իրենց հարազատներուն
առողջութեան համար պատասխանատուութիւնը իրենց վրայ
չվերցնեն:
Սիրելի ընթերցող, արտօնէ
կոչ ընել քեզի ուշադիր ըլլալ
եւ զգօն: Ամենայն պատասխանատուութեամբ վերաբերիլ մեկուսացման մասին
բժիշկներու յորդորներուն եւ
կարելի եղածին չափ մարդոց
հետ շփումը սահմանափակել, մաքրութեան կանոնները
չանտեսել եւ ամենաչնչին
ախտանիշի
պարագային
մասնագիտական բժշկական
օգնութեանը դիմել: Չէ՞
որ մեզմէ իւրաքանչիւրը
պատասխանատու է ոչ միայն
իր, այլեւ իր հարազատի եւ
սիրելիներու առողջութեան
եւ անվտանգութեան համար
եւ կրնանք չհիւանդանալով
կամ հիւանդութեան նշանները չունենալով հանդերձ
վարակուած ըլլալ եւ վարակը փոխանցել եւ տարածել
ընտանիքի անդամներուն կամ
մեր շրջապատին: Ըլլանք զգօն
եւ ուշադիր: Առողջութիւն
աշխարհին:
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ

Հաղորդագրութիւն
Մարտ 18-ը Կը Յայտարարենք Համազգային
Աղօթքի Օր. Կաթողիկոսը Յորդոր Տարածած է
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսը հայրապետական յորդոր տարածած է «քորոնա»
ժահրին առնչութեամբ:
«Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ,
Մտահոգութեամբ եւ աղօթքով
կը հետեւինք «քորոնա» ժահրին
շուրջ աշխարհի մէջ տեղ գտնող
զարգացումներուն: Այս դժուար
ժամանակներուն, երբ մարդկութիւնը փոթորկուած է համավարակի վտանգով, որմէ անմասն չէ
Հայաստան աշխարհը, եւ խռովայոյզ է նաեւ մեր կեանքը, հայրաբար կը յորդորենք մեր հոգեւոր
հայրերուն եւ հաւատացեալ ժողովուրդին՝ առաւելագոյն զգուշութիւն ցուցաբերելու եւ խուսափելու հանրային շփումներէ եւ
կուտակումներէ։
Կոչ կ՝ընենք բոլորին՝ գործելու
անձնական եւ հանրային բարձր
գիտակցութեամբ եւ պատասխանատուութեամբ ոչ միայն մեր անձերու, այլեւ միմեանց հանդէպ հոգածութեամբ՝ խորապէս ըմբռնելով,
որ այս պահուն իւրաքանչիւրի
կեանքին
անվտանգութիւնը
նաեւ մեր անձնական պատասխանատուութիւնն է: Առ Աստուած
ապաւինութեամբ
կ՝աղօթենք
վարակուածներուն եւ մեկուսացուածներուն ապաքինման եւ
հոգեւոր ամրութեան համար։
Մեր բարձր գնահատանքն ու
օրհնութիւնը կը բերենք օրուգիշեր
իրենց անսակարկ ծառայութիւնը
մատուցող մեր բժիշկներուն,
որոնք առաւելագոյն ջանքեր կը
ներդնեն իրենց ծառայութեան մէջ՝
գործելով արտակարգ իրադրութեան
պայմաններու մէջ:
Առկայ կացութեան շուրջ խորհըրդակցելով մեր Եկեղեցւոյ Նուիրապետական Աթոռներու գահակալներուն հետ եւ ստեղծուած
իրավիճակը այսօր քննարկելով
հայաստանեան եպիսկոպոսներու
հետ՝ որոշեցինք.
Ա. մինչեւ Աւագ Հինգշաբթի ինկած
ժամանակահատուածի համար Եկեղեցիներու ծառայութեան ժամեր
սահմանել իւրաքանչիւր օր ժամը
9։00-19։00՝ հաւատացեալներու
անհատական այցելութիւններու եւ
առանձնական աղօթքներու, ինչպէս
եւ Սուրբ Հաղորդութեան եւ հոգեւոր
միւս կենսական պահանջմունքներու բաւարարման համար,
Բ. Սուրբ Պատարագի արարողութիւնները
իրականացնել
դռնփակ, առանց հաւատաւոր
ժողովուրդի մասնակցութեան՝
ըստ կարելիութեան տեղւոյն վրայ
կազմակերպելով պատարագներու
հեռասփռումը,
Գ. Ծաղկազարդի տօնին չեղարկել
մանուկներու օրհնութեան կարգը,
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Անդաստանի արարողութիւնը եւ
ճիւղերու օրհնութիւնը կատարել
առանց հաւատացեալներու ներկայութեան,
Դ. Սուրբ Աստուածածնի Աւետման
տօնին՝ Ապրիլ 7-ին, չկատարել
մայրութեան բերկրանքին սպասող
կանանց օրհնութեան կարգը,
Ե. չկատարել Ս. Պսակի արարողութիւններ,
Զ. Ս. Մկրտութեան խորհուրդը կատարել խիստ անհրաժեշտութեան
պարագայի (մկրտուողի հիւանդութեան պարագային),
Է. յուղարկաւորութիւններու պարագային կատարել միայն Գերեզմանի
կարգը՝ յորդորելով սգացեալները ձեռնպահ մնալու յուղարկաւորութեան եւ հոգեհացի մարդաշատ
հաւաքներու կազմակերպումէն։
Սոյն որոշումները հրահանգելով
եկեղեցական կառոյցներուն ի գործադրութիւն՝ յառաջիկայ Չորեքշաբթին՝ Մարտ 18, կը յայտարարենք համազգային աղօթքի օր՝
հրաւիրելով իւրաքանչիւրը ժամը
19:00-ին իր գտնուելու վայրին
մէջ իր առանձնական աղօթքով
միանալու հոգեւոր դասին՝ հայցելով, որ Տիրոջ օգնականութեամբ
աշխարհը եւ մեր ժողովուրդը
ի զօրու ըլլան միաբանութեամբ,
փոխադարձ զօրակցութեան ոգիով
յաղթահարելու այս փորձութիւնը։
Այս դժուար պահուն հարկ է,
սիրելիներ, միասնական կերպով
համախմբուելու եւ ամենայն աջակցութիւն ցուցաբերելու ՀՀ կառավարութեան ու պատկան մարմիններուն, խստօրէն հետեւելու
թելադրուող բոլոր հրահանգներուն
եւ իշխանութիւններու կողմէն սահմանուած պահանջներուն։
Մենք միասին՝ հանրային համերաշխութեամբ, քաղաքացիական եւ հոգեւոր բարձր պատասխանատուութեամբ ու գիտակցութեամբ եւ մեր Տիրոջ շնորհով ու
ողորմածութեամբ կը յաղթահարենք
նաեւ այս դժուարութիւնը: Կեանքը աստուածային պարգեւ է եւ
ամենաթանկը, որուն պէտք է հոգ
տանինք միմեանց հանդէպ սիրով։
Հիմա՛ է ժամանակը վկայելու մեր
սիրոյ եւ միասնութեան մասին:
Տիրոջ օրհնութիւնը, շնորհն ու
ողորմութիւնը թող ըլլան մեր հետ
եւ ամէնքի. ԱՄԷՆ»։
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Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ
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Ղարաբաղեան Հիմնախնդրի Ակունքները Եւ Վերամիացումը Հայաստանին
ԳԷՈՐԳ ՀԱԼԷՊԼԵԱՆ
Պատմական ակնարկ.-

Լեռնային Ղարաբաղը ՝ Արցախ, Փոքր Սիւնիք, կը հանդիսանայ պատմական
Հայաստանի մաս։ Ղարաբաղը եղած է հոգեւոր, մշակութային եւ քաղաքական
հզօր կեդրոն։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը մինչեւ 1991-ի դրութեամբ
չէր համապատասխանէր որպէս Հայաստանի պատմական եւ ժողովրդական վարչա-տարածքային միաւոր, այլ իբրեւ հետեւանք 1921 թուականի
Անդրկովկասի մէջ թուրք-ազրպէյճանական միաւորման համար ստեղծուած
բարենպաստ իրավիճակի պայմաններուն մէջ բնիկ հայ ժողովուրդի ազատ
ինքնորոշման իրաւունքի խափանման արդիւնք, ինչպէս նաեւ բռնապետ
Սթալինի կամայականութեան։
Ղարաբաղի բռնի անջատման փորձերը սկսան երբ Արեւմտեան Հայաստանը դատարկուած էր եւ աւելի քան երկու միլիոն հայեր ցեղասպանութեան
ենթարկուած էին Թուրքիոյ կողմէ։ Ամբողջ հայ ժողովուրդը ոչնչացնելու նպատակով 1918-20 թուականներուն թուրքական զօրքերը մտան Անդրկովկաս։
Ազրպէյճանի Մուսավաթական իշխանութեան կողմէ Լեռնային Ղարաբաղը
գրաւելու փորձը ձախողութեան մատնուեցաւ 1918-20 թուականներուն,
շնորհիւ Ղարաբաղի ժողովուրդի բացառիկ դիմադրութեան եւ աննկուն ոգիին,
երբ այն ժամանակ Ղարաբաղը կը ղեկավարէր Ազգային կամ Մարզային
Խորհուրդը, ձախողութեան մատնելով նաեւ հայկական պետականութիւնը
ոչնչացնելու Ազրպէյճանի նկրտումները։ Հետեւապէս, թուրք-ազերիական
խուժանը չկարողանալով բռնակցել Արցախը Ազրպէյճանին, անցաւ նախադէպը
չունեցող բարբարոսութիւններու՝ նմանը 1905 եւ 1908 թուականներու, որուն
հետեւանքով կործանեց 60 գիւղ, անտուն մնացին 40,000 մարդ եւ սրահար
եղան 25,000 ուրիշներ։ Քանդեցին եւ հրդեհեցին Շուշի քաղաքը, կողոպտելով
գործարաններու, տնտեսական եւ մշակութային հարստութիւններու 90 տոկոսը։
Այս բոլոր արհաւիրքներէն յետոյ 1920 թուականին Ապրիլին Հայաստանի Ա.
Հանրապետութեան իշխանութիւնը իր զօրամիաւորները ղրկեց Ղարաբաղ, եւ
Արցախը վերամիաւորուեցաւ Հայաստանի հետ։ Դժբախտաբար հետագային
հայկական ուժերը դուրս եկան Ղարաբաղէն զոր. Դրոյի ղեկավարութեամբ
եւ իշխանութիւնը յանձնեցին սովետներուն, որուն հետեւանքով Մայիս 26-ին
Ղարաբաղի մէջ հաստատուեցաւ խորհրդային իշխանութիւն։
Նաեւ այս իրադարձութիւններէն ոչ հեռու անցեալին ՝ 1917 թուականին
Հոկտեմբերի 29-ին «Տեքրեթը Թուրքահայաստանի մասին» որուն անառարկելի
ճարտարապետն էր հայազգի անզուգական յեղափոխական ՝ Ստեփան
Շահումեան, համառուսաստանեան համագումարին կողմէ ընդունուեցաւ,
յայտարարեց հետեւեալը. «Բանուորական եւ գիւղացիական կառավարութիւնը
պաշտպանում է Ռուսաստանի կողմից գրաւուած «Թուրքական Հայաստանի»
հայերի ազատ ինքնորոշման իրաւունքը ընդհուպ մինչեւ անկախութիւն»։
Դժբախտաբար յետագային, 1918-23 թուականներուն խորհրդային ղեկավարները մեծ սխալներ թոյլ տուին երբ անոնք, միակողմանի զիջումներով,
հաւատացին Թուրքիոյ կեղծ «բանուորա-գիւղացիական» եւ արեւելքի մէջ
«հակաիմբերիալիստական» պայքարի մէջ Ռուսաստանին աջակցելու ստապատիր խոստումներուն։
Թուրք-խորհրդային «բարեկամութեան» հետեւանքով Ռուսաստանը իր կողմէ նուաճուած Արեւմտեան Հայաստանի տարածքները յանձնեց Թուրքիոյ։
Սակայն ինչպէս կը նախատեսուէր, Թուրքիան բացայայտեց իր նենգամիտ
էութիւնը։ Այս իմաստով Գ. Չիչերինին ուղղուած նամակով Ս. Կիրովը գրած
է հետեւեալը. «Քեմալականներու Խորհրդային Ռուսաստանի նկատմամբ
ունեցած «բարեկամութեան» մասին սուտ խոստումներու ետեւը թաքնուած
են նենգ գործեր, անոնց հակախորհրդային նպատակները»։
Սակայն 1920 թուականի խորհրդային իշխանութեան յաղթանակը ե՛ւ
Ազրպէյճանի ե՛ւ Ղարաբաղի մէջ լուրջ հակահարուած էր թուրքական ներխուժումը եւ ազերիական նկրտումները կասեցնելու։ Իսկ Ազրպէյճանի խորհըրդային իշխանութիւնը վերջնագիր ներկայացուց Ղարաբաղի հայութեան ՝
Ազրպէյճանին միանալու, սակայն Արցախի հայութիւնը մերժեց այդ վերջնագիրը։
Իսկ Հայաստանի մէջ, խորհրդային իշխանութեան հաստատման օրը, 1920 թ.
Նոյեմբեր 30-ին Ազրպէյճանի յեղկոմը յայտարարեց հետեւեալը. «ԱԶՐՊԷՅՃԱՆԸ
ՀՐԱԺԱՐՒՈՒՄ Է ՂԱՐԱԲԱՂԻ, ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ եւ ՆԱԽԻՋԵՒԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
ՊԱՀԱՆՋԱՏԻՐՈՒԹԻՒՆԻՑ»։ Իսկ 1921-ի Յունիսին Ռուսաստանի Կենտկոմի Կովկասեան Պիւրոն որոշում ընդունեց որ «ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԸ
ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԲԱԺԱՆԵԼԻ ՄԱՍՆ Է»։ Դժբախտաբար նոյն
տարուայ Յուլիսի 5-ին Կովկասեան Պիւրոն Սթալինի ճնշումով եւ Ազրպէյճանի
յեղկոմի նախագահ Ն. Նարիմանովի մեղսակցութեամբ, կ՚ընէր հետեւեալ
վտանգաւոր յայտարարութիւնը. «Ելնելով հայերի եւ մուսուլմանների միջեւ
ազգային խաղաղութեան անհրաժեշտութիւնից եւ վերին ու ստորին Ղարաբաղի
տնտեսական կապից, Ազրպէյճանի հետ նրա մշտական կապից, Լեռնային
Ղարաբաղը թողնել Ազրպէյճանական ԽՍՀ-ի մէջ, ընձեռել լայն ինքնավարութիւն,
վարչական կեդրոն ունենալով Շուշի քաղաքը»։
Եւ որովհետեւ խորհրդային իշխանութիւնը Ղարաբաղի մէջ հռչակուած է
Ազրպէյճանի խորհրդայնացումէն մէկ ամիս ետք, նաեւ Կովկասեան Պիւրոյի
կողմէ որեւէ որոշում չկայ Ազրպէյճանին «պատկանող տարածքներէն» անոր
կազմի մէջ «թողնելու», նաեւ նկատի ունենալով վերեւը նշուած պատմական իրադարձութիւնները, ապա կրնանք հաստատել որ Ղարաբաղը երբեք
Ազրպէյճանի մաս չէ կազմած։
Այսպէս կոչուած «Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը» իրականութիւն
դարձաւ 1923-ին Ազրպէյճանի Յուլիսի 7-ի որոշումով, որով Ղարաբաղէն դուրս
մնացին հայ բնակչութիւն ունեցող շատ տարածքներ։ Ազրպէյճանի նենգամիտ
եւ ցեղապաշտ ղեկավարները նոյնիսկ չթողեցին որ Շուշին «ինքնավար
մարզի» կեդրոն դառնայ եւ ամէն սադրանք ու դաւադրութիւն չխնայեցին
որպէսզի Շուշին Ազրպէյճանի ենթակայ քաղաք դառնայ։ «Ինքնավար մարզի»

կազմաւորման առաջին օրէն
Ազրպէյճանի ղեկավարութիւնը
միշտ ոտնահարած է հայ
բնակչութեան իրաւունքները,
ծանր հարուած հասցուցած
ժողովուրդի ընկերա-տնտեսական առաջընթացին, հայերու նկատմամբ խտրական
քաղաքականութիւն վարած,
հայոց լեզուն եւ մշակոյթը
խափանած, պատմամշակութային
յուշարձաններ ոչնչացուցած, եւայլն։ Այսպիսով խզուեցան
բոլոր կապերը Խորհրդային Հայաստանի հետ։ Հետեւաբար, ստեղծուած դժուար
պայմաններու բերումով հայեր սկսան արտագաղթել Ղարաբաղէն։ 1923-1979
թուականներուն Ղարաբաղի բնակչութիւնը նուազած էր 27,000 մարդով։

Պայքար յանուն իրաւունքներու.-

Անցնող տասնամեակներուն Ղարաբաղի ժողովուրդը պայքարած է Խորհրդային
Հայաստանի հետ վերամիաւորման նպատակով։ 30-ական թուականներուն
ազգայնականութեան մէջ մեղադրուելով, հետապնդումներու ենթարկուած են
հարիւրաւոր հայորդիներ։ «Մարզի» բազմաթիւ աշխատաւորներ եւ բանուորներ
բազմիցս դիմած են կուսակցական եւ պետական մարմիններուն ՝ Խորհրդային
Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միացման խնդրանքով, վերականգնելու պատմական
արդարութիւնը։ Նոյնիսկ 1965-ին 45 հազար ստորագրութիւններ հաւաքուած
եւ Կենտկոմ ուղարկուած են նոյն նպատակով, որուն իբրեւ պատասխան 1966ին Խորհրդային Միութեան Կենտկոմը որոշեց, Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի
Կենտկոմներուն յանձնարարել որպէսզի պատրաստեն ծրագիր լուծելու համար
Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Դժբախտաբար Մ. Սուսլովի կողմէ ձախողութեան
մատնուեցաւ այդ գործընթացը։ Այստեղ յանուն պատմական արդարութեան
պէտք է նշել նաեւ, որ նոյն տարին յանդուգն եւ արդար պահանջով Խորհրդային
Միութեան Կենտկոմին նամակ ուղարկեց նաեւ այն օրերու ՌԱԿ-ի անզուգական
խմբագիր, հրապարակագիր եւ կուսակցական ղեկավար ՝ Գերսամ Ահարոնեան։
Ինչպէս կը սպասուէր, այդ նամակը մնաց անպատասխան։
Նոյն հարցով եղան բազմաթիւ առաջարկներ 1977-ին, իսկ 1987-ին կուսակցական եւ պետական մարմիններու մէջ Ղարաբաղէն ներկայ էին 4 պատուիրակներ
եւ ներկայացուած 80,000 ստորագրութիւն։
Կորպաչեւեան վերակառուցումը եւ հրապարակայնութիւնը կարծէք նոր յոյս
բերաւ Ղարաբաղեան հիմնախնդրի լուծման համար։ Հետեւաբար ժողովրդային
շարժման նոր փուլ սկսաւ երբ հազարաւոր բնակիչներ բոլոր շրջաններէն,
Ստեփանակերտի մէջ շուրջօրեայ միթինկներ եւ զօրակցական հաւաքներ
սկսան կազմակերպել։ Կազմուեցան «Կռունկ» եւ «Միացում» շարժումները,
որոնք միթինկները կազմակերպեցին խաղաղ եւ ժողովրդավարական ձեւով։
Սակայն 1988-ի Փետրուարի 21-ին ԽՍՀՄ ղեկավարութիւնը ընդունեց հապճեպ
եւ սխալ որոշում որ հիմնուած էր խեղաթիւրուած տեղեկատուութեանց
վրայ եւ փոխանակ հարցին քաղաքական լուծում տալու, փորձեց հարցը
ներկայացնել որպէս ընկերային-տնտեսական խնդիր։ Բնականաբար, հայ
ժողովուրդը չընդունեց այն, իսկ միւս կողմէ ազրպէյճանական ազգայնամոլ
հրոսակներ կատարեցին Սումկայիթի ոճիրները։ Հետագային Կեդրոնական
կառավարութեան բոլոր փորձերը ապարդիւն եղան, որմէ օգտուեցան
Ազրպէյճանի հակահայ իշխանութիւնները, աւելի եւս խստացնելով «մարզի»
կուսակցական եւ պետական մարմիններու իրաւունքները։
Եւ վերջապէս, 1989-ի Դեկտեմբեր 1-ին Խորհրդային Հայաստանի Գերագոյն
Խորհուրդը եւ Լեռնային Ղարաբաղի Մարզային Խորհուրդը միասնական
պատմական հռչակագիր ընդունեցին ՝ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին
միացնելու մասին։ Յետ այս որոշման, բարբարոսութիւններու նոր ալիք սկսաւ
Ազրպէյճանի ժողովրդական ճակատի եւ ներքին զօրքերու կողմէ գրեթէ բոլոր
հայաբնակ շրջաններուն մէջ։ Աւելի ուշ, Պաքուի մէջ 1990-ին տեղի ունեցան
ջարդեր որոնց հետեւանքով զոհուեցան տասնեակ հայեր եւ հարիւրաւոր
վիրաւորներ։ Նաեւ ազերի հրոսակախմբեր յարձակումներ կազմակերպեցին
հայկական Շահումեանի, Խանլարի եւ Մարաղայի շրջաններու մէջ։
Եւ վերջապէս, 1991-ին Դեկտեմբեր 29-ին Ղարաբաղի ժողովուրդը համաժողովրդական հանրաքուէով իր ինքնորոշումը կայացուց ՝ անկախութիւն
հռչակելով եւ անջատուելով Ազրպէյճանի Հանրապետութենէն, Խորհրդային
սահմանադրութեան տառին եւ ոգիին համաձայն։

Եզրակացութիւն.-

Պէտք է շեշտել որ ոյժով, սպառնալիքներով եւ շրջափակումով անկարելի
է պարտութեան մատնել Հայ ժողովուրդը եւ ստիպել որ ան հրաժարի
ժողովուրդը վերամիաւորելու արդար իրաւունքէն։ Եւ նկատի առնելով
Հայաստանի հետ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդական, պատմական եւ
մշակութային ընդհանրութիւնը, այս հիմնախնդրի միակ լուծումը կը կայանայ
Հայաստանի եւ Ղարաբաղի վերամիացումը մէկ միասնական պետութեան
մէջ։ Հասկնալով որ աւելի քան 26 տարիէ խաղաղ կարգաւորման գործընթացը
եւ բանակցութիւնները շօշափելի արդիւնք չտուին եւ հիմնախնդրի լուծման
տրամաբանութիւնը կընթանայ ազգերու ինքնորոշման սկզբունքի վրայ,
այնուամենայնիւ, ազատ եւ անկախ Արցախը ԻՐՈՂԱՊԷՍ (De Facto) կայացած
պետութիւն է իր պետական, քաղաքական եւ իրաւական կառավարման
բաղադրիչներով։ Սակայն այս բոլորը պէտք է դիտարկել այս հիմնախնդրի
ՄԱՐՏԱՎԱՐԱԿԱՆ նպատակի եւ գործընթացի տրամաբանութեամբ։ Իսկ
հիմնախնդրի ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ նպատակը եւ հանգոյցալուծումը ուրիշ բան
չէ եթէ ոչ ՝ ԱՐՑԱԽԻ ՎԵՐԱՄԻԱՑՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՆ։

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ
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Ս. Ներսէս Շնորհալի Հայրապետի

«Քննող Գաղտնեաց» եւ «Հուր Սիրոյ» Աղերսանքը
Դոկտ. ԶԱՒԷՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ
Միջինք

Այսօր Չորեքշաբթի Մարտ 18, Միջինքն է Մեծ Պահոց, եւ հաւատացեալներ իրենց
պահքի ներշնչման առիթ կը նկատեն զայն ու կրօնաշունչ ոգիով հաւատարմօրէն
կը համախմբուին, նոյնիսկ եթէ ընկերային սովորութեամբ, շեշտելով անշուշտ
Քառասնօրեայ Մեծ Պահոց ներկայութիւնը իրենց առօրեայ կեանքէն ներս։
Նկատելի կ՛ըլլայ նաեւ այս շրջանին համախմբուիլ առանձնացումի կեդրոններէն
ներս որ իսկապէս կը զօրացնէ խոկումի եւ ներքին պատրաստութեան առիթն ու
գործնական կերպը, յիշելով որ Միջինքը Մեծ Պահքի ճամբուն կէսը աւարտած
ցոյց տալով, կը թելադրէ վերականգնել մեր ճիգերը վերանորոգման մեր ճամբուն
վրայ։ Չմոռնանք որ անցնող տասը դարերու ընթացքին հայ ժողովուրդի
պատմութեան մէջ մեծագոյն հրաշքներէն եղան Հայ Եկեղեցւոյ յատուկ Ս.
Գրիգոր Նարեկացիի եւ Ս. Ներսէս Շնորհալիի զոյգ պարգեւները, առանց որոնց
քրիստոնեայ հայ ժողովուրդը պիտի մնար նկուն չդիմանալու աստիճան զինք
շրջապատող չարաղէտ հոսանքներուն ու անվերջ հալածանքներուն։

«Քննող Գաղտնեաց»

Շնորհալի Հայրապետի «Հաւատով խոստովանիմ» ամենաժողովրդական
աղօթքը, գրուած անձնական առաջին դէմքով եւ օրուան 24 ժամերուն համար
յատուկ նոյնքան հատուածներով, կը հանդիսանայ Հայ Եկեղեցւոյ սրտառուչ
աղերսանքը Մեծ Պահոց ընթացքին զոր կը կարդանք անձնապէս եւ ոչ
միասնաբար, կրաւորական եւ մանաւանդ ենթակայական դիրքով, շեշտելով
անձին ու անոր մեղապարտ կեանքին ընթացքը, խնդրելով ամէն միջոց եւ կերպ
մաքրուելու եւ Աստուծոյ մարդուս շնորհած «պատկերը» մասամբ վերականգնելու համար։ Քսանչորսէն մին «Քննող գաղտնեաց» տունն է, «գաղտնիքները
քննող» Աստուծոյ ուղղեալ այս հատուածը, որմէ աղօթաւորը մեղաց թողութիւն կը
խնդրէ անձնապէս։ Եւ սակայն ինչ բանն է «գաղտնի» եթէ ոչ նոյն ինքն մեղքը որ
պէտքը ունի «քննուելու» Քրիստոսի կողմէ, որքան ատեն որ մարդիկ անտարբեր
գտնուելով, գիտնալով հանդերձ մեղքերուն թիւն ու անոնց ծանրութիւնը չեն
ուզեր քննել զանոնք, խնդրելով որ Քրիստոս ինք կատարէ լրումը մարդկային
սխալներուն եւ արդարացնէ զիրենք։

«Հուր Սիրոյ»

Այլուր նաեւ Շնորհալի Հայրապետ իր տարածուն շարականներուն եւ աղօթքներուն մէջ կուտայ կերպն ու դարմանը որոնցմով հաւատացեալը կարող պիտի
ըլլայ իր մեղսալից կեանքէն մաքրուելու եւ Տիրոջ մօտենալու։ Հոս սակայն
Հայրապետը կը պարտադրէ որ հաւատացեալը ինք գլխաւոր բաժինը առնէ իր
մարդկային բնութեան սայթաքումները քննելով, «սիրոյ կրակը» վառ պահելով իր
մէջ, եւ «գինը» վճարելով, այլապէս անօգուտ պիտի դառնար միայն ապաւինիլ
Տիրոջ ողորմութեան եւ սպասել ձեռնածալ։ «Սիրոյ կրակը» այնքան ինքնատիպ
կերպով գործածած է Ներսէս Շնորհալի երբ կ՛երգենք իր յօրինած «Նայեաց
սիրով» երգին մէջ, կ՛արտասանենք «Հուր կենդանի Քրիստոս» հատուածը, եւ
կամ «Նորաստեղծեալ» շարականի «Սիրոյ քո հուր» հոյակապ բաժնին մէջ։
Ամէնուրեք Հայրապետը կ՛ուզէ որ այդ նոյն ինքն «Քրիստոսի կրակը», մարդու
հոգիին եւ մտքին մէջ բոյն դրած մեղքն ու չարիքը «այրէ եւ մաքրէ» իր իսկ
խօսքերով, եւ այդ նոյն կրակով վերնան, խճմտանքը մաքրուի, եւ Քրիստոսի
սէրը իրարու նկատմամբ տիրապետէ։
Երբ զՔրիստոս «Հուր Կենդանի» կ՛անուանէ, մեր կեանքի ճրագը այդ կրակով
կ՛ուզէ վառել, երկինքէն երկիր բերելով զայն, նկատի ունենալով որ միայն այդ
կերպով, ինչպէս Առաքեալները Հոգեգալստեան օրը կրակի բոցերը ստացան եւ
զօրացան, նոյնպէս նաեւ Քրիստոսի հետեւողը մաքրուի եւ «լոյսի որդի» դառնայ,
մնալով հանդերձ «այս աշխարհի որդին», եւ խորհրդանշականօրէն զգուշացնելով
նաեւ մեզի ծանօթ ամենօրեայ կործանարար կրակէն որ կը խորտակէ ամէն ինչ
հրդեհներու վերածուելով։ Քրիստոսի հուրով Հայրապետը առաջին «դեղագիր»ն
է զոր կուտայ մեզի որուն շնորհիւ «ախտն ու աղտը, հիւանդութիւնն ու

անմաքրութիւնը», ինչպէս ինք կը
բնորոշէ, փարատին մարդոց մէջէն։

«Զհոգին մի՛ շիջուցանէք»

Սիրոյ կրակը Շնորհալի Հայրապետին մօտ գերազանցօրէն
սիրոյ աղբիւրն է՝ Սուրբ Հոգին,
որ որպէս բոցեղէն զօրութիւն աշակերտները առաքեալներու վերածեց։ Անոր
ակնարկելով Պօղոս Առաքեալ կը զգուշացնէ թէ այդ աստուածապարգեւ շնորհը
«մի՛ մարէք», տրուած ձեզի ձրի կերպով Խաչի բարձունքէն, եւ սակայն մարդիկ
կարող են զայն մարել վայրկեանի մը մէջ, ինչպէս մոմին բոցը, մնալով խաւարի
եւ ցուրտի վտանգներուն ենթակայ, կորսնցնելով յոյսի եւ լոյսի, ջերմութեան եւ
բերկրանքի քաղցրութեան վերանորոգ շնորհները։ Այս ալ երկրորդ «դեղագիրն»
է տրուած մեզի Պօղոս Առաքեալէն։

«Գտող զիս արա»

Կարողութիւն տուր ինծի որ կարենամ գտնել, կ՛ըսէ Հայրապետը «Առաւօտ
լուսոյ» բոլորիս յայտնի առաւօտեան արշալոյսի երգին մէջ։ Ի՛նչն է կորսուածը
զոր պէտք է գտնել։ Նոյն ինքն Քրիստոս՝ «ողորմութեան գանձը» որ շատ
անգամ «ծածկուած» կ՛ըլլայ մեզմէ, մեր անփութութեան եւ անտարբերութեան
պատճառով։ Մեր այլազան արարքներով կը հեռանանք Իրմէ եւ չենք կրնար
տեսնել զինք՝ կքած մեր հաճոյքներու ծանրութեան տակ։ Այլապէս ի՛նչպէս
Քրիստոս ինքզինք կը ծածկէ։ Այսօր սակայն աշխարհ տարբեր կը մտածէ, եւ
կամ երբեք չի մտածեր, որո՞ւն հոգն է «ողորմութեան գանձը» տեսնել, փնտռել
եւ գտնել, քանի որ միայն մեր տեսած աշխարհի գանձն է որ կը յագեցնէ մեզ, ու
անով նոյնիսկ չենք գոհանար։ Ճիշդ այս է որ Հայրապետը կ՛երգէ «սիրոյ կրակը»
վառ պահելով, եւ մեզի սրտաճմլիկ աղերսանք տալով որ «կարող դարձուր զիս
քեզ գտնելու» որ մեր մեղքերուն պատճառաւ «ծածկուած ես»։
Ընդհակառակը, Քրիստոս ինք յայտնութիւնն իսկ է, եւ Իր բերած կրօնքը
յայտնեալ կրօնքն է աշխարհին, եւ եթէ չենք տեսներ զինք, մեղքը մեր վզին,
մենք կը մնանք պատասխանատուն։ Դէպի Իր ճակատագիրը մեկնող Տիրոջ
ընդառաջ պիտի երթանք, Գանձը վերագտած ըլլալու հաստատ հաւատքով։
«Գանձը» նաեւ Աստուծոյ արարչագործութիւնն իսկ է ուրկէ համատարած
բարիքն ու բարեգործութիւնը հասան մարդկութեան, հակառակ մեղքի յարատեւ
մեքենայութիւններուն։ Աւագ Շաբթուն լծակից պարտինք ըլլալ Տիրոջ վերջին
ճանապարհորդութեան՝ արժանի դառնալու համար Իր Յաղթական Լոյսին։
Ու զայն կատարելագործելու միակ կերպը, ըստ Ներսէս Շնորհալիի, սիրոյ
կրակը վառ պահելն է ու գանձին տէրն ըլլալն է, փոխան անտարբերութեան եւ
աշխարհիկ աւանդներու։

Աւետարանը՝ Պատուանդան

Եթէ գաղտնիքներու քննողը «լոյսն ու կրակն» են, հաւատացեալք պիտի
կանգնին միայն Աւետարանի պատուանդանին վրայ եւ անկէ ստանան
անոնց «վառելանիւթը», քանզի եթէ որպէս սկիզբ եւ սկզբունք պատուանդան
չկայ մեզ կանգուն պահող, եւ եթէ անաստուածներու ճամարտակութեամբ
պիտի սկսին մեր քննութիւնները, եւ արդի մտածողութեան շռայլած անկրօն
նախդիրներով պիտի շարունակուին մեր հետազօտութիւնները, մէկդի դրած
կ՛ըլլանք Ս. Գիրքն ու Աւետարանը, ուրացած կ՛ըլլանք Աստուծոյ Թագաւորութեան
ներգործութիւնը, հեռու կը մնանք Ս. Եկեղեցիէն, եւ մեր մտածումը կը թեքի
դէպի նոյն ճամարտակութիւնները որուն զոհ գացած է այսօր աշխարհի հիւանդ
մեծ զանգուածը։ Հաւասարակշռութիւնը ապահովաբար եւ փաստացի կերպով
պահողը եղած է ու պէտք է ըլլայ ահա երկու հազար տարիներէ ի վեր Քրիստոսի
Սուրբ Եկեղեցին։ Թող որ վայելենք անոր հովանին Քրիստոս Թագաւորի
մշտանորոգ ներկայութեամբ։
Միջինքը ընկերային ու սովորական չմնան մեր մէջ։ Գնահատելի է համայնքներու
եւ միութիւններու կատարած հաւաքոյթները Միջինքի առիթով։ Իսկապէս լուրջ
ընթացք մը տրուած է անոր ամէն տարի որուն ականատեսն ու մասնակիցը
եղած ենք տարիներէ ի վեր։ Հայ Եկեղեցւոյ դրոշմը կնքած է Միջինքի
հոգեպարար առիթը։ Մեզի կը մնայ զայն անաղարտ պահել ու միշտ աստիճան
մը բարձր պահել սովորականէն, ընկերայինէն ու պատահականէն։ Չմտածել ու
կարեւորութիւնը ճաշատեսակին ու երբեմն ալ անհարկի ձայնաւոր գործիքներու
աղմուկին ենթարկելով զայն։ Յիշելով միշտ թէ տակաւին Մեծ Պահքի մէջտեղն
ենք ու զայն մաքրութեամբ, աղօթքով եւ Սուրբ Գրային դասերով լրացնելու
պարտաւորութեան տակ կը գտնուինք։
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Էս Ի՞նչ «Հալի» Ընկանք
ՅԱԿՈԲ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ

Չ

ուզեցի հայերէն «վիճակ» բառը գործածել «հալ»-ի փոխարէն, պարզապէս
Միացեալ Նահանգներու եւ ի մասնաւորին՝ Լոս Անճելըսի ժողովուրդին
մատնուած վիճակը նկարագրելու համար, այդ պարսկական բառը աւելի
յարմար եւ ժողովուրդին հոգեկանին իսկական իմաստը նկարագրող բառ մը
ըլլալուն համար, գործածեցի զայն:
Անմահն Չարենցի «ամբոխները խելագարած»-ները այժմ այստեղ են: Խուճապ
մըն էր որ փրթաւ Միացեալ Նահանգներու մէջ, մասնաւորապէս՝ Ուաշինկթըն
եւ Գալիֆորնիա նահանգները արգելափակուելէ ետք, ըստ նախագահ Թրամփի
հրահանգին: Այս երկու նահանգները ամենամեծ տարողութեամբ «քորոնա»
կոչուած ժահրով (virus) վարակուած նահանգներ ըլլալուն պատճառով: Երկիր
մը ամբողջ մեկուսացուած է աշխարհէն, օդային թռիչքները արգիլուած, ծովային
ճամբորդութիւնները նոյնպէս, ճանապարհային ճամբորդութիւնները խիստ
քննութեան ենթարկուած, հասարակական ելոյթները, համախմբումները,
հաւաքոյթները, բոլոր միջոցառումները չեղեալ նկատուած, առաւել եւս՝
տարեցներուն թելադրուած է իրենց բնակարաններէն դուրս չգալ, անախորժ,
անհանգիստ կարգավիճակ մը ստեղծելով երկրին մէջ:
Կարծէք կամաւոր բանտարկեալներ ըլլայինք:
Ժահրի տարածման լուրի առաջին նշոյլին, մեր զաւակները մեզ ապահոված
էին արդէն տան կենցաղային անհրաժեշտ ուտելիքներով եւ առողջապահական
պէտքերով: Բայց... անոնք չեն «գիտեր» մեր կերածը: Ուստի, ես ու տիկինս
յաջորդ առաւօտ ճամբայ ելանք «այս կամ այն» պակաս ուտելիքը կամ «պէտք»
եղածը գնելու համար...շուկայէն: «Չես գիտեր, ի՞նչ կ՝ըլլայ ի՞նչ չըլլար» կամ՝
«ասիկա որքա՞ն պիտի տեւէ» ըսելով:
Ես անձամբ ականատես եղած եմ 1990-ի (Ռատնի Քինկի) դէպքերուն, ուր ոչինչէն
փոթորիկ ստեղծուեցաւ Լոս Անճելըսի մէջ: Պահեստանոցներ, նպարավաճառի
խանութներ եւ խռովարարներու ճամբուն վրայ գտնուած բոլոր վաճառատուներն
ու խանութները համաճարակ կողոպուտի ենթարկուեցան: Նոյնիսկ՝ կահ
կարասիներու խանութները: Հաւատալի՞ք տեսարան էր արդեօք: Կահ կարասին
շալկած կիներ ու այրեր, մրջիւններու շարանի նման իրենց բնակարանները կը
կրէին այդ աւարը:
Ուրեմն՝ սիրելի ընթերցող, երեւակայէ այդ տեսարանը առանց կողոպուտի:
Լոս Անճելըսի մէջ ունինք, շատ հաւանաբար այլ քաղաքներու եւ նահանգներու
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մէջ եւս ունին նոյն հսկայական նպարեղէնի եւ այլ պիտոյքներու վաճառատուներ
ինչպէս՝ (Costco, Smart & Final, Wallmart) եւ անշուշտ ուտեստեղէններու
այլ վաճառատուներ կամ՝ «մարքէթներ» եւս, որոնք կը տարուբերին ըստ
յաճախորդներու մակարդակի քմայքին:
Փորձեցինք երթալ մեզի մօտակայ առաջին մեծ վաճառատունը:
Եթէ այս քաղաքին մէջ, այս վաճառատուները գիշեր ցերեկ կը ջանան
այս ժողովուրդին փորը կշտացնել իրենց ճաշարաններով եւ նպարեղէնի
վաճառատուներով, որոնք միշտ բերնէ բերան թխմուած ուտեստեղէն կ՝ամբարեն
իրենց դարակներու վրայ, Աստուած մի արասցէ ուրեմն, որ Լոս Անճելըսի մէջ
ուտեստեղէնի տագնապ ստեղծուի:
Ներս մտանք մօտ կէս ժամ ետք: Մեր մուտքը տեւեց այսքան երկար, արտաքին
դռնէն մինչեւ վաճառատան մէջ: Հազիւ հազ կառք մը ճարած՝ ուզեցինք
ուտեստեղէնի շարքը անցնիլ: Կարծէք սովէն փրկուած մարդիկ ըլլային: Զիրար
հրմշտկող, իրար ձեռքէ յափշտակող եւ իրենց կառքերը մինչեւ բերանը
ուտելիքներով, թուղթէ անձեռոցներով, զուգարանի պիտոյքներով, հականեխիչ
եւ մաքրող դեղորայքի սրուակներով լեցուն մարդկային ամբոխ մը, որ ո՛չ ծայր
ունէր եւ ո՛չ ալ վերջ:
Անել վիճակի մատնուած, մեր օրը այնտեղ չվատնելու բերումով, ստիպուած
հեռացանք այդ վաճառատունէն, մէկ այլը երթալու համար:
Կարծէք Փոխադարձ համաձայնութիւն էր այդ վաճառատուներուն միջեւ:
Նոյն տեսարանը կը կրկնուէր այնտեղ եւս: Ճարահատ, որոշեցինք երեկոյեան
վերադառնալ, այն մտովին թէ՝ խճողումը թեթեւցած պէտք էր ըլլար:
Երեկոյեան ուշ ժամին, գացինք այն նոյն վաճառատունը: Նոյն ամբոխը չէր
այնտեղ: Ըսինք լաւ է, գոնէ հանդարտօրէն կ՝ընենք մեր գնումները: Ներս մտանք:
Ի զարմանս մեզի, վաճառատան վերեւի նշուած պիտոյքներու դարակները
պարապ էին: Բաւականին ման գալէն ետք, յուսահատ, միւս վաճառատունը
ըսինք փորձենք: Նոյն պարագան էր այնտեղ եւ յաջորդը նոյնիսկ:
Շուարած՝ հարց տուի վաճառորդի մը թէ՝ ուտելիքի եւ մաքրութեան պիտոյքներու
ամբարումը հասկնալի է, բայց սա թուղթէ անձեռոցիկները եւ զուգարանի
թուղթերուն պարագան ի՞նչ է: Ծիծաղելով ըսաւ. «ասոնք խենթեցած են, իսկ
մնացեա՞լը, պիզնես կ՝ընեն»: Ինչպէ՞ս ըսի: «Ան լայն (առ ցանց) կը ծախեն այս
ապրանքները կրկին եւ աւելի արժէքով» ըսաւ:
Վա՜յ քեզ վաշխառու ժողովուրդ: Մարդկային դժբախտութեան մէջ հարստահարութեան առիթներ որոնող թշուառականներ, որոնք պղտոր ջուրի մէջ
ձուկ որսացողներ են: Բայց... այս կացութիւնը արդե՞օք միայն այս երկրին մէջ է:
Կը յիշեմ Լիբանանեան քաղաքացիական պատերազմի օրերը: Նոյն պարագան
այնտեղ չէ՞ր:
Կամ մէկ այլ երկիր, իսկ ինչու չէ, ո՞ր երկրին մէջ նոյնը պիտի չպատահէր:
Երկիրը չէ մարդկային հոգին կերտողը: Մարդկային ստոր ոգին է որ կը ծառանայ
մարդուն մէջ երբ գտնուի նեղ ու անձուկ պարագաներու մէջ:
Գալով մեզ տանջող «քորոնա» կոչուած «վայրըսի»ն, ժահրին, թոյնին:
Անհաւատալիօրէն չափազանցուած, ընդլայնուած, բացատրական զանազան
միջոցներու եւ անհատներու դիմած մեր լրատուական ընկերութիւններու մէկ
մասը, որոնք քաղաքական ասպարէզի ապակայունացումով իրենց կիրքերը
աւելի կը բորբոքին, աշխարհի մէջ թոյն ու աւեր թափելու, աշխարհի տէր
տիրական դառնալու տենչանքով, կը հրահրեն իրենց խօսնակները օրն ի բուն
բարբանջելու եւ ստախօսութիւններով ժողովուրդ մը ամբողջ ոտքի հանելու,
իրարանցում ստեղծելու եւ խառնաշփոթ վիճակ ստեղծելու համար: Իսկ այդ
բոլորը... վասն փառքի ու տիրակալութեան:
Գաւաթ մը ջուրի մէջ փոթորիկ ստեղծուած այս դրութիւնը համեմատուած է
այլ մասնագէտներու կողմէ, որպէս հարբուխի, ֆլուի կամ էնֆլուէնզայի մէկ
այլ տեսակը:
Իսկ ինչո՞ւ մեր «գիտունները» այս «քորոնայի» ժահրէն բժշկման դեղը չեն
գտած մինչեւ այսօր, քաջ իմանալով որ այս ժահրը գոյութիւն ունէր 1980-ական
թուականներէն ի վեր:
Հայկական առածը կ՝ըսէ: «Ամէն քարի տակ գաղտնիք մը կայ թաքնուած: Երբ
վերցնես այդ քարը, այն ժամանակ ի յայտ պիտի գայ ան»:

Աշխարհի Տարօրինակութիւններէն
ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
Գործողութիւ՞ն, թէ Նուագահանդէս . . .

Ի՞նչ է տարբերութիւնը հիւանդանոցի եւ հանդիսասրահի միջեւ։
Հաւանաբար ընթերցողը պիտի
զարմանայ թէ ինչպիսի՞ հարցում
մըն է սա։ Բայց եթէ բացատրեմ,
պիտի անդրադառնայ ան՝ որ տեղին
հարցում մըն է եւ որ կը կարօտի
պատշաճ բացատրութեան։ Հիմա
թոյլ տուէք որ գոհացնեմ ձեր
հետաքրքրութիւնը։
Ուրեմն, այս պատմութիւնը մեզի կու գայ Լոնտոնէն, որու King’s College
հիւանդանոցին մէջ վերջերս տեղի ունեցաւ շատ խրթին եւ նուրբ վիրաբուժական
գործողութիւն մը։
Արդարեւ, 53 տարեկան ջութակահար մը՝ Տակմըր Թըրնըր անունով, 2013-ին
իմացած էր որ գլխուն մէջ ի գոյ էր դանդաղօրէն աճող ուռեցք մը։ Սակայն
վերջերս բժիշկները անդրադարձած էին որ այդ ուռեցքը սկսած էր արագօրէն
աճիլ եւ վտանգաւոր կերպով տարածուիլ։
Ուստի բժիշկները կը թելադրեն որ ան անմիջապէս ենթարկուի վիրաբուժական
գործողութեան եւ հանել տայ, քաղցկեղային այդ ուռեցքը։ Ջութակահարը՝ որ 10
տարեկանին սկսած էր ջութակ նուագել, համամիտ կը գտնուի եւ գործողութիւնը
ընդառաջ կ՛երթայ։

Մինչեւ հոս ամէն ինչ բնական է եւ հասկնալի, բայց մնացեալը ՝ որ տեղի կ՛ունենայ
գործողութեան սենեակին մէջ, անբնական է եւ զարմանալի։ Բացատրեմ։
Դիտեցէք կցուած նկարը եւ ամէն ինչ կը պարզաբանուի ձեր աչքերուն առջեւ,
որքան որ ալ անհաւատալի թուի այդ։ Երբ բարդ այդ գործողութիւնը կ՛աւարտի,
բժիշկները կը սթափեցնեն ջութակահարը իր քունէն (anesthesia) եւ կը խնդրեն
որ ան նուագէ։ Ինչո՞ւ, որպէսզի վստահ ըլլան թէ գործողութիւնը չէ վնասած
անոր ձեռքերու շարժումը ղեկավարող ջիղերը։
Քէյումարս Աշխան՝ վիրաբոյժը, յետ գործողութեան աւարտի մամլոյ ասուլիսին՝
կը բացատրէ թէ գիտնալով թէ որքան կարեւոր էր նուագելը հիւանդին համար,
պէտք էր համոզուէին թէ ան կարող էր նուագել, առաջ որ փակէին անոր գլխուն
վրայ՝ գործողութեան համար բացուած մասը։ Եւ ահա այսպէսով տեղի ունեցաւ՝
առաջին անգամ ըլլալով, բարձր որակի ջութակահանդէս՝ հիւանդանոցի մը
գործողութեան սենեակին մէջ։

Ձրի Համալսարանական Ուսո՞ւմ . . .

Հարաւային Գալիֆորնիոյ Համալսարանը (USC), հիմնուած 1880-ին, համբաւաւոր ոչ-հանրային (private) համալսարան մըն է (տես նկարը) որ կը գործէ
Լոս Անճելըսի մէջ։ Հոն կ՛ուսանին 20,000
ուսանողներ եւ որու այժմու Նախագահն
է Քարոլ Ֆօլթ։
Որպէս ոչ-հանրային համալսարան՝ անոր
տարեկան կրթաթոշակը (56.225 տոլար)
հասկնալիօրէն շատ աւելի սուղ է, հանրային
համալսարաններէն։
Շար. Էջ 10
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ՆՈրուզ
NOWRUZ
ՊՕՂՈՍ ԱՐՄԵՆԱԿ ԼԱԳԻՍԵԱՆ

Ն

Ով մշակում է հողը, նա սրբութիւն է ցանում:
Ծուլութիւնը, աղքատ տնտեսութիւնը, քիչ անասուններ,
քիչ որդիներունենալը մեղքեր են:
Զրահադաշտ

ախկինում նաեւ գրել եմ ՆՈրուզ-ի տօնակատարութեան մասին, ցեղակից
Պարսկաստան-Իրանի ազգային տօնն է այն: Անպատեհ երեւոյթ չէ այլ
երկրների մասին գրելը, Պարսկաստան ու բազում այլ պետութիւններ
նաեւ գրել են Արմին-հայերի մասին: Մարտի 21-ի մի օր, այցելել Գլենդէյլում
գտնուող Իրանի մի քաղաքացու ատամնաբուժարան, շնորհաւորել նրանց
ազգային ՆՈրուզ տօնը, շատ էին ուրախացել, խորին շնորհակալութիւն յայտնել:
Պատմութեան ընթացքում պատահել է Պարսկաստանի հետ պատերազմել ենք,
Վարդանի ու Յայոց պատերազմ, յաղթել ու պարտուել ենք, Պարսկաստանից
անկախ երկիր եղել, երբեմն էլ մեր աշխարհում մարզպետական կառավարում
եղել: Պարսկաստանի հզօր արքայ Դարեհ Վշտասպեան իր նշանաւոր
Բեհիստունի արձանագրութիւնում, գրել էր, որ հինգ ճակատամարտեր մղել
Արմինա երկրի դէմ, վերջինը Արմինա երկրի սահմաններից այն կողմը, այսինքն
ազատ երկիր էինք եղել:
Մարտի 21, Պարսկաստան-Իրանում տօնախմբում են ‘’ՆՈրուզ’’-ը որպէս իրենց
նոր տարուայ առաջին օր, ‘’Նոր Տարի’’: ՆՈրուզը երկու բառերի համակցութիւնն
է, ‘’NOW’’ նշանակում է ‘’ՆՈՐ’’, “RUZ” նշանակում է ‘’ՕՐ’’, միասին թարգմանւում
է “A New Day”, այսինքն ‘’Մի ՆՈՐ Օր’’: Պարսիկ-Իրանցիները, իրենց ‘’Արեւային’’
տոմարով, այն անուանել էին Ֆարվարդին՝ իրենց տոմարի առաջին ամսուայ
անունը:

Հազար-Հազար Պարսիկ-իրանցիներ ամէն տարի գալիս են Հայոց երկրի
ոստան, տարուայ առաջին օր՝ ՆՈՐ ՏԱՐԻ տօնախմբում: Իրենց իսլամ երկրում
ալկոհոլային խմիչք օգտագործելը պատժելի արարք է: Հայաստանում կուշտ
խմում են՝ արբենում, ուրախանում, այնպէս ինչպէս իրենց նախնիներն էին
արել: Արմին-հայեր ցեղային ընդհանրութիւն ունեն ծագումով հնդեւրոպական
արեացի պարսիկների հետ: 1935 թուականին, ցեղային պատկանելիութեան
‘’Պարսկաստան’’ անունի փոխարէն որպէս նախնի արեական ժողովուրդ
իրենց երկիրը ‘’Իրան’’ են անուանել: Պարսկաստանի արեւային տոմարի
առաջին ամիսը՝ ֆարվարդին, Մարտի 21-ը, ‘’ՆՈրուզ’’, պարսկական Նոր Տարի:
‘’ՆՈրուզ’’-ը նաեւ տօնախմբել էին պարսկաստանի կայսրութեան արիական
ժողովուրդներ եւ յարակից քաղաքակրթութիւնների երկրների ժողովուրդներ:
Պարսկաստանի արեւային տոմարում ‘’ՆՈրուզ’’ը նշւում է գարնան առաջին
օրը՝ որպէս տարուայ սկիզբ: Այն տօնախմբուել է դէպի հիւսիս աստղային կողմի
գիշերահաւասարի օրը, երբ արեւը թողնում է ‘’Կենդանակամար’’-ի ‘’Ձուկ’’ նշանը
եւ անցնում ‘’Խոյ’’ նշան՝ նշանաւորելով ‘’Գարնանային Գիշերահաւասարը’’ որը
սովորաբար պատահում է Մարտի 21-ի նախորդ-յետագայ օրերից մէկում, նայած
թէ այն որտեղից էր նշմարւում: Հազար-հազար իսլամ ու Զրահադաշտ հաւատքի
մարդիկ մասնակցում Մարտի գիշերահաւասարի պահը դիտելուն: Իսլամ
հաւատքի իրանցիներ ասում են, որ այն իսլամական հաւատքի հետ նոյնութիւն
չունի, սակայն այն իրենց նախնիների ազգային տօնն էր եղել: Արմին-հայեր
իրենց նախնիների բնութեան պաշտամունքի հրաշափառ հաւատքի տօները
հեթանոսների տօն անուանում: Սակայն, Արմին-հայերի սրտերում տրոփում
է հայոց հին աստուածների լոյսոտ խորհուրդի քաջ արմիների ոգին, իրենց
աստուածների ծնունդները տօնախմբում Գառնի աւանի Միհրի տաճարում,
ինչքա˜ն շատ հայեր մասնակցում այդ տօնախմբութիւններին, եւ ինչքա˜ն
ուրախութիւն, հինաւուրց հեթանոսական երգեր ու նախնիների շուրջ պարեր:
ՆՈրուզ -ը Զրահադաշտական տօն, աւանդում են, որ Զրահադաշտն է այն
հիմնադրել, յատուկ նշանակութիւն ունեցել Զրահադաշտական նախնիների ու
նաեւ ժամանակակից իրանցիների համար: Այն որպէս Նոր Տարի տօնախմբում
են նաեւ հարաւային Ասիայի ենթաերկրամասերում: Աւանդում են նաեւ,
որ Զրահադաշտի հայրը Մարացի եղել, իսկ մայրը Արմին, ծննդավայրն էլ
Պարսկաստան-Իրան-ի սահմանակից Արմինա երկրի Սիւնիք աշխարհում:
Սովորաբար այն լինելով Զրահադաշտական հաւատքի տօնախմբութիւն, եղել
նրանց բոլոր տօների սրբազնագոյնը: ‘’ՆՈրուզ’’-ը թէեւ ենթադրւում է ստեղծուած
եղած լինել նոյն ինքն Զրադաշտ-ի կողմից, սակայն որոշակի չէ նրա առաջացման
թուականը: Աքքեմենեան տիրապետութեան ժամանակներից սկսած տարին
սկսել էր ‘’Գարնանային Գիշերահաւասար’’-ով: ‘’ՆՈրուզ’’-ը սրբազան օր է
նաեւ ‘’Սուֆի’’-ների, ‘’Իսմաիլի’’ների, ‘’Ալեւի’’ների, ‘’Բաբի’’-ների եւ ‘’Բահայի’’
հաւատքի հետեւորդների համար:
‘’ՆՈրուզ’’ եզրը յիշատակուել էր նաեւ պարսկաստանի գրաւոր աղբիւրներում:
Ք.ա. 548-330 թուականների Աքքեմենեանների դարաշրջանին այն նշանակալի
օր եղել: Այդ օրը պարսկական կայսրութեան ենթակայ տարբեր ազգերի
թագաւորները սովոր էին Շահանշահ կոչուած կայսրին նուէրներ բերել:
Աքքեմենեանների կայսրութիւնում ‘’ՆՈրուզ’’-ի նշանակութիւնը այնքան կարեւոր
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եղել, որ պարսկական թագաւոր Կամբիսես Երկրորդը, Բաբելոնի թագաւոր
նշանակուելը օրինականացուել էր ‘’ՆՈրուզ’’-ի տօնախմբութեանը մասնակցելուց յետոյ միայն: Յարմար առիթ եմ համարում Զրահադաշտականութեան
գիտելիքների մասին մի փոքր պատմել, այսպէս՝
‘’ՆՈրուզ’’-ի տօնակատարութեան մասին տեղեկութիւններ յիշատակուել են
նաեւ Պարսիկների հին հաւատքի սրբազան մատեան՝ ‘’Աւեստա’’ գրքում,
‘’Սասանեան Հարստութեան’’ (224-651) հիմնադիր թագաւոր ‘’Արտաշիր
Առաջին’’-ի գահակալութեան ժամանակ: Արտաշիրն էր, Հայաստանում թագաւորող Պարթեւ-Արշակունիների նախնիների պարթեւական թագաւորական
հարստութեան պարտութեան մատնողը: Նա, գլխաւոր քուրմից պահանջել
էր Աւեստայում յիշատակել նաեւ ենթակայ ու դրացի երկրների հաւատքի
մասին տեղեկութիւններ: Աւեստա, հին պարսկերէն լեզուով ու գրերով
գրուած գիրքը Հայերէնի թարգմանել էր Իրանահայ պատմաբան Յովիկ
Ներսէսեանը, գաղտնագրել ու հրապարակել նաեւ Արմինների հին հաւատքի
մասին տեղեկութիւններ: Հայաստանի Արշակունի թագաւորներ 200 տարիներ
պատերազմել՝ Պարսկաստանում Պարթեւական նախնիների թագաւորական
իշխանութիւնը վերականգնելու համար: Արմինա երկրին պատճառել էին
նիւթական ու մարդկային մեծ կորուստներ: Արգելափակուած Արշակ Բ.
թագաւոր, սասանեանների պալատում գորգի տակ եղած հողի վրայով քայլելով
սպառնագին կանչել գահին նստած Շապուհ թագաւորին՝ ‘’Իջիր այդ գահից,
այն պատկանում է պարթեւ նախնիներիս’’: Սասանեան պետութեան ատեն
‘’ՆՈրուզ’’-ը նաեւ տօնախմբել էին որպէս տարուայ ամենակարեւոր օրը՝
տարուայ առաջին օրը: Սասանեան թագաւորութեան ատեն իմաստաւորուել
էր ‘’ՆՈրուզ’’-ի հանդիպումները ժողովուրդի հետ, նուէրների ընդունումը,
բանտարկեալների ներում շնորհելը, որոնք շարունակւում էին նոյնիսկ մինչեւ
նոր ժամանակներ: Ներկայիս ՆՈրուզը տօնախմբում են Իրանը, Աղուանստանը,
Ազրբէյջանը, Ալբանեան, Իրաքի քուրտերը, Ղազախստանը, Տաճիկստանը,
Թուրքմենստանը, Ուզբեկստանը, Ղրղիզստանը, Սերբական աւանդական
հողերի վրայ հիմնաւորուած, իսլամ հաւատքը դաւանած, նոր օրերի Կոսովոն:
Առիթ է, նաեւ համառօտ պատմել Զրահադաշտական կրօնքի մասին, որպէս
Արմինա երկրին առնչուող պատմական եղելութիւն: Պարսկական նոր տարին
սկսել էր տօնախմբուել արեւի լոյսի գարնանային գիշերահաւասարին, այն նոր
կեանքի, վերածնունդի, նոր սկզբի ու վերանորոգման խորհրդանշական իմաստ
ունեցել: Նրա տօնախմբութիւնը ունէր զրահադաշտական արմատներ, որը
Պարսկական-Իրանական ժողովուրդի կողմից կատարւում է առնուազն երեք
հազար տարիներ:
Հաւանական է, որ Զրահադաշտը ապրած լինէր Քրիստոսից մօտաւորապէս
1400 տարիներ առաջ: Նա կրօնական վերանորոգիչ էր, նրա ստեղծած
Զրահադաշտական կրօնը բարոյական բարձր հասկացողութիւններով
մարդկութեան ամենախոշոր նուաճումներից մէկն էր: Բացի հրեաներից
ուրիշ ազգեր չէին կարողացել նման կրօնական սիստեմ ստեղծել, պիտի ասէր
պատմաբան ԼԷՕ-ն: Զրահատաշտը ստեղծել բազմաթիւ գրքեր, որտեղ եղել
էին նաեւ մարդկային կեցութեան բազմաթիւ գիտելիքներ, օրէնքներ: Նա էր
ստեղծել բնութեան մէջ բարու ու չարի սկզբունքների տիրապետութիւնը:
‘’Բարի’’ աստուածը կոչել Ահուրամազտա, որի անունից նրա ստեղծած կրօնը
կոչուել նաեւ իր անունով՝ Զրադաշտականութիւն: Զրահադաշտը մարդու
հոգին անմահ յայտարարել, մեռելների յարութեան ու վերջին դատաստան
քարոզել: Հրեաները Պարսկաստանից վերցրել էին Զրահադաշտի ուսմունքը եւ
այն տարածել Պաղեստինում: Ժողովուրդի զաւակ Զրահադաշտը սրբացրել էր
երկրագործի աշխատանքը, ինչպէս որ սկզբում յիշատակել եմ նրա ուսմունքի
մի ասոյթը: Նա մարդուն մղում էր դէպի առաջադիմութիւն, դէպի անդադար
աշխատութիւն: ‘’Զրահադաշտականութիւնը համաշխարհային կրօն չէր
դարձել, քանի որ Ահուրամազտա աստուծոյն չէր կարողացել հաղորդել որոշ
դէմք, հարկաւոր չափով վեհութիւն եւ կարողականութիւն’’ եզրակացրել էր
պատմաբան Լէօ: Հայաստան աշխարհում հիմա աղքատութիւն կայ, ծուլութիւն
կայ, քիչ որդիների ծնունդ, այն մեղք չեն համարում, վերջին դատաստանում
կը պատժուէն: Է˜հ քայլէք իր պատմութեան բաւիղներում, ինչքա˜ն արարում,
Յոյն զօրավար Քսէնոֆոն տասը հազար զինուորներով նահանջել Արմինա
երկրով, պիտի գրէր, որ երկրում անմշակ հող չէր մնացել, իր զինուորները
կուշտ ուտելուց մահացել էին:
Զրահադաշտի պաշտամունքի կարեւոր մի աւանդութիւն էր մեղքի երախակալը՝ առարկաներ սեղանի վրայ, որոնք խորհրդանշում էին հոգեւոր եօթը
առաքինութիւններ: Ըստ սովորութեան, եօթը երախակալները բաղկացած
էին հետեւեալ առարկաներից: Խնձորներից՝ գեղեցկութեան համար, Լօթոսի
ծառի չոր պտուղ՝ սիրոյ համար, քացախ՝ համբերութեան համար, ‘’Սումախ’’-ի
հատապտուղներ արեւածագի համար, սխտոր՝ առողջութեան համար, ցորենի
քաղցր ծիլեր՝ առատութեան համար եւ մի աման ծլած գարիի հատիկներ՝
վերածնունդի համար: Լրացուցիչ առարկաներ, որոնք կարող էին ներառուել,
դրամներ՝ բարեկեցութեան ու հարստութեան համար, նկարազարդելու հաւկիթներ՝ արգասաւորութեան համար, ոսկեձնիկ՝ կեանքի համար, կակաչ՝
գարնան ծնունդ: Նոր տարուայ գոյները՝ կարմիր սպիտակ, կանաչն էին, որոնք
Պարսկաստանի դրօշակի գոյներ եղել: Զրահադաշտի նկարագրած ‘’Հաճճի
Ֆիրուզ’’-ը՝ երգելու, պարելու սովորութիւնն էր, Տամբուրին նուագելով աւետում
էին պարսկական ‘’Նոր Տարի’’: Նրա դէմքը սեւ էր ներկուած, հագնում էր կարմիր
զգեստներ: Տուներ նրա այցելութիւնը ենթադրում էր ուրախութիւն բերել,
օրհնութիւն եւ առատութիւն գալիք տարում: ‘’Հաճճի Ֆիրուզ’’-ին օգնական էր
‘’ԱՄՕՕ ՆՕՐՈՒԶ’’-ը, որը ինչպէս Սանտա Կլաուզ-Ձմեռ Պապը, երեխաներին
նուէրներ բերում:
2010 թուականին, Միացեալ Ազգերի Ընդհանուր Ժողովը Ճանաչել է ‘’ՆՈրուզը
որպէս Միջազգային Օր’’ պարսկական ծագման գարնանային տօնախմբութեան
օր:
Ն.Ք. 2492 թուական, Արմին-հայերի Աստուածամարդ Հայկ Նահապետը,
երկրի ու նրա աղխի ազատութեան համար Բաբելոնի Բել անունով բռնակալի
դէմ 2492 թուականի Օգոստոս 11 -ին մղած յաղթական կռիւը Արմինա երկրի
‘’Նաւասարդ-Նոր Տարի’’-ն եղաւ: Ամանոր ու Վանատուր աստուածաների
տօնախմբութիւնների օր:
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Սան Ռեմոյի եւ Սեւրի Պայմանագրեր-100ամեակ
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Գալուստ Կիւլպէնկեան-Մահուան 65ամեակ

«Կարմիր Գծի» Պայմանագիր

ՌՈՒԲԻՆԱ ՕՀԱՆԵԱՆ

Ք

աղաքական աշխարհում (եւ ոչ-միայն), շատ ենք հանդիպում
“Կարմիր գիծ” բառ-կապակցութեանը։ “Կարմիր գիծ” ասելով
հասկանում ենք այն սահմանն ու սահմանումը, որից անցնելը
ընդունելի չէ։ Անցնել կարմիր գծերից նշանակում է խախտել կարեւոր
արժէքներ, սկզբունքներ եւ սահմանումներ։
Գոնէ ինձ համար նորութիւն էր, որ “Կարմիր գիծ” բառ-եզրոյթը սկիզբ
է առել հայազգի մեծ գործարար, բարերար Գալուստ Կիւլպէնկեանի
կողմից նորանկախ երկրների սահմանագծերը կարմիր մատիտով նշելով։
Դա պատահել է 1920 թուականի Ապրիլին, Սան Ռեմոյի Գոնֆերանսի
ընթացքում, որին մասնակցում էր նաեւ Գալուստ Կիւլպէնկեանը։
Սեւրի դաշնագրի հիմքում ընկած է Սան Ռեմոյի պայմանագիրը, իսկ
այդ Գոնֆերանսը տեղի ունեցաւ 1920 թուականի Ապրիլի 19-ից 23-ը,
Իտալիայի նոյնանուն քաղաքում։
Սան Ռեմոյի եւ Սեւրի պայմանագրերի 100-ամեակի եւ հայազգի անուանի
գործարար եւ բարերար Գալուստ Կիւլպէնկեանի մահուան 65-ամեակի
առիթներով, ձեզ կը հրամցնեմ երկու գրութիւն,- Սան Ռեմոյի Գոնֆերանսի մասին համառօտ տեղեկութիւններ, որ քաղել
եմ Հայկական Հանրագիտարանից,
- Գալուստ Կիւլպէնկեանի կեանքի եւ գործունէութեան մասին տեղեկութիւններ, որ կազմել եմ համացանցային տարբեր կայքերին դիմելով։
Հաւանաբար դուք գիտէք Կիւլպէնկեանին։ Այս գրութեան նպատակն է
վերյիշել նրան։

Սան Ռեմոյի Գոնֆերանսը
եւ
«Կարմիր Գծի» Պայմանագիր
1920-ի Ապրիլի 19-26, Իտալիայի Սան Ռեմոյում գումարուեց Անտանտի
տէրութիւնների Գերագոյն խորհրդի նիստը։
Գոնֆերանսին մասնակցել են Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի
վարչապետները, ճապոնիայի ներկայացուցիչը։ Պելճիքայի եւ Յունաստանի
ներկայացուցիչները հրաւիրւում էին միայն այդ երկրներին վերաբերող հարցերի
քննարկմանը։ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչը մասնակցում էր որպէս դիտորդ։
Հայաստանին վերաբերող հարցերի քննարկմանը հրաւիրւում էին Հայաստանի
Հանրապետութեան պատուիրակութեան նախագահ Աւետիս Ահարոնեանը եւ
Ազգային պատուիրակութեան նախագահ Պօղոս Նուպարը։
Սան Ռեմոյի Գոնֆերանսը քննարկեց Թուրքիայի հետ հաշտութեան պայմանագրի
եւ Ազգերի լիկայի մանդատների բաշխման, Գերմանիայի կողմից հաշտութեան
պայմանագրի (Վերսայլի հաշտութեան պայմանագիր՝ 1919) կատարման,
Խորհրդային Ռուսաստանի հետ յարաբերութիւնների հարցերը։
Գոնֆերանսի որոշմամբ Մեծ Բրիտանիան ստացաւ Օսմանեան կայսրութիւնից
անջատուած Պաղեստինի եւ Իրաքի (ներառեալ Մուսուլը), իսկ Ֆրանսիան՝
Սիրիայի եւ Լիբանանի մանդատները։ Մեծ Բրիտանիայի եւ Ֆրանսիայի
մէջ էր բաժանւում Մուսուլի նաֆթային հարստութիւնը։ Քննարկուեց նաեւ
Հայաստանի հարցը։ Անգլիան, Ֆրանսիան, Իտալիան եւ միւսները ոչինչ չառեցին
պաշտպանելու համար հայ ժողովրդի շահերը։ Սան Ռեմոյի Գոնֆերանսը
դիմեց ԱՄՆ-ի նախագահ Վ. Ուիլսոնին Հայաստանի մանդատը ստանձնելու
եւ հանդէս գալու որպէս միջնորդ նրա վերջնական սահմանների ճշտման
հարցում։ Որոշուեց Թուրքիայի հետ պայմանագրի Հայաստանի վերաբերեալ
մասում արձանագրել, որ Թուրքիան, Հայաստանը եւ միւս պայմանաւորուող
կողմերը համաձայն են դիմել ԱՄՆ-ի նախագահի միջնորդութեանը Թուրքիայի
եւ Հայաստանի սահմանների (էրզրումի, Տրապիզոնի, Վանի եւ Պիթլիսի
վիլայէթներում) հարցում եւ ընդունել այդ առթիւ նրա որոշումը, ինչպէս նաեւ
որեւէ պայման, որ նա կառաջարկի Հայաստանի՝ դէպի ծով ելք ունենալու մասին։
Գոնֆերանսը հաստատեց Թուրքիայի հետ հաշտութեան պայմանագրի նախագիծը, որը դրուեց Սեւրի պայմանագրի (1920 –ի Օգոստոս) հիմքում։
Գոնֆերանսը նաեւ որոշեց վերականգնել Խորհրդային Ռուսաստանի հետ
առեւտրական յարաբերութիւնները։ Սակայն, միաժամանակ Գոնֆերանսում
գաղտնի համաձայնութիւն կայացուեց օգնել Լեհաստանին, որը 1920-ի Ապրիլի
25-ին յարձակուեց Ուքրանիայի վրայ։
աղբիւր՝ Հայկական Հանրագիտարան
Սան Ռեմոյի Գոնֆերանսի արդիւնքում կնքուած պայմանագիրը յայտնի է նաեւ
«Կարմիր գծի» պայմանագիր անունով։ Ահա՛ պատճառը,Սան Ռեմոյի խորհրդակցութեան ժամանակ նաֆթային ընկերութիւնների
միջեւ տարաձայնութիւններ կային Օսմանեան կայսրութիւնից անջատուած
տարածքների բաժանման հարցում։ Գոնֆերանսին մասնակցող հայ անուանի
գործարար, բարերար Գալուստ Կիւլպէնկեանը ստանձնում է նախաձեռնութիւնն ու ինքն է կարմիր մատիտով գծում իւրաքանչիւր պետութեան
տիրոյթը, այդ պատճառով Սան Ռեմոյի պայմանագիրը կոչուել է «Կարմիր
գծի» պայմանագիր։

Գալուստ Կիւլպէնկեանի «Կարմիր Գիծը»
Նաֆթաշխարհում հանրաճանաչ էր Գալուստ Կիւլպէնկեանը,
որ աշխարհին յայտնի էր «Մըսթր հինգ տոկոս» մակդիրով:
Գալուստ Կիւլպէնկեանը ծնուել է 1869-ի Մարտի 23-ին, Կոստանդնուպոլսի
Սկիւտար թաղամասում՝ Սարգիս եւ Տիրուհի Կիւլպէնկեանների ընտանիքում:
Կիւլպէնկեաններն ազնուական տոհմ էին: Նրանք սերում էին Ռշտունեաց Վարդ

իշխանից, որին հայրենի Կեսարիայում
թուրքերը Կիւլ բեկ կոչեցին, որից էլ
ծագեց Կիւլպէնկեան տոհմանունը:
Սարգիս աղա Կիւլպէնկեանը հարուստ
էր, զբաղւում էր գորգերի մեծաքանակ արտադրութեամբ եւ վաճառքով:
Սարգիս աղան, շուտով նշանակուեց
Տրապիզոնի նաւահանգստի կառավարիչ եւ օգտուելով ընձեռուած հնարաւորութիւնից՝ աւելի ընդլայնեց իր
գործն ու նաֆթաշխարհ մտաւ: Նա
նաֆթային բաժնետոմսեր գնեց ՊաքԳալուստ Կիւլպէնկեանի
ւում: Յետագայում համագործակցեց
կիսանդրին (Երեւան)
Ալեքսանդր Մանթաշեանի հետ ու դարձաւ նրա հիմնարկութեան ներկայացուցիչը Կ. Պոլսում։ Սարգիս աղան դարձաւ
հռչակաւոր ու յաջողակ գործարար։
Գալուստ Կիւլպէնկեանը նախնական կրթութիւնը ստացել է Գատըգիւղում՝
հայկական Արամեան-Ունջեան դպրոցում: Սակայն շուտով տեղափոխւում
է ֆրանսիական Սեն Ժոզէֆ դպրոց եւ այնտեղ շարունակում ուսումը, իսկ
միջնակարգն աւարտում է Ռոբերտ քոլէճում:
Դեռեւս դպրոցական տարիներին կատարում է առաջին գործարքը. 7 տարեկան
հասակում, դպրոցում պարգեւատրուելով թուրքական արծաթադրամով, նա դա
շուկայում փոխանակեց յունական հին մետաղադրամի հետ: Այդ մետաղադրամը
մինչ օրս զարդարում է Կիւլպէնկեան արուեստի թանգարանի ցուցափեղկերից
մէկը:
1884-ին, Գալուստ Կիւլպէնկեանը հաստատւում է Մարսելում՝ այստեղ աւարտելով Քինկս քոլէճը որպէս ճարտարագէտ եւ կիրառական գիտութիւնների
մասնագէտ։ Նա ցանկանում էր շարունակել ուսումը, սակայն հետեւելով հօր
խորհրդին՝ մեկնում է Պաքու՝ ծանօթանալու նաֆթային գործին: Այնուհետ,
Մանթաշեանը Կ. Պոլսում իր ընկերութեան լիազօր ներկայացուցիչ է նշանակում
հէնց Գալուստին։
1892-ին, Կիւլպէնկեանները հաստատւում են Լոնտոնում: Այստեղ Գալուստ
Կիւլպէնկեանը հանդիպում է իր մեծ սիրուն՝ Նուարդ Եսայեանին, եւ ամուսնանում նրա հետ: Նուարդը նոյնպէս ծագումով Կեսարիայից էր: Նրա մեծահարուստ ծնողները տարիներ առաջ հաստատուել էին Լոնտոնում եւ յաջողակ
գործարարներ էին: Նրանք ունեցան երկու զաւակ՝ Նուպար-Սարգիս եւ Սիրվարդ:
Կիւլպէնկեանը, հաստատուելով Լոնտոնում, իր սեփական գրասենեակն է
հիմնում: Նա դառնում է Մեծ Բրիտանիայում Պարսկաստանի եւ Օսմանեան
կայսրութեան դեսպանատների նաֆթային գծով խորհրդականն ու զբաղւում է
նաֆթի ներկրմամբ: Կարճ ժամանակ անց Կիւլպէնկեանի գործը մեծ շահոյթներ
է բերում:
Գալուստ Կիւլպէնկեանը, հանդիսանալով Iraq Petrolium ընկերութեան բաժնեթղթերի 5 տոկոսի սեփականատէրը, դարձաւ նաֆթաշխարհի խոշորագոյն
դէմքերից մէկն ու աշխարհում ճանաչուեց «Մըսթր 5 տոկոս» մակդիրով: Դա
նրա փառքի գագաթնակէտն էր: Իր կարողութեան շնորհիւ Կիւլպէնկեանը մեծ
ազդեցութիւն ունէր նաեւ համաշխարհային քաղաքականութեան մէջ: Շատ
մեծ տէրութիւնների ղեկավարներ ուղղակի ստիպուած էին հաշուի նստել նրա
կարծիքի հետ:
Սան Ռեմոյի խորհրդակցութեան ժամանակ նաֆթային ընկերութիւնների
միջեւ տարաձայնութիւններ կային տարածքների բաժանման հարցում։ Կիւլպէնկեանը ստանձնում է նախաձեռնութիւնն ու ինքն է կարմիր մատիտով գծում
իւրաքանչիւր պետութեան տիրոյթը, այդ պատճառով Սան Ռեմոյի պայմանագիրը կոչուել է «Կարմիր գծի» պայմանագիր։
Կիւլպէնկեանն արուեստների սիրահար էր: Նա հսկայական հաւաքածու ունէր՝
համաշխարհային արուեստի մօտ 8000 անուն գլուխգործոց, որոնք ձեռք էր
բերել տասնեակ տարիների ընթացքում: Երբ ԽՍՀՄ կառավարութիւնը 1929ին որոշեց տնտեսական խնդիրների լուծման նպատակով վաճառքի հանել
Էրմիտաժի հազուագիւտ հաւաքածուներից, առաջին գնորդներից մէկը հէնց
Կիւլպէնկեանն էր:
Նա նաեւ մեծագոյն բարեգործ էր: 1930-ին, Գալուստ Կիւլպէնկեանը ստանձնեց
Հայ բարեգործական ընդհանուր միութեան ղեկավարութիւնը: Սակայն շուտով
հրաժարականի դիմում ներկայացրեց: Նրա բարեգործութիւնների զգալի մասը
կապուած են Հայ առաքելական եկեղեցու հետ:
1922-ին, նա Լոնտոնում Հաղբատի զանգակատան նմանութեամբ, ինչը
միջնադարեան հայկական ճարտարապետութեան գլուխգործոցներից է,
կառուցում է Սուրբ Սարգիս հայկական եկեղեցին: 1929-ին, Երուսաղէմում հայոց
պատրիարքութեանը կից կառուցում է Կիւլպէնկեան մատենադարանի շէնքը,
մեծ նուիրատւութիւններ է անում Կոստանդնուպոլսի սբ. Փրկիչ հիւանդանոցին:
Մերձաւոր Արեւելքում իր ծախսերով տասնեակ դպրոցներ, հիւանդանոցներ,
ազգային հաստատութիւններ է հիմնում եւ պահում:
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ՝ 1942-ին, Կիւլպէնկեանը
հաստատուեց Փորթուգալի մայրաքաղաք Լիզպոնում՝ այնտեղ տեղափոխելով իր
ողջ ունեցուածքը: Կիւլպէնկեանի ընտրութիւնը պայմանաւորուած էր նրանով,
որ Փորթուգալը չէզոք պետութիւն էր եւ չէր մասնակցում աշխարհամարտին:
Մեծ հայորդին ժուժկալ կեանքով էր ապրում: Նրա սիրած զբաղմունքը զբօսանքն
էր երեկոյեան Լիզպոնում: Սակայն դա էլ իր դժուարութիւնն ունէր: Շատերն էին
ցանկանում մօտիկից տեսնել Կիւլպէնկեանին՝ հռչակաւոր մեծահարուստին:
Իսկ նա իրեն մօտ էր թողնում միայն մանուկներին, պայմանով, որ նրանք
չաղմկեն: Վերջում, իհարկէ, մանուկները բարերարից հեռանում էին առատ
դրամական ընծաներով:
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Ե ՞րբ Հիմնուած Է Հաճնոյ Հայրենակցական Միութիւնը
ԱՀԱՐՈՆ ՇԽՐՏԸՄԵԱՆ

Ի

բրեւ տարագիր ժողովուրդի ժառանգորդ՝ տրամաբանութիւնը պիտի
ըսէր, թէ Կիլիկիոյ ոստաններէն
բռնագաղթած մեր պապերը 20-ական
թուականներուն վերջաւորութեան շատ
հաւանաբար հիմքը դրած են մեր հայրենակցական միութիւններուն: Սակայն
վերջերս, մեր հայրենակցական միութիւններուն պատմութեան էջերը թերթելու միջոցին, մեծ եղաւ զարմանքս, երբ
նկատեցի, թէ Հաճնոյ հայրենակցական
միութիւնը կազմուած է ոչ՝ 1928-ին,
ինչպէս կը յայտնեն շատեր, այլ 1915-ին:
Հայրենասիրութեան զգացումը, որքան
բնածին, նոյնքան գիտակցական է հայ
ժողովուրդին մէջ:
Այդ գիտակից հայրենասիրութեամբ տոգորուած, ամուր նկարագիրով եւ
վերածնունդի անսահման հաւատքով՝ հայ ժողովուրդը յաջողած է դիմադրել
դարաւոր գերութեան եւ այդ գերութեան մէջ վառ պահել յաղթանակի յոյսը:
Առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքին Պուէնոս Այրէս
գաղթած շուրջ ութսուն հաճընցի երիտասարդներ՝ հայրենիքի եւ Հաճնոյ
անմար սէրը իրենց կուրծքերուն մէջ, ինչպէս նաեւ նկատի ունենալով
տարագրութեան սպանդէն վերապրող հաճընցիներուն անցուկ կացութիւնը,
խորհրդակցելով անմիջապէս կը կազմեն «Հաճըն ընկերութիւն» անունը կրող
օգնութեան միութիւն մը՝ ծրագիր ունենալով կարօտաց նպաստ ընծայել եւ
յաւերժ պահել հայրենի ծննդավայրին անունը:
Այս վկայութիւնը կը կատարէ Մեծ եղեռնի նախորդող օրերուն Հաճընէն
Պուէնոս Այրէս գաղթած, Հաճնոյ մեծատան զաւակ՝ Ստեփան Կարապետի
Շխրտըմեանը:
Հաճըն ընկերութիւնը հիմներու ծրագիրը կը պսակուի յաջողութեամբ: Անոնք
միաժամանակ կոչ կ’ընեն Սփիւռքի բոլոր հաճընցիներուն, որպէսզի յար եւ
նման միութիւններ կազմեն իրենց շրջապատին մէջ: Իսկապէս մեծ կ’ըլլայ
խանդավառութիւնը: Սփիւռքի այն ոստաններուն մէջ, ուր 5-10 հաճընցիներ
կը գտնուէին, կը կազմեն հայրենակցական միութիւններ:
Հաճընցիք կը փափաքին թերթ մը ունենալ ծննդավայրին անունով: Անդրանիկ
նախաձեռնակը կը դառնայ հայրենակից Սարգիս Ալթունեանը, Մարսէյլ մէջ:
«Նոր Հաճըն»-ը կը դառնայ հայրենակիցներու պարծանքը: «Նոր Հաճըն»-ը
հետագային կը շարունակուի Հիւսիսային Ամերիկայի մէջ: Պուէնոս Այրէսի
մեր հայրենակիցները իրենք եւս կը փափաքին լոյս ընծայել «Նոր Հաճըն»-ը:
Միութեան պաշտօնական օրկանը մինչեւ օրս կը շարունակէ լոյս տեսնել
Պուէնոս Այրէսի մէջ:
Ստեփան Կ. Շխրտըմեանի վկայութեամբ՝ 25 օգոստոս 1915-ը պէտք է ընդունիլ
իբրեւ Հաճնոյ հայրենակցական միութեան կազմութեան թուականը: «Նոր
Հաճըն» ամսաթերթի յուլիս-օգոստոս 1948-համարին մէջ ան կը գրէ. « Ասկից
33 տարիներ առաջ, այսինքն՝ 1915-ին, Առաջին համաշխարհային աւերիչ
եւ կործանիչ պատերազմը երբ պայթեցաւ, Հաճընցին ալ տեղահանուելով
քշուեցաւ տառապանքի եւ չարչարանքի գողգոթան՝ քաւելու համար իր
քրիստոնեայ ըլլալու մեղքը, ու այդպէսով ցաւալի յիշատակներ ձգեց իր ետեւ.
Ա. Կորսնցուց իր ժողովուրդին ¾-րդը, որոնց մէջ էին մեր տարիքոտ, խելօք
եւ նաեւ տարեկից բոլոր սեռի հայրենակիցները:
Բ. Հաճնոյ իննամսեայ գոյամարտը, որ արդէն ծանօթ է համայն հայութեան:
Հաճընցիները կռուելով ուզեցին ապրիլ եւ ապրեցնել ազգային պատիւն ու
ազատութիւնը: Բայց աւա՜ղ, որ շատ կարեւոր պիտոյքներու պակասութեան
պատճառով ինկան կռուոյ պատնէշին տակ, բաժնուելով յաւիտեանս եւ
այդպէսով թողուցին ցաւալի բաց մը:
Գ. Իսկ երրորդը յիշատակ մըն է: Այն է՝ Հաճնոյ հայրենակցական միութեան
կազմութիւնը, որ 33 տարուան կեանքին մէջ թողուց ու պիտի թողու բարոյական
եւ նիւթական շատ մը գնահատելի հետքեր, որոնք արժանացան ու կը յուսանք
թէ տակաւին պիտի արժանանան շատ մը գնահատանքներու»:

Սան Ռեմոյի եւ Սեւրի Պայմանագրեր-100ամեակ

Այս տողերէն մէկանգամընդմիշտ յստակ կը դառնայ, Հաճնոյ հայրենակցական
միութեան կազմութեան թուականը:
Ստեփան Շխրտըմեանի վկայութեամբ՝ 1915-ին հիմնուած Հաճնոյ
հայրենակցական միութիւնը կը հաշուէր 53 անդամ: 1948-ին, ան ունեցած է
քսան մասնաճիւղ եւ հազարաւոր անդամներ, որոնք ոչ միայն խօսքով, այլեւ
նիւթական եւ բարոյական զոհողութիւններով վառ պահած են հաճընցիութեան
եւ հայրենիքին ծառայելու ոգին:
Հաճնոյ
հայրենակցական միութիւնը շուտով
կ’ունենայ իր ծրագիր կանոնագիրը՝ օգնել հաճընցի
թշուառ եւ կարօտեալ ընտանիքներուն եւ Հայրենիքի
մէջ կառուցել Նոր Հաճըն աւանը:
Ժողովուրդի մը ազատագրութեան, երկրի մը
անկախութեան օրը, ազատարարի մը ծննդեան կամ
մահուան թուականը, քաղաքի մը հիմնադրութեան
թուականը, ազգային յաղթանակի օրը կամ ազգային
որեւէ նշանաւոր օր չի մոցուիր երբե՜ք ու նոյն ազգի
ժողովուրդը իւրաքանչիւր տարի խանդավառութեամբ
կը նշէ այդ պատմական օրը՝ վերագնահատելով,
արժեւորելով անոր խորհուրդն ու նշանակութիւնը:
Հաճընցիներս ունինք երկու պատմական թուականներ, որ չենք կրնար մոռնալ: Առաջինը՝ Հաճըն
ընկերութեան հիմնադրութեան օրը՝ 25 օգոստոս
1915: Հաճըն ընկերութիւնը 1928-ին վերանուանուած
է Հաճնոյ հայրենակցական միութիւն: Երկրորդը՝ տխուր պատկերի մը
յիշողութիւնը, Հաճնոյ անկման օրը՝ 15 հոկտեմբեր 1920:
Պանծալի պատմութիւն մը ունի հաճընցին, որ պատիւ կը բերէ ոչ միայն մեր
ազգին, այլ հանուր մարդկութեան, իր հերոսական, նուիրումի եւ զոհաբերութեան
պանծալի էջերով եւ օրինակներով: Ո’չ գրելով եւ ո’չ ալ պատմելով կարելի է
պատկերացնել հաճընցիին ենթարկուած իննամսեայ տառապանքը:
Մեր պապերը ինչպէ՞ս կերտեցին այն հերոսական էջերը, որպէսզի պարծենանք,
երկու խօսքին մէկը եւ միշտ՝ «Մենք հաճընցի ենք» ըսելով:
Անոնք Հաճնոյ հերոսական պատմութիւնը կերտեցին ամէն բանէ վեր դասելով
հայ ժողովուրդին պատիւը եւ արժանապատւութիւնը:
Իր ոսկեպսակ էջերով հարուստ Հաճնոյ պատմութիւնը ցոյց կու տայ, որ մեր
պապերը փոխադարձ սէր, վստահութիւն, հաւատարմութիւն եւ յարգանք ունէին
իրարու հանդէպ՝ միշտ զիրար պաշտպանելով:
Անոնք մահացան կրակի բոցերուն մէջ, բայց չզիջեցան: Հաճընցին մնաց
հպարտ եւ ճակատաբաց: Մենք պարտք կը համարենք մեր յարգանքի բաժինը
բերել այն մարտիրոսացած քաղաքին եւ անոր ազատագրութեան համար
մարտնչող հերոսներուն, որոնք տուին իրենց թանկագին կեանքը:
Որքան բախտաւոր պէտք է համարել մեր սերունդը, երբ այս պահուս կ’ապրինք
եւ կը տեսնենք մեր նախորդ սերունդներուն երազած, մեր բոլորին գոյութեան
օրրան, ազատ եւ անկախ Հայաստանի հրաշափառ ծնունդը:
Միւս կողմէ համոզուած եմ, որ ինչպէս համայն հայ ժողովուրդը, նոյնպէս ալ
հաճընցին այս օրերուն կ’ապրի ինքնագիտակցութեան եւ հայրենասիրական
պարտականութեան հոգեգրաւ ամենախոր զգացումներով:
Սիրելի’ եւ յարգելի’ ընթերցող: Եթէ պատմութեան մէջ իրենց պատուոյ
տեղը գրաւող մեր պապերը ի սպաս հայրենիքին դրին իրենց կեանքը, մենք՝
վերապրողներու ժառանգորդներս, լուրջ պարտաւորութիւններ ունինք մեր
ուսերուն վրայ:
Մեր պապերը չսակարկեցին իրենց կեանքը, երբ զոհողութիւն պահանջուեցաւ
մեր սրբութիւնները պաշտպանելու համար: Անոնք տուին իրենց ամենէն
նուիրականը՝ կեանքը: Այսօր, մեր պարտականութիւնն է յարգել անոնց կտակը,
յաւերժացնել յիշատակը մեր նահատակներուն՝ վաղուան սերունդին փոխանցելու
Հաճնոյ հերոսական պատմութիւնը, Արծուաբոյնի ազատամարտիկներուն
կտակը, անոնց հաւատոյ հանգանակը:
Մարտիրոս եւ Մուրատ Պոյաճեաններու նման առաքեալներու, Աղասիի նման
յեղափոխականներու ծննդավայր Հաճնոյ աւանդութիւնները յաւերժացնելու
պարտականութիւնը ունինք բոլորս:
Հանգիստ Հաճնոյ հերոսներու սրբազան աճիւններուն եւ յարգանք անոնց
խնկելի յիշատակին:

Գալուստ Կիւլպէնկեան-Մահուան 65ամեակ

«Կարմիր Գծի» Պայմանագիր
Սկիզբը Էջ 07
Մեծ բարերարը մահացաւ 1955-ի Յուլիսի 20-ին եւ թաղուեց Լիզպոնի սբ.
Սարգիս եկեղեցում: Նրա երազանքը՝ հանգրուանել հայրենիքում, չիրականացաւ:
Իր հսկայական կարողութիւնը Կիւլպէնկեանը կտակեց բարեգործութեան:
Որոշ ուսումնասիրողների կարծիքով՝ որդուն զրկեց ժառանգութիւնից, քանզի
ընդդիմանալով հօր կամքին՝ նա ամուսնացել էր անգլուհու հետ:
Մեծ հայորդու մահից յետոյ, իր կտակի համաձայն, 1956-ին հիմնուեց Կիւլպէնկեան հիմնադրամը՝ 300 մլն ոսկի՝ մօտ 840 մլն տոլար հիմնադիր դրամագլուխով:
Կտակի համաձայն՝ Կիւլպէնկեան հիմնադրամի կենտրոնակայանը պէտք է
գտնուէր Լիզպոնում եւ ղեկավարուէր փորթուգալական օրէնքներով, բայց
միաժամանակ պէտք է նպաստէր համայն մարդկութեան առաջընթացին,
ինչպէս Նոպէլեան հիմնադրամն է։
Հիմնադրամը Կիւլպէնկեանի մահից յետոյ կայուն եկամուտներ ապահովելու
նպատակով ներդրումներ ձեռք բերեց նաֆթային աշխարհում: Փորթուգալական
Partex նաֆթարդիւնաբերական ընկերութիւնն այժմ ամբողջութեամբ պատ-

կանում է Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնադրամին (տարեկան պիւտճէն՝ աւելի
քան 100 միլիոն եւրօ):
Կիւլպէնկեան հիմնադրամի հոգածութեան տակ է Երեւանի մատենադարանը:
Կիւլպէնկեան հիմնադրամը հայկական համայնքների եւ հայ գիտամշակութային
կեանքի զարգացմանն ամեն տարի 3.5 միլիոն ԱՄՆ դոլար է յատկացնում:
Այժմ աշխարհի տարբեր անկիւններում Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնադրամին
են պատկանում Գալուստ Կիւլպէնկեանի թանգարանը, որը հիմնուել է
Կիւլպէնկեանի անձնական հաւաքածուի հիման վրայ, Ժամանակակից արուեստի թանգարանը Լիզպոնում, Կիւլպէնկեան նուագախումբը, որ համարւում է
Լիզպոնում ամենախոշոր նուագախմբերից մէկը, Կիւլպէնկեան գրադարանը,
Կիւլպէնկեան գիտութեան հիմնարկը, Կիւլպէնկեան հիմնադրամի այգին
Լիզպոնում, Կիւլպէնկեան Պալէն։
«Գիտութեան մարդ եւ երազող պարտէզի մը մէջ՝ իմ ուզածիս համաձայն.
ահա կեանքիս երկու մեծ նպատակները, որոնց չկրցայ հասնիլ»,- կեանքի
մայրամուտին ասել է Կիւլպէնկեանը:
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
16 Երկիրներու Քաղաքացիներու Մուտքը
Հայաստան Կ ՛արգիլուի. Նոր Որոշում
Սկիզբը Էջ 01
7. Ֆրանսա
8. Գերմանիա
9. Զուիցերիա
10. Դանիա
11. Աւստրիա
12. Պելճիքա
13. Նորվեգիա
14. Շուէտ
15. Հոլանտա
16. Միացեալ Թագաւորութիւն
Պիտի չսահմանափակուի այդ
երկիրներէն բեռափոխադրումներ

իրականացնող փոխադրամիջոցի
վարորդի ու փոխարինող մէկ վարորդի
մուտքը Հայաստան:
Բացի այդ, օտարերկրեայ ուղղութիւններէ վերադարձող մեր բոլոր
քաղաքացիները պէտք է ինքնամեկուսանան 14 օրեայ ժամկէտով:
Ինքնամեկուսացման ընթացքին
հիւանդութեան ախտանիշներ յառաջանալու պարագային պէտք է անյապաղ կապ հաստատել 060 838300
թէժ գիծի միջոցով...»,- նշուած է
յայտարարութեան մէջ։

Մալիի մէջ, ինչպէս նաեւ` ՆԱԹՕ-ի՝
«Համագործակցութիւն յանուն խաղաղութեան» ծրագիրով Քոսովոյի, Աֆղանիստանի մէջ: Պաշտպանութեան
նախարարութիւնը մշտական կապի
մէջ է խաղաղապահներուն հետ,
զօրախումբի բոլոր զինծառայողներուն
առողջական վիճակը կը գնահատուի
լաւ, եւ անոնք անխափան կ՝իրականացնեն խաղաղարար առաքելութիւնը։ Միաժամանակ, ըստ
միջազգային չափանիշներու, կ՝իրա-

Բանակին Մէջ Առնուած Են Կանխարգելիչ Եւ
Հակահամաճարակային Քայլեր

Հայաստանի Մէջ Պարէնի Խնդիր Չկայ.
Վարչապետը Չափազանցուած Գնումներ Չընելու
Կոչ Ըրաւ
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան
քաղաքացիներուն կոչ ըրաւ չափազանցուած գնումներ չընելու, քանի
որ Հայաստանի մէջ պարէնի հետ
կապուած խնդիր չկայ: Այս մասին
վարչապետը յայտնեց Facebook-ի իր
էջի ուղիղ եթերի ընթացքին:
«Պարէնի հետ կապուած խնդիր չունինք, եթէ ըլլայ, մենք այդ հարցն ալ
կը կարգաւորենք: Կը խնդրեմ չափազանցուած գնումներ չընել, աւելորդ
իրարանցում չտարածել, վստահիլ
միայն կառավարութեան եւ պետական մարմիններուն կողմէ տարածուող
լուրերուն»,- ըսաւ Նիկոլ Փաշինեան:
ՀՀ վարչապետը նաեւ նշեց, որ ասիկա
ճգնաժամ է, բայց այս ճգնաժամէն

պէտք է դուրս գանք շատ աւելի զօրացած:
Նշենք, որ Հայաստանի մէջ պսակաւոր
ժահրի հաստատուած դէպքերուն թիւը
հասած է 30-ի:

Մէկ Օրուան Մէջ 2000-է Աւելի Անձ Արձագանգած
է ԱՆ-ի՝ Կամաւորներ Հաւաքագրելու
Յայտարարութեան
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութեան՝ կամաւորներ հաւաքագրելու յայտարարութեան արձագանգած
են բազմաթիւ քաղաքացիներ: Այս
մասին Facebook-ի իր էջին վրայ գրած
է առողջապահութեան նախարարի
մամուլի խօսնակ Ալինա Նիկողոսեան:
«Սիրելի հայրենակիցներ, Առողջապահութեան նախարարութիւնը
շնորհակալութիւն կը յայտնէ երեկուան` «քորոնա» ժահր հիւանդութեամբ
պայմանաւորուած
տարատեսակ միջոցառումներ իրականացնելու նպատակով կամա-

ւորներու հաւաքագրման յայտարարութեան անմիջական ու սրտացաւ արձագանգելու համար: Արդէն
իսկ արձանագրուած է 2000-է աւելի
անձ` յայտնելով իրենց պատրաստակամութիւնը նախարարութեան
աշխատանքներուն ներգրաւուելու
հարցով: Այսպիսով, այս փուլին ունինք
կամաւորներու բաւարար տուեալներ,
որուն համար ժամանակաւորապէս
կը դադրեցնենք նոր կամաւորներ
ընդգրկելու մեր խնդրանքը»,- նշած
է ան:
Յիշեցնենք, որ ՀՀ կառավարութիւնը Հայաստանի մէջ արտակարգ
դրութիւն յայտարարելէ ետք՝ Առողջապահութեան նախարարութիւնը
յայտարարութիւն տարածեց կամաւորներ հաւաքագրելու նպատակով։
Հայաստանի ամբողջ տարածքին,
Մարտ 16-էն մինչեւ Ապրիլ 14 հաստատուած է արտակարգ դրութիւն։

ՊՆ-ն Մշտական Կապի Մէջ Է Խաղաղապահներու
Հետ, Զօրախումբի Բոլոր Զինծառայողներու
Առողջական Վիճակը Կը Գնահատուի Լաւ. Շուշան
Ստեփանեան
ՀՀ ՊՆ մամուլի քարտուղար Շուշան
Ստեփանեան անդրադարձած է 168.
am-ի այն հարցին, թէ «քորոնա»
ժահրի հետ կապուած որքանո՞վ
ապահովուած է տարբեր երկիրներու մէջ խաղաղապահ առաքելութիւն իրականացնող հայ խաղաղա-

պահներու անվտանգութիւնն եւ
ծառայութիւնը։
«ՀՀ զինուած ուժերու խաղաղապահ բաժանմունքը կ՝իրականացնէ
միջազգային խաղաղարար առաքելութիւններ՝ ՄԱԿ-ի հովանիի ներքոյ Լիբանանի մէջ, մէկ սպայ՝

կանացուին նախատեսուած հակահամաճարակային բոլոր քայլերը»,նշած է Շուշան Ստեփանեան։

Հայաստանի պաշտպանութեան
նախարարութեան մամլոյ խօսնակ
Շուշան Ստեփանեան «Ֆէյսպուք»-ի
վրայ գրած է, որ Հայաստանի զինուած
ուժերու շարքերուն մէջ «Քորոնա»
ժահրին ներթափանցումը կանխելու
նպատակով՝ առնուած են կանխարգելիչ եւ հակահամաճարակային քայլեր,
որոնց կարգին՝ արգիլուած են ամէն
տեսակի արձակուրդները եւ ազատ
արձակումները, սահմանափակուած
են քաղաքացիներուն այցելութիւնները
Հայաստանի պաշտպանութեան
նախարարութեան ենթակառոյցներ։
«Մի
շարք
փոփոխութիւններ
կատարուած են նախապէս մշակ-

ւած ծրագիրներուն մէջ: Ըստ
որուն՝ մարտական խնդիրներուն
չառնչուող ծրագրային, ոչ հրատապ դահլիճային միջոցառումները
չեղարկուած են: Զինծառայողներուն
վարակէն զերծ պահելու համար
ՀՀ ՊՆ-ն աշխուժօրէն կը համագործակցի առողջապահութեան
նախարարութեան եւ այլ պատկան
մարմիններու հետ, իրավիճակը լիովին
լը վերահսկուի:
«Պաշտպանութեան նախարարութիւնը կը յորդորէ զինծառայողներու
հարազատներուն իրենց զաւակներուն կապոցներ չուղարկել, պահպանել անվտանգութեան կանոնները,
ըմբռնումով մօտենալ կիրառուող
սահմանափակումներին:
«Հայաստանի զինուած ուժերն
ամբողջապէս ապահովուած են
անհրաժեշտ ծաւալի պարէնով,
մաքրութեան պարագաներով եւ այլ
միջոցներով: Մեր զինծառայողները
կը շարունակեն անշեղօրէն կատարել իրենց պարտականութիւնները»,
յայտնեց Ստեփանեան:

ՀՀ Քաղաքացիները Իւրօրինակ Ձեւով
Շնորհակալութիւն Յայտնած Են Պսակաւոր Ժահրի
Դէմ Պայքարող Բուժաշխատողներուն
Հայաստանցիները ծափահարութիւններով շնորհակալութիւն յայտնած են պսակաւոր ժահրի դէմ
պայքարող բուժաշխատողներուն:
Ըստ Armenpress.am-ի՝ ծափահարութիւնները ֆլէշմոպի տեսքով հնչած են
Մարտ 15-ին, ժամը 21:00-ին:
Նախօրօք յայտարարուած ժամուն,
բնակիչները՝ իրենց պատուհաններէն

ու պատշգամբներէն վայրկեաններ
շարունակ՝ ծափահարած են այս
օրերուն Հայաստանի եւ աշխարհի
մէջ իրենց կեանքը վտանգելով
պսակաւոր ժահրի դէմ պայքարող
բուժաշխատողներուն:
Երախտիքի ֆլէշմոպի բազմաթիւ
տեսանիւթեր յայտնուած են համացանցի վրայ:

Աշխարհի Տարօրինակութիւններէն
Սկիզբը Էջ 05
Օրինակի համար` հանրային համալսարաններէն Գալիֆորնիոյ Լոս
Անճելըսի համալսարանի (UCLA)
տարեկան կրթաթոշակն է 13,226
տոլար, իսկ Գալիֆորնիոյ Լոս Անճելըսի
նահանգային համալսարանի (California
State University Los Angeles) տարեկան կրթաթոշակն է 6,749 տոլար։
Սակայն վերջերս Նախագահ Ֆօլթ
յայտարարութիւն մը ըրաւ ըստ որուն՝
ձրի կրթաթոշակ պիտի յատկացուի այն
ուսանողներուն, որոնց ընտանիքներու
տարեկան եկամուտը 80,000 տոլարէն
նուազ է։ Սա իսկապէս հազուագիւտ
օգնութիւն մըն է նիւթապէս կարօտեալ աշակերտներուն համար, որոնք
համալսարան կ՛ուզեն յաճախել այս
տարուան աշնան կիսամեայէն գամ
գալ տարուան գարնան կիսամեայէն
սկսեալ։
Հոս տեղին է յիշել որ եթէ նոյնիսկ
նիւթական օգնութեան կարօտ աշա-

կերտներուն ծնողները բնակարանի
տէր ալ ըլլան, այդ պիտի չազդէ անոնց
օգնութիւն տալու՝ համալսարանի որոշումին վրայ։
Բայց ինչո՞ւ այս քայլը կ՛առնէ համալսարանի Նախագահը։ Ան հետեւեալ
ձեւով կը բացատրէ իր որոշումին
տուն տուող պատճառը։ «Մենք կ՛ուզենք տեսնել որ մեր համալսարանի
ուսումը կարելի ըլլայ տաղանդաւոր
աշակերտներու համար, որոնք կու
գան մեզի ժողովուրդի զանազան
խաւերէն։ Մենք կ՛ուզենք շարունակել
մեր կարողութիւնը ուսումը մատչելի
դարձնելու համար բոլորին։ Կը կարծեմ որ մեր այս քայլը իր բարերար
ազդեցութիւնը պիտի ունենայ՝ մանաւանդ գալիք սերունդներուն համար։»
Իցի՜ւ թէ հայրենիքի թէ սփիւռքի
մեր համալսարաններն ալ հետեւէին
վերոյիշեալ որոշումին, ի փառք ու
պատիւ մեր բիւրաւոր տաղանդաւոր
ուսանողներուն . . .
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Primate’s Message
to the Faithful

2nd Annual Armenian
American Museum Gala
Set for December 8

News from Armenia
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People Should Change Attitude Towards
Coronavirus, Paying More Attention to Older
People – PM

P
“I have said these things to
you, that in me you may have
peace. In the world, you will
have tribulation. But take heart;
I have overcome the world” (St.
John 16:33).
Beloved Faithful,
This is a critical time to uplift
our hearts to God and seek His
guidance as the world is being
challenged with the pandemic of
coronavirus (COVID-19).
God has graced us all with the
wisdom and compassionate heart,
mind and soul to share His love
with all people to secure their
health and wellbeing in times of
tribulation.
Truly this is the time to renew our
faith in God and surrender our
lives for the peace of the world
and the people of God.
I pray God to protect and guard
all people and especially those
who are in pain, be them children
or elderly.
God our Lord is a compassionate God and will comfort us and
strengthen us to protect one
another with the mutual respect
and love to maintain the peace of
the world and the wellbeing of the
people of God.
Let us also take heed to the guidelines set forth by government
officials. Let us pray God to give
them the courage and wisdom
to fulfill their responsibilities and
duties diligently in these times of
tribulation.
The Lord our God is our shepherd
thus let us put our trust in Him and
listen to words radiating from the
Gospel: “I have said these things
to you, that in me you may have
peace. In the world you will have
tribulation. But take heart: I have
overcome the world.”
The words of the Lord our God
enlighten us all with this divine
wisdom and unites us all to be
one in Him.
God empower us all with the
spiritual strength to overcome all
kinds of tribulations as is the case
of COVID-19.
Stay steadfast and the Lord our
God will shower upon us all the
peace prevailing from Heaven.

Constitutional
Referendum in Armenia
Will Take Place After State
of Emergency is Over

T

News from the World

UEFA Euro 2020
Postponed Over
Coronavirus Pandemic

COVID-19: Armenia Quarantines Hundreds Of
Suspected Cases

T
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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
new new
coronavirus
cases
haveconditions in many countries”
but did not provide further details.
been diagnosed in Armenia, bringGevork, who was decorated with the Hero of the Soviet Union award, died in 2012
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Coronavirus Treatment

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

More Coronavirus Cases in Armenia Bring Total
Number to 78

6

Minister of Healthcare Arsen Torosyan
announced.
He said the latest cases are direct
contacts of an infected person from a
manufacturing plant.
The first new coronavirus case in
Armenia was confirmed on March 1.

A

People Traveling from Artsakh to Armenia and
Vice Versa to Be Screened for Fever

A

rmenian Prime Minister Nikol
Pashinyan today held a telephone
conversation with President of the
Republic of Artsakh Bako Sahakyan
during which they discussed the current
situation caused by the new coronavirus,
the Armenian PM said during today’s
emergency meeting of the Cabinet.
“Thanks God, as of this moment there
are no coronavirus cases in Artsakh.
But we urge our citizens to travel from
Armenia to Artsakh and vice versa only
in case of strict necessity”, Pashinyan

said.
He informed that the citizens traveling
from Armenia to Artsakh and vice versa
will be screened for fever at checkpoints.
In case of having fever the citizens will
be send back to their residence places.

merican actor Tom Hanks and his
wife Rita Wilson have been released
from a hospital in Australia after receiving treatment for coronavirus, BBC
reported.
The couple, who are now in self-quarantine in their Queensland rented home,
announced they had tested positive
last week.
The couple were on the Gold Coast as
Hanks made a film about Elvis Presley.
Production has been put on hold.
Hanks, 63, said last Thursday on
Instagram he had come down with the
virus.
“We felt a bit tired, like we had colds and
some body aches. Rita had some chills
that came and went. Slight fevers too”,
the actor said in a post on Instagram.
Tom Hanks thanked everyone for taking
care of them.
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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

Constitutional Referendum in Armenia Will
Take Place After State of Emergency is Over
Page 11

DISTRICT OF
COLUMBIA COUNCIL
PASSES ARMENIAN
GENOCIDE
RESOLUTION

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.


‘’According to the legislation of Armenia,
no referendum can be held during the
period of the state of emergency. The
referendum will take place not sooner
than 50 days and not later than 65 days
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-

after the state of emergency. The process of the referendum will restart from
the point it stopped’’, Pashinyan said.
Voters are expected to decide in the April
5 referendum whether or not the incumbent Chairman of the Constitutional
Court Hrayr Tovmasyan, as well as
most other justices appointed under
the previous constitution, should remain
in office. The referendum was scheduled on April 5, but the Government of
Armenia has adopted a bill on declaring
a 30-day nationwide state of emergency
over the new coronavirus lasting from
March 16th, 18:30 until April 14th, 17:00.

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

Pashinyan Says Armenia’s Financial System
is Strong and Stable
Prime Minister Nikol Pashinyan says that
the Armenian financial market is stable
and it won’t have problems.
“The state of our financial market is
stable. The financial system is very
strong and stable. Especially, after
our indicators of last year, when we

increased our international reserves to
unprecedented high levels, the central
bank acquired large volumes of foreign
currency and reserved it. We will not
have problems here and everything
will be fine,” Pashinyan said in a live
Facebook broadcast.

PM Pashinyan Touring in Yerevan
Supermarkets and Groceries
Prime Minister of Armenia Nikol
Pashinyan is touring in the supermarkets and groceries of Yerevan,
ARMENPRESS reports Pashinyan is
Live broadcasting on Facebook. He
familiarizes himself with the situation
over food in the markets.

Citizens tell Pashinyan that there are no
food problems at the markets and they
do their daily shopping.
Yesterday Nikol Pashinyan had
announced that there are no problems
with food reserves in Armenia, calling
on the citizens not to do panic shopping.

Yerevan City Hall to Provide Food Stored in
Kindergartens to Needy Families
The Yerevan City Hall will provide the
food stored in the community kindergartens to the socially needy families, the
City Hall said on Facebook.
“Taking into account the current state
of emergency in the country Mayor of
Yerevan Hayk Marutyan discussed with
Deputy Prime Minister Tigran Avinyan
the issue of providing the food stored
in the community kindergartens to the
needy families. The food will be provided to the administrations of heads of
administrative districts, and their social

Armenia MFA Advises Citizens to Strictly
Refrain From Travelling Abroad Due to
Spread of COVID- 19

Armenia’s foreign ministry advises citizens to strictly refrain from travelling
abroad given the current wide spread of
the new coronavirus around the world.
The ministry issued a statement which
says:
“Taking into account the wide geographical spread of the new Coronavirus
(COVID-19), we advise citizens of
Armenia to strictly refrain from travelling abroad.
We inform the citizens of Armenia cur-

rently planning to travel abroad that
your trip might be suspended, given the
measures and travel restrictions being
undertaken by different countries to
prevent the further spread of the new
Coronavirus (COVID-19).
We urge the citizens of Armenia, who
are planning to return to Armenia from
a foreign country, to thoroughly check
the flight and transit possibilities in order
to realistically assess the situation and
make a reasonable decision whether to
return to Armenia or stay in that country.
The Ministry of Foreign Affairs and the
diplomatic service of the Republic of
Armenia abroad will regularly provide
up-to-date information on travel opportunities and restrictions imposed by
different countries.
Diplomatic missions of Armenia abroad
stand ready to support and assist our
citizens abroad”.

COVID19: Armenia Announces Travel
Ban Effective Immediately for Citizens of
Hardest-Hit 16 Countries
Armenia is announcing a travel ban
effective immediately for citizens of
16 countries over the new coronavirus
pandemic, the governmental Armenian
Unified InfoCenter reported.
Citizens of China, Iran, South Korea,
Japan, Italy, Spain, France, Germany,
Switzerland, Denmark, Austria, Belgium,
Norway, Sweden, the Netherlands and
the United Kingdom are banned from
entering Armenia.
Citizens of Armenia returning from the
abovementioned 16 countries will be
quarantined for 14 days.
“The entry of one driver and one substitute driver carrying out freight shipments
from these countries to Armenia will not
be restricted. In addition, all Armenian
nationals arriving to Armenia from all

foreign directions must self-quarantine
for 14 days. In the event of developing symptoms of disease during the
self-quarantine immediately contact the
060 838300 hotline,” the center said.

Yerevan State University Rector’s Election
to Be Postponed Due to State of Emergency
protection departments will distribute
the food to the needy families based
on priority”, the statement said.

Armenian PM’s Spouse Thanks Healthcare
Workers for Dedicated Work During
Coronavirus Crisis
Spouse of the Armenian prime minister Anna Hakobyan has sent a letter
of gratitude, as well as sweets to the
medical staff of Nork Infection Clinic
Hospital to thank them for the work they
do during the current coronavirus crisis,
Mrs. Hakobyan’s spokesperson Hasmik
Harutyunyan told Armenpress.
“Mrs. Hakobyan follows the great work
done by doctors these days. Sending a
letter and sweets is a small step through
which Anna Hakobyan is expressing her
gratitude to all medics, including those
working in Nork Infection Hospital and
other medical centers. These healthcare

workers are in the frontline, demonstrate
high qualities and fight against the virus
day and night. Mrs. Hakobyan thanked
for this, wished good health and stated
that doctors will record the victory in
this disproportionate war”, the spokesperson said.
The election of Rector of the Yerevan
State University will be postponed due
to the state of emergency declared in
Armenia from March 16, the University
said in a statement.
Chairman of the YSU Board of Trustees

Gevorg Muradyan announced that the
session, scheduled on March 23 during
which the YSU Rector was to be elected,
will not take place. “Additional information on future developments will be
provided”, the statement says.
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Community News

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

Bio-Musical Charles
DISTRICT OF
COLUMBIA COUNCIL
PASSES ARMENIAN
GENOCIDE
RESOLUTION

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.


The New York City presentation of the bio-musical Charles, based on the life
and songs of legendary world singer Charles Aznavour, debuted to a standing-room-only audience at Symphony Space, in an event hosted by the Tekeyan
Cultural Association of Greater New York. Special guests in attendance included
senior United States Senator from New Jersey Robert Menendez, Colonel Tigran
Hovhanisyan, military adviser of Armenia to the United Nations and Zoya Stepanyan,
Second Secretary of the Permanent Mission of Armenia to the United Nations.
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-

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

(l-r) Shoghig Medzadourian, Colonel Tigran Hovhanisyan, Vartan Ilanjian,
Maurice Soudjian, Alice Altunyan, United States Senator Robert Menendez,
Nadine Arslanian, Hilda Hartounian, Bernard C. Bayer, Taleen Babayan and
Saro Hartounian
The Los Angeles-based performers, featuring singer Maurice Soudjian, pianist/
actor Bernard C. Bayer, singer/actress Mariette Soudjian, accordion/guitarist
Harout Soghomonian and upright bassist Levon Ghanimian, were enthusiastic to
showcase the production, written and directed by Taleen Babayan, for the East
Coast Armenian community, following two performances in Hollywood last Fall.
“Taleen created a beautiful homage to the legendary artist, Charles Aznavour, and
being able to portray him is a dream
come true,” said Bernard C. Bayer, a
member of the Screen Actors Guild
who has collaborated with Academy
Award-winning film composers on the
piano. “Performing in New York City to
a sold out show is a testament to the
enduring passion and love that audiences of all ages have for Aznavour,
whose boundless talent, humor, passion and perseverance make him such
(l-r) Levon Ghanimian, Mariette Soudjian,
an inspiration.”
Harout Soghomonian, Maurice Soudjian
The bio-musical combined a narrative
and Bernard C. Bayer
of Aznavour’s key life moments, from

Performers, Tekeyan Cultural Association Executive Board Members and
special guests United States Senator Robert Menendez, Colonel Tigran
Hovhanisyan, military adviser of Armenia to the United Nations and Zoya
Stepanyan, Second Secretary of the Permanent Mission of Armenia to the
United Nations
living in Occupied France during World
War II, the son of Armenian Genocide
survivors, to his creative spark with Edith
Piaf, to the challenges he faced while
trying to make a name for himself in show
business. The biographical scenes were
enriched by live musical performances of
Aznavour’s signature songs, including La
Boheme, Mourir D’Aimer and La Mamma,
as well as Franco-English versions of Hier
Encore/Yesterday When I Was Young and (l-r) Levon Ghanimian, Harout
Emmenez-Moi/Take Me Away, performed Soghomonian, Maurice Soudjian and
as a duet by Maurice and his daughter Bernard C. Bayer
Mariette, who also sang Aznavour’s English hit She and Edith Piaf’s memorable
La Vie En Rose.
“Performing in the Big Apple, where Aznavour has staged many of his memorable
shows, was very exciting,” said Mariette Soudjian, who has been featured on E!
News and Comedy Central. “The Tekeyan Cultural Association of Greater New
York was a wonderful host and as performers we were delighted the show was
sold out so quickly.”
“We congratulate the performers for an amazing show,” said Hilda Hartounian,
Chair of the Tekeyan Cultural Association, whose Executive Committee Members
included Shoghig Medzadourian, Vartan Ilanjian and Barkev Kalayjian. “The audience loved the performance and we are proud that the Tekeyan Cultural Association
of Greater New York continues its commitment to preserve the Armenian culture
in the Diaspora through unique productions such as this.”
Page 14

Festive Reception on The Occasion of The International Women’s Day
On March 10, the Consulate General of Armenia in Los Angeles and the Los
Angeles chapter of the Armenian International Women’s Association (AIWA)
jointly organized a festive reception dedicated to the International Women’s Day.
Armenian-American ladies distinguished by their work in public, political, charitable,
literary, cultural, and media realms were invited.

Consul General of Armenia Ambassador Armen Baibourtian made an opening
speech. He presented a brief historical overview of the perception relating to the
role of Armenian women and its legal articulation in various periods of shaping of the
Armenian social and legal thought, including Gosh’s code of laws “Datastanagirk”,
Shahamirian’s constitutional writing “Snale of Glory”, and the Constantinople
Armenian national constitution. Ambassador Baibourtian emphasized that the
equality of Armenian men and women has been emphasized at various stages
of the development of Armenian legal thought. Another manifestation of the deep
roots of the Armenian woman’s perception of equality, according to Ambassador
Baibourtian, is the Armenian linguistic mentality, which has not separated the
masculine and feminine in the language by defining different genders. The Consul
General also highlighted the remarkable role of the Armenian women in any period of our nation’s history. Armen Baibourtian noted that the Armenian women,

with her prudence and wisdom,
have always been a pillar of
support for the Armenian men
in challenging times. Statistical
data testifies that every nation
has a continued development,
including economic, when there
is an equality between men and
women.
Nelly Saroyan, MinisterCounselor at the Consulate
General of Armenia, Nicole
Nishanian, President of AIWALA, Hermine Janoyan and
Marisa Najaryan, AIWA-LA board members were among the speakers.
AIWA is a nonprofit organization with its worldwide membership. Without alignment to any political or religious group, since its inception in 1991, AIWA has been
successful in bringing together creative women of various generations, diverse in
interests and academic backgrounds, to fulfill its mission.
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Press Release
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.

Members of The Newly Elected Board of The Armenian Engineers And
Scientists Of America (AESA) Visited The Consulate General Of Armenia
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.


On March 7, Consul General of Armenia
Ambassador Armen Baibourtian
received the members of the newly
elected Board of the Armenian
Engineers and Scientists Association
of
America (AESA) led by its President
Soviet spy who foiled Nazi plot to kill allied leaders dies aged 93
Richard Ohanian. The latter presented
to Ambassador Baibourtian the prospective plans of the Association. AESA aims
at using the great potential of Armenian
engineers and scientists to implement
new educational and humanitarian projects. The organization also intends to
meet the requirements of the time, to
replenish its ranks with young scientists,
and to expand its geography.
The organization is preparing for the
next annual event, which will provide
an opportunity to create a database of
Armenian scientists and engineers, as
well as encourage the best professionals
with awards, to expand the organizaGoar 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-

tion’s activities in Armenia, to support
research and startups.
Ambassador Armen Baibourtian welcomed the upcoming programs of the
Armenian Association of Engineers and
Scientists and expressed his readiness
to support the initiatives of the organization, which are aimed at developing the
Armenian scientific thought and serving
the interests of the homeland. Special
attention was paid to the development
of science, technology, engineering and
mathematics (STEM) at educational
levels in both California and Armenia.
Edgar Grigoryan, Counselor of the
Consulate General, Aram TerMartirosyan, Vice President of the
American Society of Armenian Engineers
and Scientists, Executive Secretary
Linda Megerdichian and Treasurer Sona
Juharyan were also present at the
meeting.

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

Art & Entertainment

English Translation of Bedros Keljik’s Armenian-American Sketches Published
by the Armenian Series of The Press at California State University, Fresno

Prof. Barlow Der Mugrdechian,
Berberian Coordinator of the Armenian
Studies Program, announced that the
English translation of Bedros Keljik’s
Armenian-American Sketches has been
published by the Armenian Series of The
Press, at California State University,
Fresno.

“Keljik’s stories offer us a glimpse into
the soul of the Armenian people, whether in their historic homeland or finding
their way in America.” Bishop Daniel
Findikyan, Primate of the Diocese of the
Armenian Church of America (Eastern).
Co-editor Lou Ann Matossian familiarizes the reader to Keljik in her introduction.
She discusses how author, activist,
and entrepreneur Bedros Arakel Keljik
(1874–1959) belongs to the founding generation of Armenian-American
authors, yet his “sketches” of early
immigrant life are only now emerging.
Keljik was a maternal uncle of Vahan
Totovents (author of Life on the Old
Roman Road and other works) and an
elder brother of novelist and poet Krikor
Keljik (“K. Devrish”).
A foreword by co-editor Christopher
Atamian discusses the genesis of the
book, and the significance of its publication. He places Keljik’s works in the early
history of Armenian-American literature.
Atamian also notes the role of translator
Aris Sevag, whose meticulous work has
brought Keljik’s work to life.
Armenian-American Sketches includes
29 short stories written originally in

Armenian by Bedros Keljik. Twenty
of the short stories were translated
by noted Aris Sevag, one by Lou Ann
Matossian, and eight of the stories
originally published in Hairenik, were
translated by Vartan Matiossian.
The volume also includes an enlightening biography of Keljik, “An Armenian
Odyssey: From the Euphrates to the
Mississippi,” written by his grandchildren, Mark and Thomas Keljik. Roupen
Zartarian’s “How Death Came to the
Earth,” translated by Bedros Keljik, is
also part of the volume.
Edited by Christopher Atamian, Lou
Ann Matossian, and Barlow Der
Mugrdechian, Armenian-American
Sketches provides a wealth of interesting stories about the early Armenian
community in America.
Armenians began arriving to America in
large numbers at the end of the nineteenth and the beginning of the twentieth
centuries. They established themselves
in communities throughout the United
States, maintaining their Armenian culture, while also becoming acclimated to
life in America. In Armenian-American
Sketches, author Bedros Keljik brings

to life this period in Armenian-American
history. With keen observation Keljik
provides the reader with an often-humorous insight into that life, with all of
its sadness and joy, with the sense of
community, and with the hard work and
challenges faced by the immigrants. This
is a book which will appeal to any reader
who seeks to understand the immigrant
experience in the United States.
Armenian-American Sketches (English
Translation) is available through
Amazon.
Contact The Press at California State
University, Fresno, by calling 559-2783056. Bulk publishing discounts are
available for bookstore.
General inquiries may also be directed
to the Armenian Studies Program, at
559-278-2669.
Armenian-American Sketches by Bedros
Keljik; edited by Christopher Atamian,
Lou Ann Matossian, and Barlow Der
Mugrdechian (9 x 6, 195 pp. $20.00
paper, ISBN 13: 978-0-912201-61-0)
has been published as Volume 8 in
the Armenian Series, of The Press at
California State University, Fresno. In
English.

Community News

Bio-Musical Charles
Page 13
The thought-provoking production
unveiled many details about Aznavour’s
climb to the top and set these moments
into historical context while exploring
his upbringing, artistic influences and
his impact on the French Chansons as
an integral member of France’s Golden
Age of Music. The show welcomed audience members of all ages and cultural
backgrounds, following in the footsteps
of Aznavour, who created music for all

without boundaries.
“My wife, daughters and I loved the show
so much we couldn’t stop talking about it
on the drive home,” said attendee Mark
Dabbagh. “Thank you for inspiring us
and for taking me back to a time when I
listened to Charles Aznavour in Beirut.”
“Although I missed the premiere of
Charles in Los Angeles, I patiently
waited for a show in New York and
it was truly a memorable evening,”
said Vivian Hovsepian. “The narrative
about Aznavour’s biography, the music,

singing and multimedia showcasing
the legendary artist was brought to life
with such innovative talent, hard work
and love.”

(l-r) Levon Ghanimian, Mariette
Soudjian, Harout Soghomonian,
Maurice Soudjian and Bernard C.
Bayer

Bernard C. Bayer with attendees after
the show
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Լոս Անճելըսի Հայ Քոյրերու Վարժարան

Հայ Քոյրերու Աշակերտները Արարատ Տան Մէջ
ԼԻՆՏԱ ԳԱՆՏԻԼԵԱՆ
Փետրուար 4 2020ի առաւօտեան
մեծ հետաքրքրութեամբ եւ խանդավառութեամբ հայ Քոյրերու Վարժարանի 8րդ դասարանի աշակերտները իրենց ծնողներով, հայերէնաւանդ ուսուցիչներու եւ վարժարանիս ընդհանուր պատասխանատու քոյր Լուսիայի ընկերակցութեամբ դիմեցին դէպի «Արարատ
Տուն»:

Հետաքրքիր էր աշակերտներուն,
տեսնել համայնքի մէջ իր վարկն ու
յատուկ տեղը ունեցող տարեցներու
տունը, ուր մամիկներ եւ պապիկներ
հոգատարութիւն կը վայելէին եւ կը
փորձէին իրենց կեանքը շարունակել
խաղաղ եւ հոգատար ձեռքերու մէջ:
նոյնչափ ալ հետաքրքիր էր տարեց
պատսպարեալներուն հանդիպիլ
մեր պատանիներուն եւ տեսնել
անոնց ներշնչումը՝ հայ մշակոյթով
եւ հայերէն լեզուով ու աճումը՝ հայրենասիրութեամբ:
Հետեւաբար, Փետրուարեան այդ
պայծառ առաւօտը ոգեւորիչ էր

երկուստեք, Արարատ Տան ամսական ճաշկերոյթի գեղարուեստական
յայտագիրը կը ներկայացնէին Հայ
Քոյրերու Վարժարանի ութերորդ կարգի աշակերտները իրենց խմբային
արտասանութիւններով եւ պարերով,
որոնք աւելի գեղեցկացան եւ դարձան ամբողջական նախակրթարանէն
երեք աշակերտներու յայտագրին
մասնակցութեամբ՝ ասմունքով եւ
պարերով: Յայտագիրը բծախնդրօրէն
պատրաստուած էր եւ նուիրուած
Քալիֆորնիոյ Հայ Քոյրերու Վարժարանի հիմնադրութեան 35 ամեայ
յաղթական երթին:
Սրահը գեղեցկօրէն զարդարուած էր,
ամէն կողմ կը տիրէր Փետրուար ամիսը
խորհրդանշող զարդեր, սրտիկներ,
ինչպէս մթնոլորտին մէջ առկայ էր
սիրոյ եւ գուրգուրանքի շունչը:
Ցերեկոյթը սկսաւ ճիշդ ժամուն,
մեծ թիւով ներկաներ անհամբեր կը
սպասէին յայտագրի գործադրման,
Տիկին Ալիս Գաւալճեանի հակիրճ
բացման խօսքէն ետք, բեմ հրաւիրուեցան վարժարանիս ընդհանուր
պատասխանատու Առաքինազարդ
Քոյր Լուսիա եւ Քահանայ հայրը. Ան
օրհնեց սեղանները եւ Քոյր Լուսիա
առաջնորդեց Տէրունական աղօթքը,
ապա սկսաւ ճաշկերոյթը տեղւոյն
խոհանոցի կողմէ պատրաստուած
համադամ ճաշերով, միաժամանակ
աշակերտներուն
հրամցուեցաւ
ախորժաբեր ուտելիքներ:
Ճաշի միջոցին յայտագրի գործադրութիւնը սկսաւ երբ Տիկին Ֆիմի Գրաճեան
ներկաներուն մատուցեց դաշնամուրի

վրայ հանրածանօթ եւ խանդավառող
հայկական եւ օտար երաժշտական
դասականներ, ինչ որ խանդավառեց
հիւրերը եւ յատկապէս մամիկներն
ու պապիկները, որոնք հիացմունքով
կը հետեւէին վարժ մատներով ներկայացուող երաժշտութեան:

Յայտագիրը
շարունակուեցաւ
Ութերորդ դասարանի աշակերտներու մատուցած խմբային արտասանութիւններով, անոնք ներկայացուցին Եղիշէ Չարենցի «Գովք
Հայաստանի» եւ Գէորգ Էմինի
«Սասունցիների Պարը» սիրուած
ու ճանչցուած ոտանաւորները,
անոնք իրենց ապրումով եւ հպարտ
ասմունքով ոչ միայն բոլոր ներկաներու ուշադրութիւնը կլանեցին այլ
պարտադրեցին որ միանան իրենց
եւ խրոխտօրէն գոչեն «Արարատի
նման ճերմակ ճակատ չկայ» եւ յաջորդաբար բեմ բարձրացան չորրորդ
դասարանէն երկու աշակերտուհիներ եւ ներկայացուցին «Հերոսներ
Աւարայրի», միջոցին ութերորդ

դասարանէն խումբ մը աշակերտներ
պարեցին խանդավառ Շալախոյ պարը,
նախակրթարանէն երկու աշակերտներ ներկայացուցին զոյգ պար, ապա
մենապար մը եւ հանդիսութիւնը վերջ
գտաւ «Հայոց աշխարհ» երգի դիւթիչ
երաժշտութեան ներքեւ խմբապարով
մը, որուն աւարտին աշակերտները յաղթական վեր բարձրացուցին
Հայ Քոյրերու վարժարանի նշանակը հպարտութեամբ եւ երախտագիտութեամբ:
Հանդիսութիւնը իր աւարտին հասած
էր, ծնողներ, ուսուցիչներ, ներկաներ, հիւրեր բոլորը գոհունակ եւ
հպարտութեան, հայրենասիրութեան
եւ հիացմունքի զգացումներով զեղուն
կը շնորհաւորէին զիրար:
Հայու Ոգին ու կամքն էր, որ կը
տիրապետէր այդ պահուն մթնոլորտին
մէջ, բուռ մը հայեր կրցած էին
Արարատի ներկայութիւնը զգալ
Արարատ տան մէջ:
Այս առիթով մենք շնորհակալութեան
խօսքը կ’ուղղենք Արարատ Տան
հոգաբարձութեան յարգելի անդամներուն, յատկապէս Դոկտ. Սիլվա
Գարայեանին, Քալիֆորնիոյ Հայ Երիտասարդաց միութեան Պարախումբի
յանձնախումբին, մասնակցող աշակերտներու ծնողներուն, հայերէն
դասաւանդող ուսուցչուհիներուն եւ
վերջապէս աշակերտներուն, որոնք
մեծ ուրախութեամբ իրագործեցին
իրենց վստահուած այս աշխատանքը:

In the meantime, we ask that our Tekeyan centers and buildings be frequently
disinfected and meetings and other organizational business be conducted via
internet or phone as opposed to in person as much as possible in order to slow
down the potential spread of the virus. Any third party renting our premises must
show compliance with the local authorities’ directives.
The Central Board of the Tekeyan Cultural Association of the United States
and Canada has been closely following the dramatic developments concerning the spread of the coronavirus named COVID-19. It is a serious
situation warranting caution without panic.
The Central Board realizes that while many aspects of this new virus are still
not fully known, it appears that its spread throughout our communities in North
America is unavoidable over the next few months. Conditions vary, however,
in different regions. Consequently, we recommend that our chapters follow the
directives of their local governments and use common sense in planning activities and programs.
We strongly recommend that all chapters and centers postpone or cancel group
activities in order to avoid endangering the health of participants, especially
the elderly and vulnerable. In particular, programs that imply traveling must be
postponed until further notice. Some chapters have already taken the initiative
to do so.

We appreciate your attentiveness to this matter. If you have any questions, do
not hesitate to consult with our headquarters in Watertown, MA.
March 12, 2020
TO BE RESCHEDULED
Family Night
The 90th birthday celebration of Suzan Zakharyan:
Legendary Armenian Table Tennis Champion
Confiscation and Destruction:
The Young Turk Seizure of Armenian Property
with Keynote Speaker Mehmet Polatel, PhD.
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Տօնական Ընդունելութիւն՝ Կանանց Միջազգային Տօնի Առիթով
Լոս Անճելըսում ՀՀ գլխաւոր հիւպատոսութիւնը եւ Հայ կանանց միջազգային ընկերակցութեան Լոս Անճելըսի
մասնաճիւղը համատեղ նախաձեռնել էին տօնական ընդունելութիւն՝
նուիրուած կանանց միջազգային
տօնին։ Հրաւիրուած էին ամերիկահայ
տիկնայք՝ հասարակական, քաղաքական, բարեգործական, գրական,
մշակութային, լրատուական ոլորտների ներկայացուցիչներ, որոնք աչքի են
ընկնում աշխոյժ գործունէութեամբ։
Բացման խօսքով հանդէս եկաւ ՀՀ
գլխաւոր հիւպատոս դեսպան Արմէն
Բայբուրդեանը: Նա իր ելոյթում պատ-

մական հակիրճ ակնարկ ներկայացրեց հայ հասարակական մտքի
ձեւաւորման տարբեր ժամանակահատուածներում հայ կնոջ դերի
ընկալման եւ դրա իրաւական ձեւակերպման մասին՝ սկսած Գոշի
Դատաստանագրքից մինչեւ «Որոգայթ փառաց» ու հետագայում
նաեւ՝ Պոլսոյ Սահմանադրութիւնը։
Դեսպան Բայբուրդեանը շեշտեց,
որ հայ կնոջ եւ տղամարդու իրաւահաւասարութիւնը շեշտուած է եղել
հայ իրաւական մտքի զարգացման
տարբեր փուլերում։ Հայ կնոջ իրաւահաւասարութեան ընկալման խոր

արմատների մէկ այլ դրսեւորում
էլ, ըստ դեսպան Բայբուրդեանի,
հայկական լեզուամտածողութիւնն
է, որը լեզուաբանութեան մէջ կին
եւ տղամարդ հասկացութիւնները
չի տարանջատել տարբեր սեռեր
սահմանելով։ ՀՀ գլխաւոր հիւպատոսը նաեւ կարեւորեց հայ կնոջ
անուրանալի դերը մեր ազգի
պատմութեան ցանկացած ժամանակահատուածում։ Արմէն Բայբուրդեանը նշեց, որ հայ կինն իր խոհեմութեամբ ու իմաստնութեամբ մէկ
անգամ չէ, որ զօրավիգ է եղել հայ
տղամարդուն դժուարին պահերին։
Վիճակագրութիւնն է վկայում, որ
ցանկացած հասարակութիւն եւ
երկիր շարունակական զարգացում
են ունենում, ներառեալ տնտեսական,
երբ կնոջ եւ տղամարդու միջեւ
հաւասարարութիւն է լինում։
Ելոյթներով հանդէս եկան եւ ներկաներին ջերմ շնորհաւորանքներ ու

Աստուծոյ եւ Ազգին Նուիրեալ Ճարտարապետ՝
Միքայէլ Եղբ. Եուսուֆեան կը Պարգեւատրուի

Փասատինայի Հայ Կիլիկիա Աւետարանական Եկեղեցիի կազմակերպութեամբ, Շաբաթ, 15 Փետրուար
2020, երեկոյեան ժամը՝ 7:00 –ին,
Եկեղեցւոյ Տէրեան սրահը լեցուած
էր հաւատացեալներով, ուր տեղի
ունեցաւ ճաշկերոյթ մը, որու ընթացքին ներկայացուեցաւ Միքայէլ Եղբ.
Եուսուֆեանի վաթսունէ աւելի
տարիներու նուիրական ծառայութիւնը Աստուծոյ եւ ազգին ու անոր
գրչին՝ 7-րդ «Հոգիի Երգեր» գիրքին
ներկայացումը։
Յայտագիրը սկսաւ Յոբելեարին
թոռներուն՝ Ալեքսա Եուսուֆեանի եւ
Ռուպի Շնօլի բացման աղօթքով։
Բացման խօսքը ըրաւ Կիլիկիա Եկեղեցւոյ Վարչութեան Ատենապետ՝ Արա
Ասիլեան։
Յայտագիրը կ՚ ընդգրկեր.Տեսաերիզի Ցուցադրութիւն, ուր ցու-

ցադրուեցաւ Միքայէլ Եղբ. hամարօտ բայց իմաստալից կեանքի ծառայութեամբ լեցուն հանգրուան-ները։
Գեղարուեստական բաժինով իրենց
մասնակցութիւնը բերին.Մեներգ՝ Կարօ Սիւլահեան։
Մեներգ՝ Մարալ Բարսեղեան, դաշնակի ընկերակցութեամբ՝ Եսթեր
Ասիլեանի։
Արտասանութիւն/ Խմբերգ՝ Սահակ
Մեսրոպ Վարժարանի աշակերտները։
Ջութակի եւ Սրինգի վրայ նուագ՝
Սարին եւ Փաթիլ Տաղլեաններ։
Ասմունք՝ Թագուհի Արզումանեան։
Դաշնակ՝ Յոբելեարին թոռնիկը՝ Լիւքա
Եուսուֆեան։
Դաշնակ եւ սրինգ՝ Յոբելեարին
դուստրը՝ Ալին Աստրաճեան, ընկերակցութեամբ՝ Փաթիլ Տաղլեանի։
Տպաւորութիւններով հանդէս եկան՝
Վեր. Յովսէփ Մաթոսեան, Վեր. Վաչէ

Էքմէքճեան եւ Դոկտ. Կարպիս Տէր
Եղիայեան։
Շնորհաւորագիրներուն մէջ եզակի
տեղ գրաւեց Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան Գործադիր Տնօրէն՝ Զաւէն Խանճեանի
շնորհաւորագիրը։
«Հոգիի Երգեր» Արձակ եւ Բանաստեղծութիւններ գիրքը, նաեւ Յոբելեար
հեղինակը՝ Միքայէլ Եղբ. Եուսուֆեանը
ներկայացուց՝ Կիլիկիա Եկեղեցւոյ
Աւագ Հովիւ՝ Վեր. Սերոբ Մկրտիչեան։
Վերապատուելին մանրամասնօրէն
անդրադարձաւ գիրքին ուր շեշտը
կը դրուէր Աստուածասիրութեան,
Ազգասիրութեան եւ ծառայութեան,
նաեւ ան վեր առաւ հեղինակին
մատուցած նուիրական եւ անշահախնդիր
ծառայութիւնները՝
Աստուծոյ, Եկեղեցիին, Հայ ազգին
եւ յատկապէս Հայ Դպրոցին, ըլլայ՝
Պէյրութի մէջ եւ կամ Փասատինայի

մաղթանքներ յղեցին նաեւ ՀՀ գլխաւոր հիւպատոսութեան արտակարգ
դեսպանորդ եւ լիազօր նախարար
Նելլի Սարոեանը, Հայ կանանց
միջազգային ընկերակցութեան Լոս
Անճելըսի մասնաճիւղի ատենապետ
Նիկոլ Նշանեանը, ներկայացուցիչներ
Հերմինէ Ճանոյեանը եւ Մարիսա
Նաճարեանը։

մէջ։
Ապա, գնահատելով Միքայէլ Եղբ.
Եուսուֆեանի Վաթսունէ աւելի
տարիներու նուիրական անշահախնդիր ծառայութիւնը Հայ Եկեղեցիին ու Հայ Դպրոցին մէջ, Հայ
Կիլիկիա Աւետարանական Եկեղեցիի
անունով եւ ներկաներուն յոտնկայս
ծափողչիւններով պարգեւատրուեցաւ Միքայէլ Եղբ. Եուսուֆեանը,
Հայ Կիլիկիա Եկեղեցիի «Խաչքար»
գնահատանքով։
Հուսկ Յոբելեար՝ Միքայէլ Եղբ. Եուսուֆեան իր սրտի խօսքը ուղղեց
ներկաներուն եւ շեշտեց ըսելով.«Նախ
շնորհակալութիւն կը յայտնեմ
Աստուծոյ եւ ապա Եկեղեցիին եւ
գնահատանքը ու փառքը ինծի չէ այլ
Տէր Յիսուս Քրիստոսի։»
Երեկոն վերջ գտաւ ժողովուրդի
«Փառք եւ Պատիւ» Փառաբանական
երգով, Տէրունական Աղօթքի երգեցողութեամբ եւ Վեր. Սերոբ Մկրտիչեանի Առաքելական Օրհնութեամբ։
Հայ Կիլիկիա Աւետարանական
Եկեղեցի
Փասատինա

«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:

Սփիւռքահայ Կեանք
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Լիբանան

Արամ Ա. Կաթողիկոս Գերաշնորհ Տ.
Շահէ Եպս. Փանոսեանը Նշանակեց
Կաթողիկոսական Փոխանորդ
Լիբանանի Հայոց Թեմին

Իրան

Իրանի Մէջ Բնակող ՀՀ
Քաղաքացիութիւն Չունեցող
Հայերը Հայաստան Տեղափոխուելու
Ցանկութիւն Յայտնած Են
ՀՀ սփիւռքի յանձնակատարի գրասենեակ դիմած են Իրան բնակող,
Հայաստանի
քաղաքացիութիւն
չունեցող հայեր՝ Հայաստան տեղափոխուելու համար: Պետութիւնը կը
փորձէ անոնց օգնելու ձեւաչափ գտնել:
Այս մասին, ըստ Armenpress.am-ի,
Պսակաւոր ժահրի կանխարգիլման
հարցերով յանձնաժողովի նիստէն
ետք՝ լրագրողներու հետ զրոյցին
ընթացքին յայտնած է յանձնակատար
Զարեհ Սինանեան:
«Սփիւռքէն դիմումներ կան, սակայն
շատ քիչ: Անձ կայ, որ Իրան կը բնակի,

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Դիւանը հետեւեալ
հաղորդագրութիւնը հրապարակեց այսօր.
Կ’ուզենք մեր ժողովուրդի զաւակները,
յատկապէս Լիբանանի հայութիւնը
տեղեակ պահել, որ Վեհափառ Հայրապետը Լիբանանի հայոց թեմի
Առաջնորդ Գերշ. Տ. Նարեկ Արք.
Ալեէմէզեանին այլ առաքելութիւն մը
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ՀՀ քաղաքացի չէ, եւ կ՝ուզէ որեւէ
ձեւով Հայաստան գալ: Կը փորձենք
այդ մարդոց օգնելու ձեւաչափ գտնել,
սակայն դժուար է օգնել այն իմաստով,
որ քաղաքացի չեն: Եւ մենք այն աստիճանի պարտաւորութիւն չունինք,
ինչպէս ունինք ՀՀ քաղաքացիներու
նկատմամբ»,- ըսած է Սինանեանը:
Յատկապէս կը դիմեն Իրանէն: 5-էն
քիչ դիմած են: Յանձնակատարը
վստահեցուցած է, որ կը փորձեն այդ
մարդոց օգնելու ձեւաչափ գտնել,
սակայն դեռ չունին

վստահած ըլլալով, Լիբանանի հայոց
թեմի Կաթողիկոսական Փոխանորդ
նշանակեց Գերշ. Տ. Շահէ Եպս. Փանոսեանը։
Գերաշնորհ Սրբազան Հայրը իր նոր
պատասխանատուութիւնը պիտի
ստանձնէ վաղը, Ուրբաթ 13 Մարտի
առաւօտուն։
ԴԻՒԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ

Ֆրանսա

Ֆրանսայի Հայկական Կազմակերպութիւններու Համակարգող Խորհուրդը
Դատապարտեց Լիոնի Մէջ Վանդալութեան Գործողութիւնը
Մարտ 13 լոյս 14 Լիոնի Անտոնին Պոնսէ
հրապարակին վրայ իրականացած
էին վանդալութեան գործողութիւններ։
Պղծուած էր այնտեղ տեղայակուած
Հայոց Ցեղասպանութեան յուշահամալիրը։
Յուշարձանի որոշ սիւներուն յայտնաբերուած էին անարխիստական
գրառումներ։ Տեղեկութիւններ կային

նաեւ, որ սիւներուն յայտնաբերած
են նաեւ թուքի եւ մէզի հետքեր, իսկ
սիւներէն մէկուն վրայ գրուած եղած
է «Թուրքիա»։
Ermenihaber.am-ի տեղեկութիւններով՝ Ֆրանսայի հայկական կազմակերպութիւններու համակարգող խորհուրդը դատապարտած է վանդալութեան
այդ գործողութիւնը եւ որպէսզի
կանխուին նմանատիպ արարքները,
կոչ ըրած է վերահսկողութիւն սահմանելու յուշարձանի տարածքին վրայ։
Խորհուրդը յայտնած է, որ յուշարձանի
պղծման մէջ պատասխանատու են
պատկան մարմինները։
Nouvelles d’Armռnie-ի փոխանցած
տեղեկութիւններով՝ յուշահամալիրի սպիտակ սիւներուն վրայ սեւ
ներկով գրուած եղած են «A», «B»,
եւ «C» տառերը, իսկ «A» տառը

ներկայացուած է` իբրեւ ծայրայեղ
ձախերու նշան:
Համացանցի բազմաթիւ օգտատէրեր
նոյնպէս դատապարտած են յուշահամալիրին նկատմամբ իրականացուած վանդալութիւնը, ոմանք
ալ նկատած են A.C.A.B յապաւումը
(«All cops are bastards»), որ յաճախ
կ՝օգտագործեն անարխիստները եւ
ձախակողմեան հայեացքներ ունեցողները:
Այլ աղբիւրի մը համաձայն՝ «Դեռ չկան
կասկածներ իրական մեղաւորների
մասին, սակայն ասիկա հաստատ
Եւրոպայի ձախականներու ձեռքին
գործը չէ»։
Նշուած է, որ ձախակեդրոնական
ակտիւիստները կ՝ընդունին Հայոց
Ցեղասպանութիւնը եւ կը քննադատեն
Օսմանեան կայսրութիւնը՝ անոնց

Սպանիա

գործողութիւնները
որակելով
ամբողջ ազգի մը անմարդկային
ակտ։ Ատոր մասին գրուած է քանի
մը հատոր, ինչպէս մարքսիստական
հեղինակներու, այնպէս ալ ձախակեդրոն ակտիւիստներու կողմէ։
Ձախականները չեն ունեցած խնդիրներ հայերուն հետ, իսկ Թուրքիան
եւ Ատրպէյճանը ունին խնդիրներ, եւ
անոնք կրնային նման վանդալութեան
հեղինակ ըլլալ՝ հանդէս գալով այլ
շարժումներու անուան տակ։
«Այս պահուն չկան ենթադրութիւններ,
թէ ովքեր են իրական մեղաւորները,
այդուհանդերձ ահազանգ եղած է
Ֆրանսայի ոստիկանութեան, որպէսզի
անոնք յստակեցնեն՝ ինչ կատարուած
է, եւ դադրեցնեն վանդալութեան
գործողութիւնները Ֆրանսայի մէջ»։

Պարսելոնայի Մէջ Գործող Հայ Վարորդները Կ՝առաջարկեն Անվճար
Տեղափոխել Բուժաշխատողները
Սպանիոյ Պարսելոնա քաղաքին
մէջ պսակաւոր ժահրի տարածման
հետեւանքով ստեղծուած իրավիճակին
հետ կապուած՝ Taxi ծառայութիւն
մատուցող հայ վարորդները հանդէս
եկած են նախաձեռնութեամբ: Այս
մասին, Facebook-ի իր էջին միջոցով
կը տեղեկացնէ Սպանիոյ մէջ ՀՀ դեսպանատունը:
«Taxi-ի հայ վարորդները այս դժուար
պահերուն կ՝առաջարկեն անվճար
տեղափոխել բուժաշխատողները»,-

նշած է դեսպանատունը՝ կիսուելով
Facebook-ի վրայ «Los Armenios»
խումբին մէջ տեղադրուած՝ բժիշկները
անվճար
տեղափոխելու
մասին յայտարարութիւնը: Մարտին
Կիրակոսեանը, Անդրանիկ Պետրոսեանը, Աբրահամ Յակոբեանը,
Էտկար Աւետիսեանը, Արթուր Մարտիրոսեանը, Արմէն Ազարեանը,
Հայկ Եղիկեանը, Դաւիթ Փիլոսեանը
եւ ուրիշներ յայտարարութեան հետ
միասին հրապարակած են իրենց

հեռախօսահամարները:
Յայտարարութեան տակ՝ բազմաթիւ
օգտատէրեր՝ իրենց շնորհակալութիւնը կը յայտնեն հայ վարորդներուն
նման մարդասիրական նախաձեռնութեան համար: Շատ շնորհակալութիւն, գերազանց նախաձեռնութիւն,
կեցցէք, ծափահարութիւններ ձեր
համերաշխութեան համար. այս եւ
այլ ձեւակերպումներով արձագանգած
են օգտատէրերը:
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Խորէն Պալեանի Ծննդեան 86րդ Տարեդարձի Նուիրուած Երեկոյ

Ձախէն՝ Փրոֆ. Գուրգէն Մելիքեան, Սուսաննա Դաւթեան եւ Սամուէլ
Մուրատեան
Մարտի 10-ին, Երեւանի Լուսինէ
Զաքարեանի տուն-թանգարանի
յարկին տակ տեղի ունեցաւ հանրայայտ ծանօթ մտաւորական
եւ երգիչ Խորէն Պալեանի 86րդ
տարեդարձի նշումը: Միջոցառման
ներկայ էին ԼԶ. տուն-թանգարանի
հոգաբարձութեան անդամներ՝
փրոֆեսորներ Գուրգէն Մելիքեան,
Արծրուն Աւագեան, Սամուէլ
Մուրատեան եւ Դոկտ.Երուանդ
Տէր Խաչատուրեան ինչպէս
նաեւ hոյլ մը արուեստագէտներ,
մտաւորականներ եւ արուեստի
սիրահարներ:
Միջոցառումը կազմակերպած էր
թանգարանի տնօրէն՝ մտաւորական մասնագէտ փրոֆեսոր
Սուսաննա Դաւթեանը: Երեկոյթին
ընթացքին ներկաներուն հրամցուեցաւ հիանալի տեսահոլովակ
ուր ամփոփուած էին Խորէն
Պալեանի եւ Լուսինէ Զաքարեանի կեանքէն պատառիկներ եւ
անզուգական զոյգին Հայ դասական երաժշտութիւն եւ հոգեւոր
երգի մենակատարումները: Տեղի
ունեցան ելոյթներ եւ երաժըշտական կատարումներ անդրադառնալով Խորէն Պալեանի
գրական եւ արուեստի վաստակին եւ իր ներդրումին Լուսինէ
Զաքարեանի արուեստի մշակման
եւ զարգացման մէջ:
Երեկոն արձանագրեց բացառիկ
յաջողութիւն, ներկաներուն պարգեւելով հոգեկան եւ մտային մեծ
գոհունակութիւն:
Ստորեւ կը ներկայացնենք երեկոյին
ներկայ կարգ մը անձնաւորութիւններու սրտաբուխ վկայութիւնները
երախտաւոր ամոլին մասին:
ՆԵԼԼԻ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Երեւանի Խ. Աբովեանի անուան
հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի դասախօս, աստուածաբան
Մեծ հուզմունքով եւ մեծ սպասումով
վերջապէս հնարաւորութիւն ունեցայ գտնուելու տաղանդաւոր Լուսինէ
Զաքարեան երգչուհու եւ իմ սիրելի
դասախօս Խորէն Պալեանի տունթանգարանում։
Անչափ յուզիչ է գտնուել մեր քաղաքի ամենակենտրոնում գտնուող
նրանց հրաշալի բնակարանում,
որտեղ ամեն ինչ յիշեցնում է երկու
անմոռանալի մարդկանց մի ողջ
կեանքի պատմութիւնը։ Էլ աւելի

տպաւորուած եմ տան հոգեւոր եւ
դրական ներդաշնակութեամբ, որ
պատեց հոգիս։
Շնորհակալութիւնս տուն-թանգարանի տնօրէն, մեր շատ սիրելի տիկին
Սուսաննա Դաւթեանին պահելու եւ
խնամելու համար այն ամենը, ինչը
մեծ երջանկութիւն է պարգեւում
այցելուներին։ Ձեզ քաջ առողջութիւն
եւ երկար տարիների կեանք ապագայ սերունդներին նրանց ճանաչելի
դարձնելու գործում։
*****
ԿԱՐԻՆԷ ԴԻԼԱՆԵԱՆ
Բանասէր, արուեստաբանութեան
մագիստրոս, մանկավարժ
Երբ ապրում ենք մեծութիւնների
կողքին, վայելում նրանց ներկայութիւնն ու շփումը, այդ պահին գուցէ
այնքան էլ չենք գիտակցում, թէ ինչ
երջանկութիւն է մեզ տրուել։ Միայն
յետոյ, երբ ամենակարող ժամանակը
հեռացնում է նրանց մեզանից, իրապէս
ենք հասկանում եւ գնահատում այդ
բարեբախտութիւնը։
Տարիներ առաջ, երբ սովորում էի
Երեւանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետում,
հնարաւորութիւնն ունեցայ ճանաչել
մեծ մտաւորական, երգիչ Խորէն
Պալեանին։ Համալսարանում Պալեանը
գրաբար էր դասաւանդում։ Խիստ էր,
պահանջկոտ, միաժամանակ՝ հոգատար ու համբերատար, ու տրուած
կարճ
ժամանակահատուածում
ջանում էր առաւելագոյնս մեկնաբանել ու սովորեցնել մեզ մեր հնամենի
լեզուն՝ գրաբարը՝ իր ողջ ճոխութեամբ,
շքեղութեամբ ու նրբութեամբ։
Երգում էր.... ինքնամոռաց, ջերմութեամբ, անբացատրելի հրճուանք
էր ապրում շարականներ, տաղեր ու
հոգեւոր, տոհմիկ՝ մեզ համար չլսուած
երգեր կատարելիս։
Իհարկէ, նրա մասին միայն երբեմնի
ուսանողներիս թանկ յիշողութիւնները
քիչ են՝ գնահատանքի տողեր գրելու
համար։
Զարմանալիօրէն քիչ են Խորէն
Պալեանից պահպանուած տեսագրութիւններն ու ձայնագրութիւնները,
հեռուստառատիօ եթերը հազուադէպ է անդրադառնում հայ հոգեւոր
երաժշտութեան ռահվիրաներին,
նրանց կատարումներին։
Այս բացը լրացնելու գեղեցիկ տարբերակ էր մշակել Լուսինէ Զաքարեանի տուն-թանգարանը։ 20-րդ
դարի գրչի տաղանդաւոր վարպետ-

ների գնահատանքի խօսքերը
միահիւսել, ստեղծել է պատումտեսահոլովակ Լուսինէի եւ Խորէնի
մասին։ Տիկին Դաւթեանի անձնական պահոցում պահպանուած
գրեթէ 30 տարուայ հարսանեկան
տեսանիւթում հետաքրքիր դրուագ
գրաւեց ուշադրութիւնս. Պալեանը
ներկաներին յորդորում է ազգային
պարտք կատարել՝ յոտնկայս մէկ
րոպէ լռութեամբ յարգելով Սումկայիթի
նահատակների յիշատակը, բոլորովին
չստուերելով ուրախութիւնը (քանզի
օրը 1988 թուականի ապրիլի
10-ն էր՝ սումկայիթեան ջարդերի
քառասունքը)։ Դա Պալեան հայի,
քաղաքացու, մտաւորականի ոգեկոչման, հայրենասիրութեան ու
հայրենանուիրութեան ճառընտիր
խօսքն էր։
Սակայն Խորէն Պալեանը խոնարհումի արժանի առավել կարեւոր
առաքելութիւն կատարեց մեր
ժողովրդի համար։
Նա բացայայտեց հոգեւոր երաժըշտութեան անգերազանցելի թարգմանին՝ Լուսինէ Զաքարեանին, որը
եկեղեցու պատերից դուրս բերեց հայ
հոգեւոր տոհմիկ երգի գոհարները եւ
նուիրեց մեզ։
Յաճախ եմ այցելում թանգարան։
Գնում եմ՝ ինչպէս իմ տուն,
վստահ, որ սպասուած եմ։ Եւ դրա
համար, պիտի շնորհակալ լինեմ
նախախնամութեանը, թանգարանի
տնօրէն տիկին Սուսաննա Դաւթեանի
համակրանքին ու վստահութեանն
արժանանալու համար։
Յուզմունքը, խինդը, բերկրանքը,
համակում են ինձ, քանզի նրա
շնորհիւ ես ճանաչեցի եթերային,
մաքրամաքուր, գեղեցիկ ու անկրկնելի
Լուսինէին, լսեցի նրա չքնաղ
կատարումները, մոգական ձայնը։
Զարմանում եմ, թէ ինչ սիրով,
անմնացորդ նուիրումով է տիկին
Դաւթեանը պատրաստւում հերթական
դասախօսութեանը, պատմում յուշի
պատառիկներ իր մեծ բարեկամ
Խորէնից, խօսքի անտեսանելի
աղերսներով ունկնդիրներին տանում
է հեռաւոր ժամանակներ, Նարեկացու
հանճարի լոյսի ներքոյ բացայայտելով
Լուսինէի երեւոյթը եւ հայ մշակոյթի
հոգեւոր գանձերը։
Փոքրիկ երկսենեականոց բնակարանի
անկիւնները ողողւում են խնկաբոյր
աղօթքի ելեւէջներով, եւ երբ հնչում
են Սիլվա Կապուտիկեանի տողերը՝
ուղղուած չքնաղ Լուսինէին, խստաբարոյ, պատկառելի ու վսեմ նկարագրի
տէր այդ կինը, անզօր է լինում թաքցնել յուզմունքը, եւ երկար տարիներ
իրեն ու այս տաղանդաւոր մարդկանց
միմեանց կապող ամեն բան վեր է
ածւում յիշողութեան ու երախտիքի
արցունքների.
Տէ՛ր, ընդունելի՛ արա մեր զոհը,
Տէ՛ր, քե՜զ է մնում մեր բախտը ու մենք,
Վառե՜լ ենք քո դէմ մեր վերջին մոմը,
Դրանից մաքուր՝ էլ ոչինչ չունենք...
Մի բուռ սէր՝ ամեն բառի, հնչիւնի,
ասուած խօսքի մէջ։
Թերթում եմ տուն-թանգարանի այցելուների հաշուառման եւ տպաւորութիւնների գրանցման մատեանը
եւ կարդում. <<Լուսինէ Զաքարեանի
անունը յաւերժացնող այս թանգարանի տնօրէն Սուսաննա Դաւթեանին
երախտապարտ ենք ազգովի>> (Հ.
Չեքիջեան)։
Շնորհակալութիւն Մայստրօ։
Շնորհակալութիւն Սուսաննա Դաւ-

թեան։
Շնորհակալութիւն,
սիրու~ն Լուսինէ։

իմ

սիրու~ն,

*****
ԻՐԵՆ ՅԱԿՈԲԵԱՆ - ՍԱՐԳՍԵԱՆ
Երեւանի Խ. Աբովեանի անվան հ.2
հիմնական դպրոցի տնօրէն, մանկ.
գիտ. թեկնածու, Պրովիզոր, նկարիչ
Լեւոն Սարգսեանի անուան քոլեջի
հիմնադիր տնօրէն
2020թ.մարտի 10-ին Լուսինէ Զաքարեանի տուն-թանգարանում էի։
Նշւում էր Խորէն Պալեանի ծնունդը։
Հրաւիրուած էին գրականագէտներ,
արւեստի, մշակոյթի գործիչներ,
ուսանողներ... Հրաւիրուած էի նաեւ
ես։ Ներկաներս սիրով ու գոհունակութեամբ
արձագանքեցինք
թանգարանի նուիրեալ տնօրէն,
փրոֆեսոր Սուսաննա Դաւթեանի
բացման խօսքին։ Արտայայտուեցին
գրականագէտներ, ընկերներ, ուսանողները երգեցին հոգեւոր երգեր,
եւ ուրախանում էի, որ մեր հրաշք
երիտասարդները ձգտում են ճանաչել
հայ հոգեւոր երգի առաքեալներին։
Դիտեցինք ֆիլմ Լ. Զաքարեանի
եւ Խ. Պալեանի մասին, ով մանուկ
օրերից մասնակցել է եկեղեցական
ժամերգութիւններին, տարիների
ընթացքում անգիր էր արել շարականները, իսկ յետոյ հոգեւոր
ճեմարանում ուսումնասիրել միջնադարեան հոգեւոր երաժշտութիւնը,
դարձել հմուտ մասնագէտ։
Ֆիլմը թողեց խոր ազդեցութիւն, ունէր
նաեւ ուսուցողական նշանակութիւն։
Եւ անժխտելի է Խորէն Պալեանի դերը
Լուսինէ Զաքարեանի երգարուեստում, ով երբեք ուսուցչի կեցուածք
չընդունեց... Միջոցառումից յետոյ
շրջեցի տուն-թանգարանում։ Ամեն
իր ինձ համար թանկ մասունք էր,
որին կպել էր Լուսինէ Զաքարեանի
հրեշտակային ձեռքը։ Յետոյ սկսեցի
ակամայից մտածել. այստեղ ապրել են
ու սիրել, սիրել են ու ապրել։Եւ խորհել
են, ստեղծել, ստեղծագործել, երգել...
թողնելով արժէքներ սերունդներին,
դարերին եւ այնպիսի արժէքներ, որ
դրանց հետ ամեն մի համեմատութիւն շատ անգամ ստուեր է գցում
համեմատողի վրայ։
Վայելեցինք Լ. Զաքարեանի մեղմիկ,
աղօթքային ձայնը։ Լսում էինք
զմայլուած։ Բոլորի հետ ստացայ
գերագոյն բաւականութիւն, արուեստի
ինքնամոռաց վայելում։ 		
Շնորհակալ եմ Ռաֆֆի Պալեանին, ում
հետ բախտ եմ ունեցել ծանօթանալ
ամուսնուս՝ բժիշկ, բանաստեղծ Լեւոն
Սարգսեանի յոբելենական երեկոյին,
որին հրաւիրուած էր նաեւ Ռաֆֆի
Պալեանը։ Նրա մասնակցութիւնը
մէկ անգամ եւս փաստեց Ռաֆֆի
Պալեանի սէրն ու յարգանքը հայ
արուեստի հանդէպ, իսկ երեկոն
վարում էր նոյն ինքը՝ Սուսաննա
Դաւթեանը, ում կողմից հրաւիրուած
էր Ռաֆֆի Պալեանը, ում շնորհիւ էլ
հիմնադրուեց Լուսինէ Զաքարեան
տուն-թանգարանը, բացելով ճանաչման մի նոր ասպարէզ։ Փառք ու
պատիւ իրեն։ 			
Շատ կ՛ուզենայի, որ Ռաֆֆիի նման
արւեստը մեծապէս գնահատող
մէկը եւս ծնուեր, ով կը ձեռնարկեր
հայոց աշխարհի սոխակ Գոհար
Գասպարեանի տուն-թանգարանի
բացումը։
Շար. Էջ 19
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Խորէն Պալեանի Ծննդեան 86րդ Տարեդարձի Նուիրուած Երեկոյ
Սկիզբը Էջ 18
Այս թանգարանը թող օրինակ ծառայի
նաեւ մեր շատ ու շատ մեծերի յիշատակը վառ պահելու եւ մշակոյթի նոր
օջախներ բացելու համար։ Շնորհակալ
եմ Ռաֆֆիին նաեւ ճիշդ տնօրէն
ընտրելու եւ նշանակելու համար, ով
ոչ միայն գիտակ է, այլ նաեւ Լուսինէ
Զաքարեանի եւ Խորէն Պալեանի
ընտանիքի մտերիմ, ջերմ բարեկամն
է, ում հարսանիքին երգել են բազում
երգեր, երկուսով կատարել պսակի
արարողութիւնը։
Ֆիլմում նկատեցի նաեւ, որ Խորէն
Պալեանը այդ օրը փայլում էր նաեւ
իր հռետորական արւեստով, իսկ որոշ

երգերի կատարումները չէի լսել որեւէ
այլ տեղ։
Տնօրէն Սուսաննա Դաւթեանը իր գործունէութեան հենց սկզբից մինչ օրս
ձգտում է շարունակել գիտականօրէն
արժեւորել Լ. Զաքարեանի եւ Խ.
Պալեանի առաքելութեան պատմական արժէքը եւ մոռացութեան վիհից
հանելով աշխատել ամեն ինչ անել
ազգին ու աշխարհին վերստին նուիրաբերել մեր հոյակերտ գանձերը։
Շնորհակալութիւն Ս. Դաւթեանին,
ով Լուսինէ Զաքարեանի առաջին
քայլերը քաջալերող, հայ նշանաւոր արուեստագրեր Հ. Չեքիջեանի խմբում երգող, նուագակցող,

Հ. Չեքիջեանի մասին հիանալի
մենագրութեան գրքի հեղինակն է,
ով մօտիկից՝ 1965 թվ. ճանաչում է
Լուսինէ Զաքարեանին եւ Խորէն
Պալեանին եւ ով վերին աստիճանի
ազգային է եւ ամեն ինչ անում է
այս թանգարանի միջոցով էլ ազգայինը փոխանցել մեր սերունդներին։
Նա ունի կազմակերպչական մեծ
տաղանդ եւ համոզուած եմ, որ իր
ծրագրերով կբացի Լ. Զաքարեանի
եւ Խ. Պալեանի ճանաչման մի նոր
ասպարէզ, թանգարանը ծառայեցնելով
նպատակին։
Հպարտ եմ, որ եղել եմ անկրկնելի
երգչուհու եւ Խ. Պալեանի ժամանա-

կակիցը, որ բախտ եմ ունեցել լսել
նրանց երգերը մեծ դահլիճում, Ս.
Էջմիածնում եւ այլուր։
Որպէս մանկավարժ, շատ կարեւորում
եմ մեր տեսած տեսահոլովակի միջոցով երիտասարդներին՝ ուսանող թէ
աշակերտ, հոգեւոր հայ երգը ներկայացնելը։
Յարգանք ու երախտագիտութիւն
Ռաֆֆի Պալեանին, թանգարանի
տնօրէն Ս. Դաւթեանին, Մարիամ
Թոփակեանին։
Այս ամենի հետ մէկտեղ չմոռանանք,
որ անելիքներ շատ կան՝ սփիւռքում
եւս այս զոյգի առաքելութիւնը նման
կերպ լուսաբանելու համար։

Հայաստանի մէջ «Աւետիսեան» Դպրոցը
Միակն է, Որ Կը Դասաւանդէ Արևմտահայերէն
1999 թուականին Ամերիկայի Հայ
Աւետարանչական ընկերակցութիւնը
Մալաթիա–Սեբաստիա համայնքին
մէջ կարիքաւոր և ուսման ծարաւի
աշակերտներուն համար որոշեց հիմնել
Խորէն և Շուշանիկ Աւետիսեաններ
անուան կրթահամալիրը։ 2014–
2015 կրթօճախը փոխադրուած է
նոյն համայքի Հարաւարևմտեան
թաղամասի Առնօ Պապաճանեան
փողոց 42/7 հասցէին։ Այսօր եօթ
մասնաշէնքերէ բաղկացած նորակառոյց համալիրը կը կոչուի Խորէն
և Շուշանիկ Աւետիսեան դպրոց
և համայքային կեդրոն։ 2014–ի
Սեպտեմբերին վերաբացուած այս
դպրոցը իր ծրագիրներով ենթակայ է Հայաստանի Կրթութեան և
Գիտութեան նախարարութեան։
Աւետիսեան դպրոցի տնօրէնուհին
տիկին Մելանիա Գեղամեան նշեց.
«Սուրիոյ պատերազմի պատճառով
բազմաթիւ ընտանիքներ գաղթեցին
Հայաստան, և այստեղ կարիքը կար
զարկ տալու Արևմտահայերէնին
որպէսզի այս աշակերտները աւելի
դիւրին ընտելանան միջավայրին»։
Ժպտադէմ տնօրէնուհին բացատրեց, թէ իրենք Սփիւռքի գիտական

կեդրոնի օգնութեամբ ստեղծած են
Արմտահայերէն լեզուի ծրագիրը և
հաստատած նախարարութեան կողմէ;
Հալէպահայ անուանի ուսուցիչ և
գրող պրն. Յակոբ Միքայէլեան այս
դպրոցէն ներս 6 տարիներէ ի վեր
կը դասաւանդէ Արևմտահայերէն,
ինչպէս նաև կը պատրաստէ թատերական ներկայացումներ , նաև
Դպրոցի կայքին վրայ ամենամսեայ
դրութեամբ կը տեղադրէ Արևմտահայ
գրողներու յօդուածները դասական
ուղղագրութեամբ՝ նպատակ ունենալով ծանօթացնել Արևմտահայ գրողները հանրութեան։
Պրն Միքայէլեան յայտնեց, որ մինչ
այսօր ցաւօք ոչ մէկ քայլ չէ առնուած
Արևմտահայերէնի պաշտպանութեան
ի խնդիր, բացի Աւետիսեան դպրոցէն,
սակայն այն ալ համայնքային դպրոց
է, այսինքն այնտեղ յաճախելու համար
Մալաթիա Սեբաստիա շրջանի բնակիչ ըլլալը պայման է։ Ան յորդորեց,
որ Հայաստանի բոլոր դպրոցներուն
մէջ Արևմտահայերէնի ուսուցումը վարակիչ դառնայ։ «Լեզուն մեր
հարստութիւնն է», –շեշտեց անուանի
հրապարակագիրը։
Տիկին Գեղամեան կը գործակցի

Լիբանանի դպրոցներուն հետ ապահովելու դասագիրքեր, մինչև որ
Հայաստանի մէջ սկսին լոյս տեսնել
համապատասխան դասագիրքեր։
Ներկայիս Արևմտահայերէն դասաւանդող ուսուցչուհին՝ «Եռագոյն»
կայքի համահիմնադիր, «Հայկաշխարհ» կայքի հիմնադիր-խմբագիր
Նայիրի Մկրտիչեանն է։
Ան սկսած է ծրագիրը ԱրևմտահայԱրևելահայ փոխադրութիւններով։
Անոր նպատակն է ծանօթացնել այն
գրողները, որոնք դուրս մնացած են
գրողներու ծրագրեն եւ համահունչ են
պատանի տարիքին, ինչպէս օրինակ
Ժագ Յակոբեան, Մուշեղ Իշխան
Վազգէն Շուշանեան ևայլն.. Տիկին
Մկրտիչեանի սկզբունքն է տնային
պարտականութիւն չտալը, բոլոր
աշխատանքները դասարանային են։
Ան համոզուած է, որ աշակերտները
կը սիրեն Արևմտահայերէնը և նոյնիսկ
անոնք, որոնք առաջ դէմ էին զայն
սորվելուն, հիմա համոզուած են, որ
սորվիլը վնաս չէ։
Ներկայիս պրն Միքայէլեան Ամրիկայէն
նուիրաբերուած գիրքերը կը դասաւորէ ու ցանկագրէ, աշակերտներուն
համար մատչելի գիրքերը յատուկ

ցուցակներու կը կազմէ, իսկ մնացեալ
արժէքաւոր գիրքերը կ՛առաջարկէ
նուիրել Ցեղասպանութեան թանգարանին։
«Այս տարի Խրիմեան հայրիկի և հայր
Ղևոնդ Ալիշանի 200 ամեակն է պիտի
նշենք համայնքային մասշտապով ,
Արևմտահայերէնը պետականօրէն
պէտք է ընդգրկուի բոլոր դպրոցներէն
ներս».– շեշտեց Յակոբ Միքայէլեան;
Դպրոցին սիրուած հոգեբանը տիկին
Արփի Խաչատուրեանն է, դարձեալ
նախկին հալէպահայ, կ՛աշխատի 4-17
տարեկան աշակերտներուն հետ։ Ան
շնորհակալութիւն յայտնեց ծնողներուն
, որոնք ցանկացած հարցի կը դիմեն
իրեն։
Աւետիսեան հսկայ կրթական համալիրի տնօրէնուհին շնորհակալութիւն յայտնեց այս փոքրիկ խումբին
տարած աշխատանքներուն և ըսաւ.
խմբային աշխատանքը յաղթեց,
Արևմտահայերէնը սիրուեցաւ, ծնողներուն կողմէ գնահատուեցաւ , այս
օրինակը թող բորբոքէ Հայաստանի
բոլոր դպրոցները։
Հանրային Ռատիօ

Աննախադէպ Դրամաշնորհային Ծրագիր Գիւմրին` 17 Ամենագեղեցիկ Վայրերու
Հայ Գիտնականներու Համար
Ցանկին Վրայ. Forbes
Հայաստանի գիտութեան եւ ճարտարագիտութիւններու հիմնադրամը՝
FAST-ը յայտարարած է Հայաստանի
մէջ աննախադէպ դրամաշնորհային
ծրագիրի մեկնարկին մասին:
ADVANCE ծրագիրին նպատակն է
Հայաստան բերել առաջատար մասնագէտներու փորձը: Ծրագիրը պիտի

հանդիսանայ կամուրջ միջազգային
հեղինակաւոր գիտնականներու եւ
Հայաստանի հետազօտական խումբերու միջեւ, որպէսզի անոնք համատեղ իրականացնեն նորարարական
հետազօտական ծրագրեր։ Երեք
հետազօտական խումբի պիտի տրամադրուին դրամաշնորհներ:

Զբօսաշրջութեան ոլորտի փորձագէտներու կարծիքներու հիման վրայ
Forbes կազմած է ամենագեղեցիկ 17
քաղաքներու ցանկը, ուր կարելի է
այցելել գարնան:
Ի թիւս այլ քաղաքներու, ցանկին
մէջ ընդգրկուած է նաեւ Գիւմրին`
Հայաստանի երկրորդ ամենամեծ
քաղաքը:
«Գերմանիայէն եւ Յունաստանէն
դէպի Գիւմրի խնոյողական օդանաւային ընկերթւթիւններու (budget airline)
նոր չուերթերու մեկնարկով Հայաս-

տանի երկրորդ քաղաքը, վերջապէս,
ուշադրութեան կեդրոնին կը յայտնուի
եւ այլեւս չի զուգորդուիր միայն 1988-ի
Սպիտակի երկրաշարժին հետ», —
կ՛ըսուի յօդուածին մէջ:
Գիւմրին յայտնի է իր գոյներով ու
մշակութային հաստատութիւններով,
համեղ ուտեստներով, նաեւ ամէնէն
զուաթամիտ գիւմրեցիներով:
Forbes-ի ցանկին մէջ ընդգրկուած
են այնպիսի վայրեր, ինչպիսիք են
Լոնտոնը, Վանգուվըրը, Թիֆլիսը,
Մարոքը եւ Իսլանտիան:
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ՀՀ Թղթադրամներու Նոր Շարքը Յաղթած է High Security Printing
EMEA-2020 Միջազգային Մրցոյթին
ՀՀ թղթադրամներու նոր շարքը յաղթած է High Security Printing EMEA-2020
միջազգային մրցոյթին` «Լաւագոյն
նոր շարք» անուանակարգին մէջ: Այս
մասին կը յայտնեն ՀՀ Կեդրոնական
դրամատան հասարակայնութեան
հետ կապերու ծառայութենէն:
Մրցանակաբաշխութիւնը կազմած
է Reconnaissance International
ընկերութեան կողմէ 2020-ի Մարտ
9-11 Լիզպոնի մէջ տեղի ունեցած
High Security Printing EMEA ամենամեայ համաժողովին մէկ մասը:
Մրցանակաբաշխութիւնը իրականացուած է երեք անուանակարգերու
մէջ` «Լաւագոյն նոր շարք”, «Լաւագոյն
նոր թղթադրամ” եւ «Լաւագոյն նոր
հաւաքորդական յուշադրամ»:
Նշուած է նաեւ, որ 1000, 2000,
5000, 10000, 20000 եւ 50000 դրամ
անուանական արժէքով թղթադրամներու շարքը արտադրուած է

բաղադրեալ հումքի վրայ, որ կը
համատեղէ բազմամաս ամրութիւնը
թուղթի տպագրելիութեան հետ`
դիմացկուն եւ յուսալի թղթադրամներ ստանալու համար: Հայաստանը
աշխարհի մէջ առաջին երկիրն է,
որ ունի թղթադրամներու ամբողջական շարք` տպագրուած Louisenthal-ի
Hybrid ADDvance թուղթ/բազմամաս
(polymer) հումքի վրայ: Դատական
կազմի յատուկ գնահատանքին արժանացած է թղթադրամներու ձեւաւորումը, որ կ՛արտացոլէ պատմական,
մշակութային եւ կրօնական թեմաներ:
«Լաւագոյն նոր թղթադրամ» անուանակարգին մէջ մրցանակը տրուած է
Անգլիոյ դրամատան` իր նոր, աչքառու
20 ֆունտ սթեռլինի անուանական
արժէքով թղթադրամին համար:
«Լաւագոյն նոր հաւաքորդական
թղթադրամ” անուանակարգին մէջ
մրցանակակիր դարձած է Լեհաստանի

ազգային դրամատունը` Լեհաստանի
պաշտպանուած տպագրական գործի
հիմնադրման 100-ամեակին նուիր-

ւած հաւաքորդական թղթադրամին
համար:

Լոյս Տեսաւ Անոյշ Բեժանեանի «Կորսուած
Հնարաւորութիւններ. Իրաքահայերի
Հայրենադարձութիւնը 2003–2008» Գիրքը
Երեւանի մէջ լոյս տեսաւ Անոյշ
Բեժանեանի «Կորսուած Հնարաւորութիւններ. Իրաքահայերի Հայրենադարձութիւնը 2003–2008 Թուականներուն» աշխատութիւնը, որ
կազմուած է 260 էջերէ։ Այս մասին կը
հաղորդէ “Թերթ”-ը։
Հեղինակը 2003-ի Իրաքի պատերազմի
լոյսին տակ կը քննէ իրաքահայերու
հայրենադարձութիւնը, Հայաստանի
մէջ անոնց հանդէպ իրականացուող
քաղաքականութիւնը եւ պատերազմին հայկական զօրաջոկատին մասնակցութեան հարցը: Մենագրութեան մէջ արծածուած են նաեւ
հայրենադարձութեան մասին հիմ-

նական տեսութիւնները եւ իրաքաhայ
համայնքին մարտահրաւէրները հայոց
մեծ հայրենադարձութեան տարիներուն եւ անկէ ետք:
Գիրքը նախատեսուած է սփիւռքագէտներու, միջազգայնագէտներու,
քաղաքագէտներու, պատմաբաններու,
մարդաբաններու եւ ընթերցողներու
լայն շրջանակներու համար: Անոյշ
Բեժանեան 2008–2010 թուականներուն
ուսանած է Հարաւային Քարոլայնայի համալսարանին մէջ եւ ստացած
միջազգային յարաբերութիւններու
մագիստրոսի աստիճան: Հեղինակն
է նաեւ «Սփիւռքի Մասին Տեսութիւնների Համառօտ Ակնարկը» գործին:

Ուաշինկթընի Մէջ Ցուցադրուած է Տաթեւի
Վանական Համալիրի Մանրակերտը
Մարտ 7-ին Ուաշինկթընի Սուրբ
Գիրքի թանգարանին մէջ առաջին
անգամ ըլլալով ցուցադրուած է Տաթեւի
վանական համալիրի մանրակերտը եւ
Տաթեւի թանգարանային հատուածին
մէջ գտնուող 15-16-րդ դարերու հայկական խաչքարի կրկնօրինակը:
Ցուցանմուշները
թանգարանին
նուիրած են «Հայաստանի զարգացման նախաձեռնութիւններ»
(IDeA) հիմնադրամը եւ «Աւրորա»
մարդասիրական նախաձեռնութիւնը`
«Տաթեւեր» ճոպանողիի կառուցման
եւ «Տաթեւի վերածնունդ» ծրագրի

մեկնարկին 10-ամեակին ընդառաջ:
«Տաթեւի վերածնունդ» ծրագիրի ծիրէն
ներս կ՛իրականացուի Հայաստանի
9-րդ դարու հոգեւոր, մշակութային
եւ լուսաւորչական կեդրոններէն մէկը
հանդիսացող Տաթեւի վանական
համալիրի վերականգնումը: Մշակութային ժառանգութեան պահպանումը IDeA հիմնադրամի հիմնական
ուղղութիւններէն մէկն է, որուն մասին
կը վկայեն հիմնադրամի 150-է աւելի
ծրագիրՆերը` միտուած մշակութային ժառանգութեան պահպանմանն
ու վերականգման Հայաստանի եւ

հայկական աշխարհի մէջ:
Նուիրուած գործերը պիտի դառնան Ուաշինկթընի Սուրբ Գիրքի
թանգարանին մէջ Տաթեւի վանական համալիրը ներկայացնող մշտական ցուցանմուշներ: Անոնք պիտի
ցուցադրուին նաեւ ««Աստուածաշունչ». Հայաստանը եւ Սուրբ Գիրքը»
խորագիրով մեծ ցուցահանդէսին`
2021-ի Սեպտեմբերէն մինչեւ 2022ի Մարտ ամիսը: Ցուցահանդէսը
նուիրուած պիտի ըլլայ Հայաստանին`
քրիստոնէութիւնը որպէս պետական
կրօն առաջինն ընդունած երկիր:
«Տաթեւի վանական համալիրը
պիտի ունենայ առանձնայատուկ
դեր նշեալ ցուցահանդէսին: Յուսով
ենք` ցուցահանդէսի այցելուները
կ’ոգեշնչուին եւ ցանկութիւն կը
յայտնեն այցելելու տեսարժան
վայրերով հարուստ պատմական
Տաթեւ: Ասիկա պիտի ըլլայ առաջին
մեծածաւալ ցուցահանդէսը Հայաստանի եւ Աստուածաշունչի մասին,
որ
առանձնայատուկ
կերպով
պիտի շեշտէ ամերիկահայերու
եւ սփիւռքի կապը Սուրբ Գիրքի
հետ: Անիկա պիտի ըլլայ նաեւ առ

այսօր արհեստագիտականօրէն
ամենաառաջադէմ ցուցահանդէսը
Հայաստանի մասին եւ պիտի ներառէ բազմաթիւ արուեստի նորգործութիւններ, որոնք երբեք չեն ցուցադրուած արտերկրի մէջ»,- ըսած է
Ուաշինկթընի Սուրբ Գիրքի թանգարանի ցուցահանդէսներու գլխաւոր
համադրող Ջեֆրի Քլոհան:
Այցելուները պիտի ծանօթանան
հայերէն Աստուածաշունչին, հայ
եկեղեցւոյ պատմութեան, ծիսակատարութիւններուն եւ պատարագին,
հայոց լեզուին եւ այբուբենին, հայ
եկեղեցական արուեստին եւ մշակութային ժառանգութեան, Հայոց
ցեղասպանութեան, հայերու ազգային ինքնութեան վերականգնման եւ
վերածնունդի պատմութեան` անբաժանելիօրէն կապուած Աստուածաշունչի հետ:
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ՄԱՐԶԱԿԱՆ
Չեմփիընզ Լիկ

Լիվըրփուլ Դուրս Մնաց

- ԼԱՍՔ Լինց (Աւստ.) – Մանչեսթըր Եուն. (Անգ.) 0-5
- Օլիմփիաքոս Փիրէոս (Յուն.) – Վուլվըր.Ուոնտըրըրզ (Անգ.) 1-1
- Ռէյնճըրզ (Սկով.) – Պայէր Լեվերքուզըն (Գեր.) 1-3
- Վոլֆսպուրկ (Գեր.) – Շախտիոր Տոնեցք (Ուքր.) 1-2
- Ինթէր Միլան (Իտալ.) – Խեթաֆէ (Սպ.) յետաձգուած

Հայաստանի Բաժակ

Արարատ-Արմենիա Եւ Նոա Յաղթեցին

Եւրոպայի Չեմփիընզ Լիկի վերջին 16 խումբերու հանգրուանի դարձի
մրցումները սկսան: Առաջին մրցումին, Իտալիոյ Պերկամոյի «Աթալանթա»ն
դարձեալ յաղթեց Սպանիոյ «Վալենսիա»ին 7 կոլնոց մրցումի մը ընթացքին
եւ անցաւ քառորդ աւարտական հանգրուան: «Վալենսիա»ի կողմէ Կամեյրօ
21-րդ, 51-րդ եւ Ֆերրան Թորրէս 67-րդ վայրկեաններուն նշանակեցին կոլերը,
իսկ «Աթալանթա»ի աստղն էր իլիշիչը, որ նշանակեց 4 կոլերը՝ տուգանայինով
3-րդ, տուգանայինով 43-րդ ու 71-րդ եւ 82-րդ վայրկեաններուն: Օրուան
երկրորդ մրցումին, Գերմանիոյ «Լայփցիկ»ը իր դաշտին վրայ անգամ մը եւս
յաղթեց Անգլիոյ «Թոթընհէմ Հոցփըր»ին եւ անցաւ քառորդ աւարտական
հանգրուան: Աւստրիացի Սապիցըր 10-րդ, 21-րդ եւ շուէտացի Ֆորսպըրկ 87-րդ
վայրկեաններուն նշանակեցին «Լայփցիկ»ի կոլերը: Վերնըր եւ Անխելինիօ
կատարեցին մէկական փոխանցում: Երրորդ մրցումին, Եւրոպայի եւ աշխարհի
ակումբներու ախոյեան Անգլիոյ Լիվըրփուլը իր դաշտին՝ «Էնֆիլտ»ի վրայ
ընդունեց Սպանիոյ «Աթլեթիքօ Մատրիտ»ը: Երթի մրցումը աւարտած էր
«Աթլեթիքօ»ի 1-0 հաշիւով յաղթանակով: Ուրեմն «Լիվըրփուլ» պէտք է յաղթէր
երկու կոլի տարբերութեամբ: Առաջին կիսախաղին, «Լիվըրփուլ» կրցաւ
նշանակել միայն մէկ կոլ, 43-րդ վայրկեանին, պելճիքացի Վիյնալտումի միջոցով
եւ Օքսլէյտ-Չեմպըրլեյնի փոխանցումով: Մրցումի հիմնական ժամանակը
աւարտեցաւ 1-0 հաշիւով: Երկարաձգումի 94-րդ վայրկեանին, Ռոպերթօ
Ֆիրմինօ հաշիւը դարձուց 2-0: Սակայն «Աթլեթիքօ»ի մարզիկներուն հաշիւը
տարբեր էր: Լորենթէ եւ Մորաթա, որոնք դաշտ մտած էին որպէս փոխարինողներ, ստեղծեցին տարբերութիւնը: 97-րդ վայրկեանին, Լորենթէ հաշիւը դարձուց
2-1, Ժոայօ Ֆելիքսի փոխանցումով: Նոյն Լորենթէն, 105+1-րդ վայրկեանին
հաշիւը դարձուց 2-2, Մորաթայի փոխանցումով: Իսկ 120+1-րդ վայրկեանին,
Մորաթա նշանակեց «Աթլեթիքօ»ի երրորդ կոլը, Լորենթէի փոխանցումէն
օգտուելով: «Աթլեթիքօ Մատրիտ» յաղթեց 2-3 հաշիւով ու դուրս ձգեց ախոյեանը:
Չորրորդ մրցումին, Ֆրանսայի ախոյեան «Փարի Սէն Ժերմէն»ը իր դաշտին վրայ
մրցեցաւ Գերմանիոյ «Պորուսիա Տորթմունտ»ին դէմ: «Փարի Սէն Ժերմէն» պէտք
է յաղթէր երկու կոլի տարբերութեամբ եւ այդ մէկը կարելի դարձաւ Նեյմարի
28-րդ եւ Խուան Պերնաթի 45+1-րդ վայրկեաններուն նշանակած կոլերով եւ
Տի Մարիայի եւ սարապիայի փոխանցումներով: «Պորուսիա»ի Քանը 89-րդ
վայրկեանին կարմիր քարտ ստացաւ: «Փարի Սէն Ժերմէն» յաղթեց 2-0 հաշիւով
եւ անցաւ քառորդ աւարտական հանգրուան: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած
արդիւնքները.
- Վալենսիա (Սպ.) – Աթալանթա (Իտալ.) 3-4, երթ.1-4
- ՌՊ Լայփցիկ (Գեր.) – Թոթընհէմ Հոցփըր (Անգ.) 3-0, երթ.1-0
- Փարի Սէն Ժերմէն – Պորուսիա Տորթմունտ 2-0, երթ.1-2
- Լիվըրփուլ – Աթլեթիքօ Մատրիտ 2-3, երթ.0-1

Իւրոբա Լիկ

Եունայթըտ Մեծ Քայլ Առաւ
Իւրոբա Լիկի վերջին 16 խումբերու
հանգրուանի երթի մրցումները տեղի
ունեցան Հինգշաբթի օր: Միայն
իտալական խումբերու մրցումները
յետաձգուեցան գորոնա ժահրի
համաճարակին պատճառով: Անգլիոյ «Մանչեսթըր Եունայթըտ»ը իր
դաշտէն դուրս մրցեցաւ Աւստրիոյ
Լինցի «ԼԱՍՔ»ին դէմ եւ յաղթեց
Իկհալոյի 28-րդ, Ճէյմզի 58-րդ,
Մաթայի 82-րդ, Կրինվուտի 90+1-րդ եւ Անտրէաս Փերեյրայի 90+3-րդ
վայրկեաններուն նշանակած կոլերով: Ֆերնանտէշ, Իկհալօ, Ֆրէտ՝ 2 եւ Չոնկ
կատարեցին փոխանցումները: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Իսթան.Պաշաքշեհիր (Թուր.) – Քէօպենհավըն (Դան.) 1-0
- Սեւիյա (Սպ.) – Ռոմա (Իտալ.) յետաձգուած
- Այնթրախթ Ֆրանք. (Գեր.) – Պազըլ (Զուից.) 0-3

Շաբթուան ընթացքին տեղի ունեցան
Հայաստանի ֆութպոլի բաժակի մրցաշարքի կիսաւարտական հանգրուանի
երթի մրցումները: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Արարատ-Արմենիա – Գանձասար
Կապան 1-0
- Ուրարտու – Նոա 0-1
Առաջատար
«Արարատ-Արմենիա»
յաղթանակ տարաւ 54-րդ վայրկեանին
նիկերիացի յարձակող Լուիս Օկանայի
նշանակած կոլով: Իսկ «Նոա»ն յաղթանակ
տարաւ 30-րդ վայրկեանին ռուս պաշտպան Ալան Տատաեւի գլխու հարուածով,
անկիւնային հարուածէ մը ետք:

Սպանիոյ Ախոյեանութիւն

Ռէալ Սոսիետատ Գրաւեց 4-րդ Դիրքը
Սպանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան յետաձգուած մրցումի մը ընթացքին
արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
- Էյպար – Ռէալ Սոսիետատ 1-2
Այս արդիւնքին հիման վրայ, «Ռէալ Սոսիետատ» 46 կէտով բարձրացաւ 4-րդ
դիրք, միայն մէկ կէտ հեռու 3-րդ դիրքը գրաւող «Սեւիյա»էն:

Գերմանիոյ Ախոյեանութիւն

Պորուսիա Բարձրացաւ 4-րդ Դիրք
Գերմանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան յետաձգուած մրցումի մը ընթացքին
արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
- Պորուսիա Մէօնշընկլատ. – Քէօլն 2-1

Ռուսիոյ Ախոյեանութիւն

Կարապետեանի Սոչին Յաղթեց
Քրասնատարին
Ռուսիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 22-րդ հանգրուանի մրցումներուն արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Կրոզնի – Տինամօ Մոսկուա 2-3
- Օրենպուրկ – Սպարտակ Մոսկուա 1-3
- Զենիթ Ս.Փեթեր. – Ուրալ Եքաթ. 7-1
- Սոչի – Քրասնատար 2-0, - ԲԿՄԱ Մոսկուա – Ուֆա 0-0
- Ռոսթով – Լոքոմոթիւ Մոսկուա 1-3
Հայաստանի հաւաքականի պաշտպան Վարազդատ Հարոյեան բացակայեցաւ
Եքաթերնպուրկի «Ուրալ»ի կազմէն, վնասուածքի պատճառով: «Զենիթ»ի
կոլերը նշանակեցին՝ Ազմուն 8-րդ, 15-րդ, 61-րդ, Ցիուպա 12-րդ, տուգ.72րդ, Մալքոմ 27-րդ եւ Տրիուսի 69-րդ վայրկեաններուն: «Ուրալ»ի միակ
կոլը նշանակեց Փանիուքով 65-րդ վայրկեանին, տուգանային հարուածով:
14-րդ դիրքը գրաւող Ալեքսանտր Կարապետեանի մաս կազմած «Սոչի»ն
շարունակեց իր լաւ արդիւնքներու շարքը, երբ իր դաշտին վրայ յաղթեց
2-րդ դրիքը գրաւող «Քրասնատար»ին: Կարապետեան դաշտ մտաւ վերջին
վայրկեանին: Կոլերը նշանակեցին էքուատորցի Նոպոա 47-րդ եւ Մոսթովոյ
90+3-րդ վայրկեաններուն: Իսկ 3-րդ դիրքը գրաւող Խորէն Պայրամեանի մաս
կազմած «Ռոսթով»ը իր դաշտին վրայ զիջեցաւ 4-րդ դիրքը գրաւող Մոսկուայի
«Լոքոմոթիւ»ին: Պայրամեան հիմնական կազմին մէջն էր եւ փոխարինուեցաւ
86-րդ վայրկեանին: Բերդապահ Փեսիաքով սխալմամբ 34-րդ, Ժեմալեթտինով
38-րդ եւ լեհ Քրիչովիաք 42-րդ վայրկեաններուն նշանակեցին «Լոքոմոթիւ»ի
կոլերը: Իսկ 64-րդ վայրկեանին, Փոփով տուգանային հարուածով նշանակեց
«Ռոսթով»ի կոլը:
Դասաւորում.1)Զենիթ 50 կէտ +34, 2)Լոքոմոթիւ 41 կէտ +7, 3)Քրասնատար
41 կէտ +14, 4)Ռոսթով 38 կէտ +5, 10)Ուրալ 25 կէտ -15, 11)Սոչի 24 կէտ -2:

Պուլկարիոյ Ախոյեանութիւն

Յովսէփեանի Արտան Հաւասարեցաւ
Պուլկարիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 24-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին
մէջ արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
- Էթար Վելիքօ Թարնովօ – Արտա Քրճալի 1-1
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Հայաստանի հաւաքականի կիսապաշտպան Ռումիան Յովսէփեան
մասնակցեցաւ «Արտա»ի ամբողջ մրցումին: Խումբը 29 կէտով մնաց 9-րդ
դիրքին վրայ:

Ղազախստանի Ախոյեանութիւն

Բարսեղեան Կոլի Հեղինակ
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան Ղազախստանի ֆութպոլի ախոյեանութեան 2-րդ
հանգրուանի մրցումները: Այս հանգրուանին, 2-րդ դիրքը գրաւող «Ասթանա»ն
իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 10-րդ դիրքը գրաւող նորեկ Աքթաուի «Քասփիյ»ին
դէմ եւ յաղթեց իսլանտացի Սիկուրիոնսոնի 16-րդ, Տիգրան Բարսեղեանի
18-րդ եւ Լոկվինենքոյի 41-րդ վայրկեաններուն նշանակած կոլերով: Սերպ
Սթանիսավլիեվիչ 63-րդ եւ ուքրանացի Պոնտարենքօ 90+2-րդ վայրկեաններուն
նշանակեցին «Քասփիյ»ի կոլերը: Իսկ Հայաստանի հաւաքականի եզրային
պաշտպան Կամօ Յովհաննիսեանի մաս կազմած առաջատար «Կայրաթ»ը իր
դաշտէն դուրս պարտուեցաւ 9-րդ դիրքը գրաւող Քարականտիի «Շախտիորէ»էն
եւ նահանջեց 2-րդ դիրք: Հայ մարզիկը դաշտ մտաւ 43-րդ վայրկեանին: Իսկ
Պետրոս Աւետիսեան մասնակցեցաւ «Թոպոլ»ի մրցումին վերջին վայրկեանէն
սկսեալ: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Քասփիյ Աքթաու – Ասթանա 2-3
- Շախտիոր Քարականտի – Կայրաթ Ալմաթի 1-0
- Ժետիսու Թալտիքորկան – Թոպոլ Կուսթանա 0-0
Դասաւորում.1)Ասթանա 3 մ 7 կէտ +5, 2)Կայրաթ 3 մ 6 կէտ +5, 3)Կայսար 6
կէտ +2, 4)Թոպոլ 4 կէտ +2:

Քոփա Լիպերթատորէս

Փալմեյրաս, Սանթոս Եւ Լիպերթատ
Անկասելի
Հարաւային Ամերիկայի ֆութպոլի Քոփա Լիպերթատորէսի խմբակներու զտումի
երկրորդ հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
Ա.խմբակ. - Ֆլամենկօ (Պր.) – Պարսելոնա (Էք.) 3-0
- Ինտիփենտիենթէ Տէլ Վայ (Էք.) – Ժունիըր (Գոլ.) 3-0
Դասաւորում.1)Ինտիփենտիենթէ 6 կէտ, 2)Ֆլամենկօ 6 կէտ, 3)Ժունիըր 0 կէտ
Բ.խմբակ. - Փալմեյրաս (Պր.) – Քլուպ Կուարանի (Փար.) 3-1
- Պոլիվար (Պոլ.) – Թիկրէ (Արժ.) 2-0
Դասաւորում.1)Փալմեյրաս 6 կէտ, 2)Կուարանի 3 կէտ, 3)Պոլիվար 3 կէտ
Գ.խմբակ. - Փենիարոլ (Ուր.) – Խորխէ Վիլսթըրման (Պոլ.) 1-0
- Քոլօ Քոլօ (Չիլի) – Աթլեթիքօ Փարանենսէ (Պր.) 1-0
Դասաւորում.1)Վիլսթըրման 3 կէտ, 2)Աթլեթիքօ 3 կէտ, 3)Փենիարոլ 3 կէտ
Դ.խմբակ. - Ռիվըր Փլէյթ (Արժ.) – Տեփ.Պինասիոնալ (Փերու) 8-0
- Սաօ Փաուլօ (Պր.) – ԼՏՈւ Քուիթօ (Էք.) 3-0
Դասաւորում.1)Ռիվըր Փլէյթ 3 կէտ, 2)Սաօ Փաուլօ 3 կէտ, 3)Քուիթօ 3 կէտ
Ե.խմբակ. - Ունիվերս.Քաթոլիքա (Չիլի) – Ամերիքա Տէ Քալի (Գոլ.) 1-2
- Կրեմիօ (Պր.) – Ինթերնասիոնալ (Պր.) 0-0
Դասաւորում.1)Ինթերնասիոնալ 4 կէտ, 2)Կրեմիօ 4 կէտ, 3)Ամերիքա 3 կէտ
Զ.խմբակ. - Ռասինկ (Արժ.) – Ալիանզա Լիմա (Փերու) 1-0
- Նասիոնալ (Ուր.) – Էսթուտիանթէս Տէ Մերիտա (Վեն.) 1-0
Դասաւորում.1)Ռասինկ 6 կէտ, 2)Նասիոնալ 6 կէտ, 3)Էսթուտիանթէս 0 կէտ
Է.խմբակ. - Սանթոս (Պր.) – Տելֆին (Էք.) 1-0
- Օլիմփիա (Փար.) – Տեֆենսա Ի Ժուսթիսիա (Արժ.) 2-1
Դասաւորում.1)Սանթոս 6 կէտ, 2)Օլիմփիա 4 կէտ, 3)Տելֆին 1 կէտ
Ը.խմբակ. - Լիպերթատ (Փար.) – Քարաքաս (Վեն.) 3-2
- Պոքա Ժունիըրզ (Արժ.) – Ինտիփենտիենթէ Մետեյին (Գոլ.) 3-0
Դասաւորում.1)Լիպերթատ 6 կէտ, 2)Պոքա 4 կէտ, 3)Քարաքաս 1 կէտ:

Արժանթինի Քոփա Տէ Լա Սուփերլիկա

Պոքա Ժունիորզ Եւ Ռասինկ
Յաղթանակով Սկսան
Արժանթինի ֆութպոլի ախոյեանութեան աւարտէն ետք սկսան Ա.դասակարգի
բաժակի՝ Քոփա Տէ Լա Սուփերլիկայի մրցումները: Ա.դասակարգի 24 խումբերը
բաժնուած են երկու խմբակներու: Խումբերը իրարու դէմ պիտի մրցին
մէկ անգամ եւ խմբակին առաջին երկու դիրքերը գրաւող խումբերը պիտի
անցնին կիսաւարտական հանգրուան: Ստորեւ տեսնել Ա.հանգրուանին ցարդ
արձանագրուած արդիւնքները.
Ա.խմբակ.
- Կոտոյ Քրուզ – Պոքա Ժունիորզ 1-4
- Փաթրոնաթօ – Սան Լորենզօ 1-3
- Սանթրալ Քորտոպա – Նիւլզ Օլտ Պոյզ 1-2
- Ինտիփենտիենթէ – Վելէզ Սարսֆիլտ 1-0
- Ունիոն Սանթ Ֆէ – Արսենալ 1-1
- Ժիմնազիա Լա Փլաթա – Պանֆիլտ 0-0
Բ.խմբակ.

- Հուրաքան – Թայերէս Տէ Քորտոպա 0-3
- Ալտոսիվի – Ռասինկ 3-4
- Լանուս – Արժենթինոս Ժունիորզ 0-1
- Ռոզարիօ Սանթրալ – Քոլոն 1-3

Խոաքին Քապարոս Նշանակուեցաւ
Հայաստանի Մարզիչ
Հայաստանի ֆութպոլի ֆետերասիոնի գործադիր
մարմինը իր վերջին ժողովին սպանացի մասնագէտ
Խոաքին Քապարոսը նշանակած է Հայաստանի
ֆութպոլի հաւաքականի մարզիչ: Քապարոս յայտնի
անուն է «Աթլեթիք Պիլպաօ», «Տեփորթիվօ Լա
Քորունիա» եւ «Սեւիյա» ակումբներուն մէջ: Ան
«Սեւիյա»ի հետ ամենաշատ մրցումներ վարած մարզիչն
է եւ արժանացած է «Սեւիյա» նահագի ոսկէ մետալին:

Եւրոպական Ֆետերասիոնը Որոշեց
Երեքշաբթի օր տեղի ունեցած իր ժողովին, Եւրոպայի ֆութպոլի ֆետերասիոնը
պիտի որոշէ Չեմփիընզ Լիկի եւ Իւրոբա Լիկի այս տարեշրջանին ճակատագիրը:
Ֆետերասիոնը որոշեց Եւրոպայի 2020-ի ախոյեանութիւնը յետաձգել 2021-ին:

Պասքեթպոլ
Հայաստանի Ախոյեանութիւն

ՖԻՄԱ Մօտեցաւ Կիսաւարտականին
Հայաստանի պասքեթպոլի ախոյեանութեան առաջին փուլի քսան հանգրուաններու աւարտին դասաւորումը հետեւեալն էր.
Դասաւորում.1)Արագած 17 յաղթ - 3 պարտ, 2)Ուրարտու 17-3, 3)Երեւան 9-11,
4)ՖԻՄԱ 8-12, 5)էրեբունի 6-14, 6)Կիւմրի 3-17:
Քառորդ աւարտական հանգրուանի առաջին երկու մրցումներուն արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
-ՖԻՄԱ – Կիւմրի 2-0
«ՖԻՄԱ» յառաջ անցաւ 2-0 մրցումներու հաշիւով եւ մէկ յաղթանակի պէտք ունի
անցնելու համար կիսաւարտական: Յաղթողը պիտի մրցի «Արագած»ի դէմ:
-Երեւան – Էրեբունի 1-1
Խումբերը հաւասարած են 1-1 մրցումներու հաշիւով: Յաղթողը պիտի մրցի
«Ուրարտու»ի դէմ:

Բռնցքամարտ
Ողիմպիական Խաղերու Վարկանիշային Մրցաշարք

Սողոմոնեան Ապահովեց Իր Տոմսը
Լոնտոնի մէջ տեղի ունեցող Ողիմպիական Խաղերու բռնցքամարտի վարկանիշային մրցաշարքի
մրցումներուն Հայաստանի
հաւաքականի մարզիկները ցարդ արձանագրեցին
հետեւեալ արդիւնքները.
-Կիներու 51 քկ.դասակարգին մէջ, Անուշ Գրիգորեան
առաջին մրցումին զիջեցաւ իտալացի մարզիկուհի
Ճիորտինա Սորենթինոյին
կէտերով:
-Կիներու 69 քկ.դասակարգին մէջ, Անի Յովսէփեան առաջին մրցումին յաղթեց
չեխ մարզիկուհիի մը նոքաութով:
-Տղոց 52 քկ.դասակարգին մէջ, Կորիւն Սողոմոնեան 1/8-րդ աւարտական
հանգրուանին յաղթեց իսրայէլցի մարզիկի մը, անցաւ քառորդ աւարտական
հանգրուան:
-Տղոց 57 քկ.դասակարգին մէջ, Արթուր Բազէեան առաջին մրցումին յաղթեց
լեհ Եոզվիկ Մացէին կէտերով: 1/8-րդ աւարտականին զիջեցաւ ուքրանացի
մարզիկի մը:
-Տղոց 69 քկ.դասակարգին մէջ, Գուրգէն Սադոյեան առաջին մրցումին զիջեցաւ
թուրք մարզիկի մը կէտերով:
-Տղոց 75 քկ.դասակարգին մէջ, Արման Տարչինեան առաջին մրցումին յաղթեց
իտալացի Սալվաթորէ Կալավարոյին կէտերով:
-Տղոց 81 քկ.դասակարգին մէջ, Գոռ Ներսիսեան առաջին մրցումին յաղթեց չեվ
Քարէլ Հորեսիէքին կէտերով:
-Տղոց 91 քկ.դասակարգին մէջ, Նարեկ Մանասեան առաջին մրցումին յաղթեց
հունգարացի Ատամ Հոմորին կէտերով:
Կորիւն Սողոմոնեան հասնելով քառորդ աւարտական, ապահովեց Ողիմպիական
Խաղերու իր տոմսը: Մրցաշարքը ընդհատուեցաւ գորոնա ժահրի տարածման
պատճառով:
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Ի՞նչ Սպասել Արտակարգ Դրութեան Ընթացքին.
Կառավարութեան Պարզաբանումը

Հայաստանի Հանրապետութեան
կառավարութիւնը ներկայացուցած
է արտակարգ դրութեան ընթացքին կանխարգելիչ միջոցառումներու, սահմանով մուտքի եւ ելքի,
տեղաշարժման սահմանափակումներու եւ անհրաժեշտ այլ քայլերու
մասին տեղեկութիւններ։ Կը ներկայացնենք կառավարութեան հրապարակած տեղեկատւութիւնը.
1. Մուտքը եւ ելքը ՀՀ սահմանով
• ՀՀ քաղաքացիները չեն կրնար
ցամաքային սահմանով լքել ՀՀ
տարածքը. բացառութիւն կը կազմեն բեռնափոխադրումներ իրականացնողները, օրինակ` վարորդները:
• ՀՀ քաղաքացիները, անոնց ընտանիքի անդամները (եթէ նոյնիսկ ՀՀ
քաղաքացի չեն), Հայաստանի մէջ
հաշուառուած եւ բնակող անձեր
կրնան մուտք գործել ՀՀ տարածք:
• Այլ օտարերկրացիներու մուտքը
պիտի արգիլուի, եթէ, օրինակ,
անոնք այնպիսի երկիրներու քաղաքացիներ են կամ վերջին 14 օրը
գտնուած են այնպիսի երկիրներ, ուր
համաճարակաբանական լարուած
իրավիճակ կը տիրէ (նման երկիրներու
ցանկը պիտի որոշէ պարէտը)
• Անկախ բոլոր դէպքերէն, դիւանագիտական ներկայացուցչութիւնները, օրինակ` դեսպանները, հիւպատոսական հիմնարկներու եւ ﬕջազգային կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչները եւ անոնց ընտանիքի
անդաﬓերը պիտի կարենան մուտք
գործել ՀՀ տարածք
• Միեւնոյն ժամանակ պարետը,
կախուած յստակ հանգամանքներէ
եւ առանձնայատուկ դէպքերով կրնայ
որոշել նաեւ արտօնել այլ անձերու
մուտքը ՀՀ տարածք, որոնց կ՝արգիլուի
մուտք գործել` համաձայն արտակարգ
դրութեան պայմաններուն
2. Կանխարգելիչ միջոցառումներ
• ՀՀ սահմանէն մուտք գործելէ ետք
պիտի կատարուի անձերու զննութիւն
• ախտանիշներու առկայութեան
պարագային պիտի իրականացուին
հիւանդանոց տեղափոխութիւն,
ﬔկուսացում (ինքնաﬔկուսացում)
եւ (կամ) այլ սահմանափակող քայլեր,
• եթէ անձը հրաժարի նման
միջոցառումներէ, անոն կրնան
ժամանակաւորապէս ﬔկուսացնել պարէտի կողմէ սահմանուած
համապատասխան վայրերու մէջ`
հետազօտման, բուժման եւ վարակի
տարածումը կանխելու նպատակով,
• եթէ պարզուի, որ անձը ՀՀ
ժամանած է այնպիսի երկիրներէ, ուր
կը տիրէ համաճարակաբանական
լարուած իրավիճակ՝ անոնք պիտի
տեղափոխուին յատուկ նախատեսուած մաքրանոց-արգելանոցներ
կամ անոնց կրնայ հրահանգուիլ
անցնիլ ինքնաﬔկուսացման` իր

մշտական բնակութեան կամ իր
նախընտրութեամբ այլ վայրի մը
մէջ՝ բացառելով այլ անձերու հետ
անﬕջական շփումը:
3. Տեղաշարժման սահմանափակումներ
Թէեւ արտակարգ դրութիւնը յայտարարուած է ՀՀ ողջ տարածքին,
բայց սահմանափակումներ պիտի
գործեն միայն այն համայնքներուն
եւ տարածքներուն մէջ, որոնք պիտի
որոշէ պարէտը: Այն համայնքին մէջ,
ուր պիտի որոշուի մտցնել սահմանափակումներ, պիտի գործէ
հետեւեալ վարչաձեւը
• պիտի գործէ համայնքի տարածք
մուտք գործելու եւ ելք կատարելու յատուկ վարչաձեւ, որ
պիտի հսկեն ոստիկանութիւնը,
առողջապահութեան նախարարութեան, արտակարգ իրավիճակներու
նախարարութեան, առողջապահական
եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի,
սննդամթերքի անվտանգութեան
տեսչական մարմնի, մարզպետարանի եւ համայնքապետարանի ներկայացուցիչները
• առաջին անհրաժեշտութեան
ապրանքներու, պարագաներու,
սննդամթերքի, դեղորայքի, վառելիքի մատակարարման դէպքերու, ինչպէս նաեւ պարէտի ցուցմունքով` արտակարգ դրութիւն
յայտարարելու համար հիմք ծառայած հանգամանքներու վերացման
եւ այլ հրատապ հարցեր լուծելու
անհրաժեշտութիւնէն
մեկնելով
մուտքերը եւ ելքերը չեն սահմանափակուիր.
• համայնքի տարածքին կրնան
կատարուիլ անձերու ﬔկուսացում
(ինքնաﬔկուսացում), ազատ տեղաշարժի կանոնաւորում (օրուան ժամեր,
մարդոց քանակ եւ այլն)
• անձերու բնակարաններու կամ
գտնուելու վայրին մէջ մաքրութեան
եւ հակահամաճարակային ﬕջոցառուﬓերու իրականացում
Անձերու մօտ վարակի առկայութեան կասկածի կամ ատոր յայտնաբերման պարագային անձերը
պիտի տեղափոխուին յատուկ
նախատեսուած
մաքրանոցարգելանոցներ:
4. Միջոցառումներուն մասնակցութիւնը
Հայաստանի Հանրապետութեան ողջ
տարածքին կ՝արգիլուի հաւաքներու
եւ գործադուլներու իրականացումը:
Բացի այդ, կրնան պարէտի կողմէ
սահմանուիլ տարածքներ, ուր
պիտի արգիլուին այնպիսի հանրային միջոցառումներ, օրինակ`
մարզական, մշակութային, կրթական
միջոցառուﬓեր, ժամանցային ձեռնարկներ, ծննդեան (տարեդարձի),
հարսանեաց (նշանադրութեան), թաղ-

ման ﬕջոցառուﬓեր եւ այլն: Նման
միջոցառումները պիտի արգիլուին
նման տարածքներու մէջ, եթէ այդ
միջոցառումներուն մասնակցին 20 եւ
աւելի անձեր:
5. Ուսումնական գործընթացը
Բոլոր պետական, համայնքային
եւ ոչ պետական հանրակրթական
(ինչպէս՝
մանկապարտէզները),
նախնական
մասնագիտական
(արհեստագործական),
ﬕջին
մասնագիտական եւ բարձրագոյն
ուսուﬓական հաստատութիւններու
մէջ պիտի արգիլուի դասընթացը: Այս
արգելքը չի տարածուիր հեռավար
(առցանց) ուսուցման վրայ:
6. Այլ սահմանափակումներ
Պիտի արգիլուին տեսակցութիւնները, յանձնունքներու կատարումը
ազատազրկման վայրերու, զօրամասերու, հոգեբուժական կազմակերպութիւններու մէջ, տարեցներուն
հասարակական ծառայութիւններ
տրամադրող, երեխաներու խնամք
եւ պաշտպանութիւն իրականացնող
հաստատութիւններու մէջ:
7. Հրապարակումներ համացանցի
եւ մամուլի մէջ
Եթէ անձեր եւ զանգուածային լրատւութեան միջոցները համացանցի,
ինչպէս` ընկերային ցանցերու մէջ կամ

այլ ձեւով կ՝ուզեն տեղեկատուական
նիւթ տեղադրել «քորոնա» ժահրի
վարակման առկայ եւ նոր դէպքերու,
անձանց առողջական վիճակի, վարակի
աղբիւրներու, ﬔկուսացուածներու
քանակի մասին, պէտք է օգտուին
բացառապէս պարէտատան կողմէ
տրամադրուած պաշտօնական տեղեկատւութենէն եւ յղում կատարեն անոր
ու հնարաւորինս վերարտադրեն
զայն: Անոնց հրապարակումները
չեն կրնար հակասել պաշտօնական
տեղեկատւութեան:
Նոյնը նաեւ կը վերաբերի այնպիսի
տեղեկութիւններուն, որոնք կը հանգեցնեն խուճապի կամ խուճապային
իրադրութիւն ստեղծելու վտանգ ունին:
Նման հրապարակումները ենթակայ են
անյապաղ վերացման զայն կատարած
անձերուն կողմէ։
Պէտք է յիշել, որ արտակարգ
դրութեան ժամանակ արտակարգ
դրութեան իրաւական վարչաձեւը խախտելը, այսինքն` սահմանուած միջոցառումներուն եւ
սահմանափակումներուն չենթարկուիլը կը յանգեցնէ վարչական
պատասխանատւութեան` վարչական իրաւախախտումներու վերաբերեալ օրէնսգրքի 1823 յօդուածի
համաձայն:

Ատրպէյճանը Գնդացիրով Կրակած է Իջեւանի
Մարտական Դիրքերու Ուղղութեամբ. ՊՆ
Խօսնակ
«Մարտ 13-ին, ժամը 12-12:30–ին,
Իջեւանի ուղղութեամբ հակառակորդը
գնդացիրով կրակած է հայկական
մարտական դիրքերու ուղղութեամբ`
խախտելով հրադարարը: Կրակոցներու հետեւանքով որեւէ վնաս չենք
կրած, տուժածներ չկան». «Սփութնիկ
Արմէնիա»-ին ըսած է պաշտպանութեան նախարարի մամուլի խօսնակ
Շուշան Ստեփանեան: Ան յայտնած է,

որ ատրպէյճանական կողմի տարածած
լուրերը, թէ հայկական զինուժը կրակ
բացած է Ատրպէյճանի Ապասպէյլի
գիւղի ուղղութեամբ, իրականութեան
չեն համապատասխաներ:
Ստեփանեանի խօսքով` հակառակորդին կրակոցները լռած են հայկական կողմի պատասխան կրակոցներէն
ետք:

Լուրեր Աշխարհէն
«Քորոնա» Ժահրի Պատուաստանիւթը Ստեղծած
Ընկերութեան Հիմնադիր Նուպար Աֆէյեանի
Նախնիները Թուրքիայէն Են. Թրքական Կայք
Սկիզբը Էջ 01
«Աշխարհը պատուհասած «քորոնա»
ժահրին դէմ ստեղծուած պատուաստանիւթը սկսած է փորձարկուիլ
մարդոց վրայ: MRNA-1273 անուանումով պատուաստանիւթը ստեղծած ամերիկեան «Moderna Inc.»
ընկերութեան
հիմնադիրներէն
Նուպար Աֆէյեանն ալ Թուրքիայէն
(Արեւմտաեան Հայաստանէն, Եռագոյն-ի խմբ.) սերող ընտանիքի թոռնիկ
է»,- գրած է կայքը՝ իր հրապարակումը
վերնագրելով «Աշխարհի սպասած
«քորոնա» ժահրի պատուաստանիւթի
թրքական մասը»:
Ապա հրապարակման մէջ ներկայացուցած է Աֆէյեանի ընտանիքին
պատմութիւնը:
«Ազգութեամբ հայ Նուպար Աֆէյեանի
ընտանիքը Օսմանեան կայսրութեան
վերջին ժամանակահատուածին
տեղի ունեցած 1915-ի դէպքերէն
ետք կը տեղափոխուի Պէյրութ»,գրած է կայքը՝ ակնյայտօրէն խուսափելով Հայոց Ցեղասպանութիւն
բառակապակցութեան կիրառումէն:
Նշուած է նաեւ, որ Աֆէյեանի հայրը՝
Փաթրիքը, ծնած է Պուլկարիա, 1929-

ին։ Աֆէյեաններու ընտանիքը զբաղած
է գործարարութեամբ՝ Թուրքիայէն
Պուլկարիա հաւկիթի ներմուծումով։
Աֆէյեանը Ամերիկայի կենսաճարտարագիտտական եւ կենսաբանական գիտութիւններու ոլորտի առաջնակարգ ձեռներէցներէն է: Ըստ
թրքական աղբիւրին՝ ան վերջին 28
տարիներուն հիմնած է աւելի քան 30
ընկերութիւն: Կ՝ենթադրուի, որ անոնց
ընդհանուր արժէքը 10 միլիառ ԱՄՆ
տոլար է։
«ԱՄՆ-ի հանրածանօթ ուսուսնական հաստատութիւններէն Մասաչուսէթսի ճարտարագիտական համալսարանի կենսաքիմիական ճարտարագիտութեան ամպիոնին մէջ,
1987-ին, դոկտորականը պաշտպանած
Աֆէյեանը ոչ միայն ԱՄՆ-ի՝ այլ ամբողջ
աշխարհի մէջ խորհրդաժողովներ
կը կազմակերպէ ձեռներէցութեան,
նորարարութեան, շահադիտական
դրամագլուխի, կենսաքիմիայի, ճարտարագիտութեան, դեղագիտութեան,
բժշկական ճարտարագիտութիւններու եւ վերականգնուող ուժանիւթի
թեմաներով»,- եզրափակած է յօդուածը։
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REQUIEM SERVICE
KURKEN BERKSANLAR
1955 (Istanbul)- 2019 (Los Angeles)

1st YEAR REQUIEM SERVICE
will take place
SUNDAY, MARCH 29th 2020 at 2:30 PM
FOREST LAWN HOLLYWOOD HILLS
6300 Forest Lawn Dr. Los Angeles,
CA 90068
Survived by:
His wife:
Mrs. Talin Berksanlar
His Children:
Nicole Berksanlar
Nishan Berksanlar
His mother:
Mrs. Bercuhi Berksanlar
His Brother:
Mr. Maykil Berksanlar
His Mother in Law:
Mrs. Hilda Sahakyan
His Sisters in Law:
Mr. & Mrs. Haco & Alin Duhancioglu
Mr. & Mrs. Ara & Erlin Dimitian
His Nieces & Nephews:
Arlene Dimitian, Chris Duhancioglu, Caroline Dimitian, Gabriel
Duhancioglu
His Family:
Kuzuian, Biberoglu, Kayaoglu, Volkan, Beylerian, Stepanian,
Aghjayan, Tozluyan, Cherekdjian, Sagherian, Renda, Fraser

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ
Ֆրէզնոյի ծանօթ բժիշկներէն՝ Տոքթ. Անդրանիկ Մխիթարեանի մանուան
տխուր առիթով, թերթիս ջերմ բարեկամներէն՝ Տոքթ. Պերճ Քալամքերեան Ֆրէզնոյէն, 100 տոլար կը նուիրէ «Նոր Օր»ին։

ԳՈՅԺ
Ընկերուհի Արփինէ Նագգաշեան Ոչ Եւս է
Խոր ցաւով կը գուժենք սաղիմահայ աւագ
սերունդին արժանաւոր ներկայացուցիչներէն, մանկավարժ ընկերուհի Արփինէ
Սարգիսեան-Նագգաշեանի մահը որ տեղի
ունեցաւ Մարտ 11ին Երուսաղէմի մէջ: Ան
ծնած էր 1930ին: Յուղարկաւորութիւնը
կատարուեցաւ Մարտ 12ին Երուսաղէմի
Ս. Հրեշտակապետաց եկեղեցւոյ մէջ եւ
մարմինը ամփոփուեցաւ Սուրբ Փրկիչ
գերեզմանատան մէջ: Այս տխուր առթիւ
մեր խորազգած ցաւակցութիւնները կը
յայտնենք զաւակներուն` Տէր եւ Տիկին ընկեր Սարօ եւ Նորա
Նագգաշեաններուն, Տոքթ. Անուշ Նագգաշեանին, Տէր եւ Տիկին
Յովհաննէս եւ Վարդուկ
Պետրոսեաններուն, ինչպէս նաեւ Նագգաշեան, Սարգիսեան,
Վիզոյեան, Ադամեան, Ճղալեան եւ Մերկերեան ըՆտանիքներուն:

Լուրեր Աշխարհէն
Եւրօ-2020-ը Մէկ Տարիով Յետաձգուեցաւ
Ֆութպոլի Եւրոպայի 2020 թուականի
առաջնութիւնը յետաձգուեցաւ մէկ
տարիով:
Նման
որոշում
ընդունուեցաւ
ՈՒԵՖԱ-ի մասնակից անդամներու
տեսախորհրդաժողովին ժամանակ,
որուն կը մասնակցէին ազգային
ֆետերասիոններու ներկայացուցիչները: Այս մասին, ըստ Armenpress.
am-ի, գրած է Նորուէկիոյ ֆութպոլի
ֆետերասիոնի Twitter-ի էջը:
Եւրոպայի առաջնութիւնը պիտի
իրականացուի 2021-ին` Յունիս
11-Յուլիս 11:
Եւրոպայի առաջնութեան 60-ամեակին

առիթով՝ այս տարի Եւրօ-2020-ը պիտի
իրականացուի 12 քաղաքներու մէջ`
Լոնտոն, Միւնիխ, Ս. Փեթերզպուրկ,
Պաքու, Հռոմ, Պուխարեսթ, Տուպլին,
Քոփենհակըն, Պիլպաօ, Կլազկօ,
Պուտափեշտ եւ Ամսթերտամ:

ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ
ԱՄՆ Հիւանդութիւնների հսկողութեան եւ կանխարգելման կենտրոնի տարածած տեղեկատւութեան համաձայն, Չինաստանից, Իրանից, Հարաւային Կորէայից,
Շենգենեան գօտու երկրներից, ինչպէս նաեւ Մեծ
Բրիտանիայից եւ Իռլանդայի Հանրապետութիւնից
ժամանող ուղեւորները պէտք է մնան իրենց տանը 14 օրժամկէտով:
Մարտի 18-ից սկսած 14 օր ժամկէտով դադարեցուելու են դէպի
Քաթար իրականացուող բոլոր չուերթները, բացառութեամբ՝ օդային
բեռնափոխադրումների եւ տարանցիկ չուերթների։ Տեղեկացնում
ենք, որ Տոհա-Երեւան եւ Երեւան-Տոհա չուերթները նախորդ շաբաթ
իրականացուել են ոչ ամենօրեայ պարբերականութեամբ, այլ միայն
երկուշաբթի, չորեքշաբթի, ուրբաթ եւ կիրակի օրերին։ Մարտի 17-ից
սկսած չեղարկուել են Տոհա-Երեւան եւ Երեւան-Տոհա ուղղութեամբ
իրականացուող բոլոր չուերթները:
ՀՀ կառավարութեան որոշմամբ Հայաստանի ամբողջ տարածքում
մարտի 16-ի ժամը 18:30-ից մինչեւ ապրիլի 14-ը սահմանուեց
արտակարգ դրութիւն:
«Արգելւում է միայն այն քաղաքացիների մուտքը, ովքեր առողջապահութեան նախարարի որոշմամբ գալիս են այն երկրներից,
որտեղ համաճարակային իրավիճակը ծանր է կամ վերջին 14
օրուայ ընթացքում գտնուել են այդպիսի երկրներում, եւ պարէտն
առանձին դէպքերում կարող է սահմանել որոշ բացառութիւններ»,
- յայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը:
Ըստ նախագծի` արտակարգ դրութեան իրաւական ռեժիմն
ապահովող ուժերի եւ միջոցների միասնական ղեկավարումն
իրականացնելու նպատակով կը ստեղծուի պարետատուն, որի
ղեկավարման համար պարէտ կը նշանակուի փոխվարչապետ
Տիգրան Ավինեանը:
Կառավարութեան նիստի ընթացքում վարչապետը նշեց, որ
ըստ էութեան ՀՀ քաղաքացիներին արգելում է ելքը ցամաքային
ուղղութիւններով, իսկ օդային եղանակով տարածքը լքելու դէպքում
քաղաքացիները կ’անցնեն կարանտին:
ՀՀ գլխաւոր հիւպատոսութիւն
Լոս Անճելըս

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

Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը

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:

