
The infamous movement within the Armenian Church at 
the dawn of the Soviet occupation was a very short-lived 
aberration, worthless indeed, but still a culpable part of 
the Armenian history of our recent past.

Եթէ այն զգացումն ունինք, թէ Պսակաձեւ Ժահրին- 
COVID-19ի հետ պիտի ապրինք մեր ամբողջ 
կեանքի տեւողութեան, պատճառը մասամբ ա’յն 
է, թէ ժամանակը կը սուրայ: 

Քարոզարշաւը շատ արդիւնաւէտ էր ընթանում, մեր 
քաղաքական թիմն օգտագործում էր հրապարակային 
բոլոր հարթակները՝ արմատական բարեփոխումների 
մեր հայեցակարգն...
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Մինչ CORONAVIRUSը կը Տարածուի
Հարցապնդումները Կ’աւելնան

«ՌԱԿ-ի Հետ Համագործակցութիւնը 
Միաժամանակ Պատուաբեր Եւ 

Պարտաւորեցնող Է». Մասիս Մայիլեան

During Catholicos Of All Armenians
Kevork V Sourenian

“Free Church” In Armenia

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Կեդրոնական Վարչութիւնը եւ 
իր համատարած ընտանիքը, վերջին շրջանին, անձկանօք մտահոգութեամբ 
հետեւեցաւ լիբանանեան քաղաքական, տնտեսական եւ ապահովական 
վերիվայրումներուն, երբ՝ երկիր թէ ժողովուրդ, կ’անցնէին աննախընթաց 
տագնապներու եւ անսահման ճնշումներու բովէն։
Սակայն, վերջինը՝ «Քորոնա» ժահրի համաճարակը, յաւելեալ ու խիստ 
վտանգաւոր իրավիճակ մը ստեղծեց Լիբանանի մէջ, որուն հետեւանքները 
դիմագրաւելու համար, ան անյետաձգելի կարիքն ունի կենսական եւ 
անմիջական նեցուկներու՝ բարոյական, նիւթական եւ արհեստագիտական 
օժանդակութիւններով։
Լիբանանահայութիւնը, որ այդ ասպնջական երկրին մէջ վերազարթօնք 
ապրեցաւ, դառնալով անոր հիմնարար ու շինարար եօթը համայնքներէն 
մէկը, ինք եւս դէմ յանդիման կը գտնուի լուրջ մարտահրաւէրի առջեւ իր 
գոյութեան անվտանգութիւնը ապահովելու համար։
Մեզի ծանօթ է լիբանանցիներուն վճռակամութիւնը եւ անտեղիտալիութիւնը 
պայքարելու որեւէ վտանգի դէմ ու պաշտպանուելու որեւէ աղէտէ, որոնք 
կրնան սպառնալ իրենց էութեան, հայրենական ու ժողովրդային առումներով։

ԿՈՉ
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան
Կեդրոնական Վարչութիւն
Համախումբ Ճիգերով Կողքին 
Կանգնինք Լիբանանահայութեան 

ԿՈՉ
Սրտագին Կոչ (“Քորոնա” 
Ժահրի Պատճառած 
Տագնապին Առիթով)

Խմբագրական

Այս Աննախադէպ Օրերուն 
Աչալրջօրէն Հետեւինք 
Ապահովական Բոլոր 
Թելադրանքներուն  

Վերջին շաբաթներու Պսակաձեւ 
Ժահրի (Coronavirus) COVID-19 
համաճարակի զարգացումներուն 
գերուշադիր կը շարունակենք 
բոլորս հետեւիլ բնականաբար որոշ 
մտահոգութեամբ:
Այսօրուան իրավիճակով երբ 
ականատես կ’ըլլանք Ամերիկա-
յի Միացեալ Նահանգներու եւ 
աշխարհի տարբեր երկիրներու մէջ 
Պսակաձեւ Ժահրով վարակուող-
ներու թիւի արագացող աւե-
լացումին, միաժամանակ համա-
ճարակի շուրջ մեծածաւալ մտա-
հոգութեան մթնոլորտ մը կը տիրա-
պետէ մոլորակի տարածքին որը 
օրէ օր կը ծանրանայ բնակչու-
թեան մեծամասնութեան մօտ:
Պիտի ուզէինք նշել, թէ մեր բոլո-
րին լաւագոյն պաշտպանութեան 
զրահը այս հիւանդութեան դէմ 
մեր լաւատեղեակ ըլլալը պիտի 
հանդիսանար ընդհանրապէս 
հիւանդութեան ախտանշան-
ներու, տարածման ձեւերու կան-
խարգելման եւ բուժման մասին: 
Համոզուած ենք թէ սոյն երկրի 
դաշնային եւ նահանգային եւ 
քաղաքային համապատասխան 
մարմինները այս աննախընթաց 
կացութեան ընթացքին անհրա-
ժեշտ բոլոր քայլերը կ’առնեն 
բոլոր հնարաւոր միջոցները 
օգտագործելով հիւանդութիւնը 
կանխելու եւ վերացնելու նպա-
տակով: Հարկաւոր է հանդար-
տութեամբ վերաբերուիլ ներ-
կայ կացութեան նկատմամբ: 
Յիշենք որ Պսակաձեւ Ժահրով 
վարակուողներու բացարձակ 
մեծամասնութիւնը լուրջ հիւան-
դութեան չենթարկուիր եւ կը մնայ 
առանց ախտանշաններու:
Խիստ զգուշութիւն պէտք է ցու-
ցաբերէ բնակչութեան մեծահա-
սակներու այն խումբը որ ունի 
լուրջ հիւանդութիւններ եւ կամ այն 
անհատները որոնք ունին ցածր 
դիմադրողականութիւն:
Մեր կոչը պիտի ըլլար մեր 
բնակչութեան եւ համայնքին 
անդամներուն տարիքային 
բոլոր խաւերով, լրջօրէն հետեւիլ 
տեղական կամ նահանգային 
պատասխանատուներու եւ 
առողջապահական մարմիններու 
ցուցմունքներուն եւ յանձնա-
րարութիւններուն:

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Տուգանքէն Մինչև Կալանք. Ազգային Ժողովը Ընդունեց 
Ինքնամեկուսացման Պահանջի Մասին Օրինագիծը

Հայաստան Քայլերու Կը Ձեռնարկէ՝ «Քորոնա» Ժահրի 
Յատուկ Քննութեան Սարքեր Եւ Դիմակներ Ներածելու 
Ուղղութեամբ
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Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի 
գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ 

Հայաստանի մէջ «Քորոնա» ժահրի 
տարածումը կանխարգիլող աշխա-
տանքները համակարգող յանձնա-
ժողովին նիստը: Այս մասին կը 
հաղորդէ «Արմէնփրէս»-ը։

ՀՀ Ազգային ժողովը այսօր ամբող-
ջութեամբ միաձայն ընդունեց 

մեկուսացման կամ ինքնամեկուսաց-
ման կարգը խախտելու պարագային 
իրաւական պատասխանատուութեան 
ենթարկելու վերաբերեալ օրէնքներու 
նախագիծերու փաթեթը, կը հաղորդէ 
«Մեդիամաքս»-ը։
Փաթեթով քրէական պատասխա-
նատւութիւն կը նախատեսուի այն 
պարագային, երբ մեկուսացած, ինք-
նամեկուսացած անձը կը խախտէ 
կանոնները, որոնց արդիւնքով կը 
վարակէ մէկ այլ անձի: Առաւելագոյն 
պատիժը նախատեսուած է տուգանք 
կամ կալանք` 1 ամիս ժամկէտով:
Նոյն արարքի պարագային, որ ծանր 
վնաս պատճառած է մարդու առող-
ջութեան, կը նախատեսուի տու-
գանք նուազագոյն աշխատավարձի 
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500-700-ապատիկի չափով, կալանք` 
1-3 ամիս ժամկէտով, կամ ազա-
տազրկում` 2 տարի ժամկէտով:
Եթէ մեկուսացած կամ ինքնամեկու-
սացած անձը խախտէ կանոնները եւ 
ատոր հետեւանքով անզգուշութեամբ 
մահ պատճառէ մէկ այլ անձի, այդ 
պարագային պատիժը կ՛ըլլայ 2-4 տարի 
ազատազրկում` նաեւ որոշ պաշտօն-
ներէ կամ որոշակի գործունէութեամբ 
զբաղելու իրաւունքէն զրկելով:

Շար. Էջ 23
Երբ ամբողջ աշխարհը կը դիմա-
կալէ «Քորոնա» ժահրի տագնա-
պը, կ՛աղօթենք առ Աստուած, որ 
ներկայ ժամանակներու «Քորոնա» 
ժահրի պատուհասէն հեռու պահէ 
մարդկութիւնը, առաջնորդելով 
առողջ ու ապահով կեանքի, 
յատկապէս բոլոր անոնք, որոնք 
վարակուած են այս ժահրով։ Թող 
Աստուծոյ Աջը պահապան ըլլայ 
ու փարատէ բոլորին ցաւերն ու 
հիւանդութիւնները։
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսի եւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Կաթողիկոսի համատեղ տնօ-
րինման հետեւելով, եւ մեր 
ժողովուրդին առողջութիւնն ու 
ապահովութիւնը ամէն բանէ վեր 
դասելով, ԱՄՆ-ի Արեւմտեան 
Թեմերու Առաջնորդ Սրբազան-
ները՝ Բարձր. Տ. Յովնան Արք. 
Տէրտէրեան եւ Բարձր. Տ. Մու-
շեղ Արք. Մարտիրոսեան կը յայ-
տարարեն շրջանի բոլոր Հոգեւոր 
Հովիւներուն, Հոգաբարձութեանց 
եւ բարեպաշտ ժողովուրդին, որ 
մինչեւ Աւագ Հինգշաբթի, 9 Ապրիլ, 
Մեծ Պահոց արարողութիւնները 
եւ յաջորդ երեք Կիրակիներուն՝ 
(Մարտ 22, Մարտ 29 եւ Ապրիլ 
5) Ս. Պատարագները մեր եկե-
ղեցիներուն մէջ տեղի պիտի 
ունենան առանց հաւատա-
ցեալներու մասնակցութեան։
Ըստ կարելւոյն, բոլոր արարողու-
թիւնները պիտի սփռուին ընկե-
րային ցանցերու միջոցաւ։
Վստահ ենք, որ հաւատացեալներ 
պիտի շարունակեն առանձնա-
կի աղօթքներ կատարել իրենց 
տուներէն ներս, ինչպէս նաեւ 
եկեղեցիներու դռները բաց 
պիտի ըլլան օրուան ընթացքին 
առանձնակի աղօթք կատարելու 
ու մոմ վառելու աւանդութիւնը 
շարունակելու համար, պայմա-
նաւ որ անոնց ներկայութիւնը 
պետական եւ առողջապահա-
կան հաստատութեանց սահմա-
նափակուած թիւին համապա-
տասխան ըլլայ։
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Սկիզբը Էջ 01

Միասնականութիւնը 
Ճգնաժամի Պահուն

Վերջին ամիսներուն աշխարհը 
կը կեղեքէ ու կը մասնատէ 
նոր համաճարակը COVID-
19ը՝ մարդու առողջութեան 
ու կեանքին սպառնացող նոր  
ժահրը։ Մարդկութեան պատ-
մութեան մէջ պարբերաբար 
տարբեր ախտեր եկած ու 
գացած են՝ խլելով միլիոններու 
հասնող կեանքեր։ 
Ամեն անգամ, նոր ախտի 
ժայթքումէն ետք, մարդոց 
կեանքը գլխի վար շրջած է։  
Որոշ ընտանիքներ ապրուստ  
կորսնցուցած են, ուրիշներ՝ 
տուն ու գործ, բայց շատեր 
ալ՝ ընտանիքի անդամներ կամ 
սիրելիներ։
Երբ ախտը կը պատէ ամբողջ 
մոլորակը եւ կը սկսի մարդ-
կային կեանքին սպառնալ, 
մահուան եւ հիւանդութեան 
առջեւ բոլորս հաւասար կը 
դառնանք: Բոլորս՝ հարուստ, 
թէ՛ աղքատ, ծեր, թէ՛  երիտա-
սարդ, գիտնական, թէ՛  շինա-
րար, ուսուցիչ, նախագահ, 
բանուոր, հոգեւոր սպասաւոր...
Միշտ, երբ ոեւէ աղէտի 
առջեւ, ուր ծունկի եկած է 
մարդկութիւնը, այդ ամէնուն 
մէջէն  դուրս գալու միակ 
ճամբան եղած է միասնա-
կան՝ հաւաքական կամքի ուժը, 
երբ անոնք եղբայրաբար ձեռք 
ձեռքի տուած են դրացիներ,  
ծանօթ-անծանօթները, ենթա-
կան ու ղեկավարը, հաւա-
սարն ու անհաւասարը...
Իրար հետ կապ չունեցող 
ու իրար չճանչցող անձիք 
համախմբուած են ու միասին   
մեծ բռունցք մը դարձած 
ծառայած են ընդհանուրին։ 
Այս բանը կրնայ ըլլալ մարդ-
կային բնութեան հետ 
կապուած երեւոյթ է սակայն 
նաեւ կարեւոր մէկ արժէք մեր 
քաղաքակրթութեան մէջ:
Հիմա ալ, այս նեղ օրերուն կը 
նկատենք ինչպէս ազգերը, 
պետութիւններն ու հասարակ 
մարդիկ  միասնական մէկ  
բռունցք դարձած կը փորձեն 
ծառայել համընդհանուր գոր-
ծին՝ փրկել մարդկութիւնը: 
Ամեն տեղ կամաւորներն 
առանց սպասելու օգնութեան 
կանչի, կը կանգնին բժիշկնե-
րու թիկունքին՝ պատրաստ 
ամեն տեսակ օգնութեան։ 
Տարբեր խումբեր կազմելով 
շատեր տարեց միայնակներուն 
սնունդ կը հասցնեն: Ուրիշ-
ներ մեկուսացման կարգ ու 
կանոնին կը հետեւին չվնա-
սելու իրենց շրջապատի մար-
դոց: Կան մարդիկ, որոնք  
սեփական նախաձեռնութեամբ 
պաշտպանիչ միջոցներ կը 
բաժնեն անոնց, որոնց նման 
բաներու կարիքը ունին։ Ամեն 
մէկը իր կրցածին չափ կը փոր-
ձէ թեթեւացնել  ընդհանուրին 
հոգը։  Աւելի ու աւելի կը սփռուի  
միասնականութեան ոգին ու 
ուժը։
Միասնական, միահամուռ ու 
միակամ ջանքը ճգնաժամէն 
դուրս գալու ամենամարդկա-
յին տարբերակն է։ Ճգնաժամի 

ԿՈՉ
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան
Կեդրոնական Վարչութիւն
Համախումբ Ճիգերով Կողքին 
Կանգնինք Լիբանանահայութեան 

Լիբանանահայութիւնը եւս, իւրաքանչիւր անակնկալ ցնցումէ ետք, կրցած 
է զգաստանալ ու տէր դառնալ իր հայրենակիցներուն, ընկերատնտեսական 
եւ նոյնիսկ հոգեկան անդորրութիւն պարգեւող պայմաններ ստեղծելով, ։
«Քորոնա» ժահրը, որ այսօր դարձած է աշխարհասփիւռ սպառնալիք, 
կը յուզէ ու կը տագնապեցնէ բոլորը, որովհետեւ անոր տարածումը 
անզուսպ աճ կ’արձանագրէ, հակառակ բազում հակազդեցութիւններուն 
եւ արգելակումներուն։
Մեր հայրենիքը՝ Հայաստան, թէեւ կը մնայ մեր լուսարձակին տակ, բայց, 
անիկա պետական խնամատարութեամբ եւ աչալրջութեամբ կը հետեւի 
հայրենաբնակ ժողովուրդին ֆիզիքական առողջութեան ու մարմնական 
անհպելիութեան, որպէսզի ան զերծ ու հեռու մնայ այս ժահրին հաւանական 
թափանցումներէն։
Այս պարագային, մեր մտասեւեռումը կը կեդրոնանայ լիբանանահայութեան 
վրայ, որպէս համայնք, հաւաքականութիւն ու հասարակութիւն, իր ազգային, 
եկեղեցական, կուսակցական, կրթական, միութենական, մշակութային, 
երիտասարդական եւ յարակից այլ կառոյցներով։
Մենք համոզուած ենք, որ լիբանանահայ գաղութը կը մնայ սփիւռքահայու-
թեան կենսարար բազկերակը, որուն աշխուժացումն ու առողջացումը 
պարտքն են իւրաքանչիւր հայու, հիմնուելով անոր դերակատարութեան 
եւ առաքելութեան վրայ։
Հայրենամերձ լիբանանահայութիւնը, անկասկած, իր բաղկացուցիչ 
հատուածներով ու խմբաւորումներով, ինչպէս անցեալին, այս հանգրուանին 
եւս, աւելի համախմբուածութեամբ ու միասնականութեամբ, կը մնայ 
պատնէշի վրայ, ի ծառայութիւն իր զանգուածներուն բարեկեցութեան։
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը, ինչպէս միշտ, իր ազգային-
գաղափարական գերագոյն պարտականութիւններէն կը նկատէ նաեւ 
զօրավիգ կանգնիլ լիբանանահայութեան, իր առաջադրական ու կառու-
ցողական նպաստներով։
Հաւատացած ենք, որ լիբանանահայութիւնը անփոխարինելի անհրա-
ժեշտութիւն մըն է համայն հայութեան համար, որպէս կամուրջ՝ հայրենիք-
սփիւռք եւ սփիւռք-սփիւռք յարաբերութեանց ջատագով եւ զանոնք 
իրականացնող ամրակուռ գրաւական։։
Հետեւաբար, մեկնելով այս նախանձախնդրութենէն եւ յանձնառութենէն, 
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը, հետամուտ իր ազգային 
կոչումին եւ սկզբունքներուն, իր ամբողջական զօրակցութիւնը կը յայտնէ 
լիբանանահայութեան, դուրս գալու իր արդէն իսկ դիմագրաւած տնտեսա-
կան դժուարութիւններէն ընդհանրապէս եւ ի մասնաւորի այս ախտավարակ 
մարդասպան ժահրէն, եւ կողքին կը մնայ Լիբանանին ու լիբանանցիներուն, 
որպէսզի անոնք իրենց պողպատեայ կամքով ու վճռակամութեամբ 
պարտութեան մատնեն «Քորոնա»ն։
Այս առիթով, մեր կոչը պիտի ըլլայ, համախումբ ճիգերով ու նախա-
ձեռնութիւններով հասնիլ լիբանանահայութեան, իրենց ներկայ իրավիճակը 
մեր առաջնահերթութիւններուն կիզակէտին  վրայ պահելով, որպէսզի ան 
կարողանայ ապահով շրջանցել այս սուր տագնապը։

Ի Դիմաց՝
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Խմբագրական

Այս Աննախադէպ Օրերուն Աչալրջօրէն Հետեւինք 
Ապահովական Բոլոր Թելադրանքներուն  

Ժամանակաւորապէս մեկուսացած 
մնալ մեր տուներուն մէջ եւ դուր գալ 
միայն կենսական պատճառներով:
Աննախադէպ ժահրային այս 
համաճարակի մտատանջ այս օրե-
րուն աչալրջօրէն հետեւինք ապա-
հովութեան բոլոր թելադրանքնե-

րուն, քաջ գիտնալով, թէ այս 
դժուարին հանգրուանը պիտի յաջո-
ղինք յաղթահարել մեր պատաս-
խանատուութեան գիտակցութեան 
բարձրագոյն մակարդակով: Մեր 
մարդկային եւ մարդասիրական 
ձեռքերը պարտինք օգտագործել ի 
նպաստ մեր ժողովուրդի ապահո-
վութեան եւ բարօրութեան:

պահուն բոլորս նոյնն ենք: Բոլորս 
մէկ ենք:  
Համբերութիւն,առողջութիւն եւ 
ուժ կը մաղթեմ քեզի՝ «Նոր Օր»ի 

հաւատարիմ ընթերցող,  իմ հայ 
ազգ եւ իմ Երկիր մոլորակ։ 

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
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«Քորոնա» Ժահրի վերաբերող հետեւեալ օգտաշատ տեղեկագիրը 
ստացած ենք ՌԱԿ ԱՄՆ Արեւմտեան Ափի շրջանակի Ռ. Հերեան ակումբի 
ատենապետ, «Նոր Օր»ի նախկին խմբագիր, խմբագրական այժմու 
կազմի անդամ ընկ. Յակոբ Մարտիրոսեանէն: Նշենք, որ տեղեկատուին 
մէջ յիշուած թիւերը կը վերաբերին այն վերջին տեղեկութիւններուն, 
որոնք առկայ էին մինչեւ թերթիս մամուլի յանձնելը:

Մինչ CORONAVIRUSը կը Տարածուի
Հարցապնդումները Կ’աւելնան

«Քորոնա» Ժահրի Տեղեկատու

Թարգմ. ՍԱՐԳԻՍ Յ. ՄԻՆԱՍԵԱՆ

Եթէ այն զգացումն ունինք, թէ Պսակաձեւ Ժահրին- COVID-19ի հետ պիտի 
ապրինք մեր ամբողջ կեանքի տեւողութեան, պատճառը մասամբ ա’յն է, 
թէ ժամանակը կը սուրայ: Շաբաթ մը տեւեց, մինչեւ որ համաշխարհային 

Առողջապահական Կազմակերպութիւնը (WHO) տեղեկագրութիւն ստացաւ 
նոր Coronavirusի մասին, չինացի գիտնականները ստուգեն անոր ծննդեան 
խաժատիպը (to sequence its genetic blueprint): Տակաւին, գիտնականները կը 
մաքառին, ձեռք ձգելու համար հիմնական աւելի’ տեղեկութիւններ, ըստ այնմ 
որդեգրելու համար հանրային-առողջապահական ազդեցիկ ծրագիր մը:

COVID-19 Ե՞րբ Փոխանցիկ Է, եւ Ինպէ՞ս Կրնամ Ինքզինքս 
Պաշտպանել
Coronavirusը novel կը կոչուի, որովհետեւ նոր է, ու մարդկային մարմինը 
ախտամերժ չէ անոր դէմ: Այլ խօսքով, անոր թեքնիք անունն է SAR5-COV-2, 
իսկ պատճառած Հիւանդութիւնը կը կոչուի COVID-19:
Ժահրը (virus) կը փոխանցուի հազով կամ փռնքտուքով, որոնք օդին մէջ կը 
բարձակեն անոր պարունակող մանր կաթիլներ, որոնք կրնան հանգրուանիլ 
դիմացինին քիթին կամ բերնին վրայ, կամ շնչառու կրնան ըլլալ ուրիշներու 
կողմէ: Կը կարծուի թէ երեսի ծածկը (face mask) լաւագոյն միջոցառումն է 
ժահրին տարածումին դէմ: Սակայն հիւանդութիւնը հակակշռելու համար, 
դէմքի դիմակը չի յանձնարարուիր Ամերիկայի Կանխարգիլման Կեդրոնական 
կողմէ մարդոց համար, բացի բժիշկին յատուկ թելադրութենէն, որովհետեւ 
բաւարար փաստարկութիւն չկայ, որ նման միջոցառում մը կրնայ առաջքը 
առնել SARS-COV-2էն վարակուելու համար: Ասիկա կը յանձնարարուի միայն 
վարակուողներուն:
Բուն հարցը կը կայանայ շփման մէջ գտնուելու յիշեալ կաթիլներուն (droplets) 
հետ, ուր որ ալ պատահին:
Ամենէն կարեւոր կանխարգելումը կը կայանայ ձեռքերը յաճախ օճառելու մէջ: 
Լաւագոյն միջոցը չվարակուելու ձեռքերը յաճախ լուալն է, ինչպէս նաեւ՝ երեսը 
չշփելը: 

Հա՞րկ Է Մաքրութեան Արտադրութիւններ Գնել
Բազմաթիւ մարդիկ կը խուժեն ամբարելու հականեխիչ արտադրութիւններ: 
Օրինակ, քլորոքսի ընկերութեան ներկայացուցիչը, յայտնած է «Time»  
շաբաթաթերթին, թէ ընկերութիւնը «աւելցուցած է հականեխիչ 
արտադրութիւնները»: Այս վերջինները մասնաւոր կերպով չեն փորձարկուած 
այն ժահրին դէմ, որ կը յառաջացնէ COVID-19ը, քանի որ այս վերջինը նոր 
երեւան եկած է: Թէեւ, «մաքրութեան արտադրիչներ, որոնք կը փճացնեն 
ժահրեր, սկզբունքով լաւ են»:

Ովքե՞ր Վտանգի Ենթակայ Են
Թերեւս ոչ՝ փոքրերը: Համաձայն Journal of the American Medical Association, 
10 տարեկանէն վար մանուկներու, մէկ առ հարիւրը միայն կը ներկայացնէին 
COVID-19-ով վարակուող պարագաներուն: Մինչ 30էն 79 տարիք ունեցողները 
COVID-19է վարակուողներու 70էն 85 առ հարիւրը կը ներկայացնէին: Տարիքով 
աւելի ծերերը, որոնք կը վարակուին, աւելի հաւանական է, որ տառապին ու 
մահանան: Այս նկատումով COVID-19 կը գործէ եղանակային flu-ի պէս: Մ. 
Նահանգներուն,  70էն 85 առ հարիւրը flu է մահացածներուն, եւ 50էն 70 առ 
հարիւրը flu-ի հետ առնչուող հիւանդուփեան պարագաներ, կը պատահին 65 
տարիքէն վեր եղողներուն:
Ըստ Vanderbilt Բժշկական Համալսարանի մասնագէտ Տոքթ. Մայք Տենտսինի, 
կենսաբանէն, մանուկները երէցներէն նուազ ենթակայ են այս ժահրին, քանի որ 
անոնց բջիջները նուազ հիւրընկալ են ժահրին, որպէսզի այս վերջինը բազմանայ 
ու տարածուի: New England Journal of Medicineի մէջ, 2020 Յունուարին լոյս 
տեսած յօդուած մը, կը մատնանշէ «Թէ վարակուած փոքրիկները ցոյց կու 
տան երեցներէն նուազ նախանշաններ: Այդ պատճառով ալ, ասոնք յատուկ 
ուշադրութեան արժանանալու պէտքը չեն ունենար: Հետեւաբար, ներկայիս, 
մանուկները նուազ ենթակայ են լուրջ վտանգներու:

Երէցները Եթէ Վտանգի Ենթակայ Են, Ի՞նչ Պէտք Է Ընեն
Չափահասներու մօտ հաւանականերէն աւելի տկար դիմադրողականութեան 

կամ ախտամերժութեան կարելդութիւն կաց, որ անոնք աւելի ենթակայ 
ըլլան ախտավարագումի, յատկապէս հանգստավայրերու մէջ: Այնպէս որ, 
ծերանոցներու կամ հասարակաց բնավայրերու մէջ, խուսափելու է խմբային 
Ճաշասեղաններէ կամ հաւաքոյթներէ, ըստ Մերիլենտի Բժշկական Համալսարանի 
Տոքթ. Սթիվըն Կեմպըրթի: Ուէյն Պերաքան Համալսարանի Բժշկապետ Teena 
Chopra խորհուրդ կու տայ երէցներուն, յետաձգելու ոչ անհրաժեշտ բժշկական 
այցելութիւնները, ինչպէս՝ աչքի քննութիւն, կամ՝ ակռաներու ընդհանուր 
մաքրութեան: Սակայն ընթացիկ ասեղները, յատկապէս հարբուխի կամ 
թոքատապի կանխարգիլման համար, կարեւոր են:
Նկատուութեան անելու է, որ COVID-19 տարբեր ձեւով կ’անդրադառնայ 
երիտասարդ անձի կամ աւելի տարեց մէկու մը վրայ: Տոքթ. Կամպերթի 
համաձայն, «որեւէ պատճառով, եթէ ամէն օրուան պէս չես զգար, աննկատ 
ձգելու չես.»
Ապահովակութիւնս պիտի հոգայ CORONA VIRUSի Ծախսերս

Դաշնակցային Կառավարութիւնը կը հոգայ սկզբնական վարձարկութիւնները 
(Testings), medicareի կամ medicaidի միջոցով: Սակայն, եթէ քննութիւնները 
շարունակուին առեւտրական կամ ակադեմական տարրա----- մէջ, հաւանակօ-
րէն վճարովի դառնան: Ամերիկայի աջոծջապահական ընկերութիւնները պիտի 
հոգան որեւէ «տրամաբանական, բժշկականօրէն անհրաժեշտ»  ծախսեր, 
որոնք կ’առնչուին COVID-19ին, ինչպէս կը գործադրուի բժշկական այլ 
պարագաներուն: Այսուհանդերձ, հիւանդները պիտի հոգան որեւէ բարդ 
պարագաները ամերիկեան առողջապահական դրութեան, ինչպէս՝ անակնկալ 
հաշուեցոյցներ, սահմանափակումներ բժիշկներու խնամատացութեամբ, 
հիւանդները եթէ տակաւին չեն սպառած իրենք deductiblesները-որոնք կը 
վերանորոգուին ամէն Յունուարի-, անոնք պիտի վճարեն իրենց գրպանէն:
Հա՞րկ է որ Ծրագրած ճամբորդութիւնս ընեմ
Մ. Նահանգներու մէջ կը թելադրուի ոչ անհրաժեշտ նկատել ճամբորդութիւնը 
դէպի Չինաստան, Հարաւային Քորէա եւ Իտալիա: Օդանաւային բազմաթիւ 
ընկեութիւններ ջնջած են արդէն իրենց ապա-------- դէպի ժահրով վարակուած 
երկիրներ, որոնք ինքնաբերաբար պիտի տուժեն տնտեսապէս:
Տանը կամ փողոցը կը թելադրուի հետեւիլ կանխարգելիչ թելադրութիւններու.- 
հեռու կենալ անոնցմէ, որոնք կը թուի թէ հիւանդ են. Ապա զշօշափել դէմքը, ու 
վստահօրէն՝ լուալ ձեռքերը:
Մօ՞տ է Պատուաստը
Ոչ՝ մէկ տարիէն առաջ, Փետրուարի վերջաւորութեան, Moderna Therapeutics, 
Քէմպրիճ, Մեսեչուսեցի մէջ, ուղարկած է COVID-19 պատուաստի առաջին 
սրուակը (vial) National Institute of Allergy and Inspections Diseases (NIAID): ----- 
հաստատութիւնը հիմա պատրաստելու վրայ է ասեղը (vaccine),  փորձարկելու 
համար մարդոց վրայ յառաջիկայ Ապրիլին: Վերոյիշեալ պատուաստը COVID-
19ի դէմ, պատրաստած է կարճ ժամանակուան մէջ, 42 օրեր յետոյ, չինացի 
պրպտողներու կողմէ յայտարարուելէ ետք, անցեալ Յունուարի կիսուն, ինչ որ 
մրցանիշային ժամանակամիջոց է:
Գրեթէ նոյնքան կարեւոր էր COVID-19ի դէմ հսկողութիւններու (antivirals) 
պայքարը, դեղանիւթերու միջոցով վարակուողները պաշտպանելու համար, 
որպէսզի ժահրը չբազմանայ:
Փետրուարի վերջաւորութեան, N1Hի գիտնականները սկսան փորձել remdesivir 
անունով նոր դեղահատ մը, որ պիտի տրուի կամաւորներու, ստուգելու համար 
ժահրին քանակը մարմինին մէջ: Եթէ դեղահատը յաջողի SARS-COV-2 արիւնի 
ծաւալը պահելու, անիկա օգտակար պիտի ըլլայ սահմանափակելու վարակումը:
Տաք Կլիման Կ’օգնէ՞
Մասնագէտներու համաձայն, ամառուան կլիմային վստահիլը լուծում չէ: Կան 
բազմաթիւ պատճառներ որ պաղը եւ հարբուխը հակում մը ունին անգամ 
յառաջացնելու: Խոնաւ օդը կը դժուարացնէ շնջարական կաթիլներու ժահրը 
սփռուելու, ու մարդիկ նուազ ժամանակ կ’անցնեն ներսը: Նաեւ ----- թէ coronavi-
rusի ընտանիքին մահացաւ անդամները չեն թուիր ըլլալ եղանակային (seasonal), 
ըստ Թամիս Պոլլիքի՝ Արտաքին Յարաբերութեանց Խորհուրդի տնօրէնին:
Նոյնիսկ եթէ ամառը կ’օգնէ հիւսիսային Բ------ մէջ, այս անգամ ----- ենթակայ 
կ’ըլլայ COVID-19ի վերադարձին, եւ անիկա կրնայ վերադառնալ հիւսիսային 
----, երբ որ օդը փոխուի:
«միակ բանը, որ կրնանք ընել, հանրային առողջապահութեան պատրաստ 
գտնուիլը եւ համապատասխան քաղաքականութիւն որդեգրելն է, համաձայն 
Պոլլիքի:
COVID-19 հասած է աշխարհի բոլոր երկրամասերը, բացի՝ Անթարքթիքայէն: 
Շուր’ 13 պօցագաները կը գտնուին Չինաստանէն դուրս:
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Աշխարհիս մէջ, մինչեւ այս պահը (24.03.2020), քորոնա ժահրէն վարակուած 
անձերու թիւն է 415434:
Մահացածներու թիւը՝ 18564
Բժշկուածներու թիւը՝ 108296
Հոգատարութեան ներքոյ՝ 288574 
Վտանգաւոր կացութեամբ վարակուած՝ 12991  

Քորոնա ժահրին ախտանշաններն են՝  մարմնի ջերմութիւն, չոր հազ եւ շնչե-
լու դժուարութիւն, որ անուշադրութեան պարագային  կրնայ յառաջացնել  
թոքատապ, որն այլեւս լուրջ եւ վտանգաւոր կացութեան կրնայ մատնել անհատը:
Հազուագիւտ են քթի թաց հոսքերը քորոնա ժահրի պարագային: Իսկ 
ընդհանրապէս՝ կոկորդի ցաւը, փռնգտալը, քթի հոսքն ու շնչառութեան 
դժուարութիւնը հարբուխի նշաններ են եւ ոչ քորոնայի:
Անհատներ եւ մանաւանդ տարեցներ որոնք կը տառապին սրտի հիւանդու-
թիւններէ, շաքարախտէ, շնչառութեան հիւանդութիւններէ եւ արեան բարձր 
ճնշումէ, պէտք է զգոյշ ըլլան եւ մարդկային հաւաքներէ հեռու մնան:
Քորոնայի ժահրի բուժման դեղորայքը տակաւին հասանելի չէ ժողովուրդին 
համար:
Համացանցի եւ լրատուական կայքէջերու վրայ բազմաթիւ են ներկա-
յացուած բուժման տեղեկութիւններ, ժահրին ծնունդին, վայրին եւ այլ ման-
րամասնութիւններ, որոնք տակաւին վստահելի աղբիւրներ չեն:
Կը խնդրենք մեր համայնքի հայ ժողովուրդէն որպէսզի ըլլան զգաստ եւ խոհուն, 
հետեւին մաքրութեան կանոններուն եւ դիմեն իրենց բժիշկին հարկ եղած 
պարագային:
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Նախքան «Քորոնա» վարակին յայտնուիլը եւ արագօրէն տարածուիլն 
ու ամբողջ աշխարհով մէկ մղձաւանջի մը վերածուիլը «Ռամկավար  
մամուլ» ծրագրած էր լոյսին տալ հարցազրոյցներու  շարք մը։
Այսօրուան մեր թողորկման մէջ տեղ  կու տանք  Ռամկավար 
Ազատական Կուսակցութեան Կեդրոնական Վարչութեան Փոխա-
տենապետ, Մամլոյ դիւանի ատենապետ՝ Ընկ. Ասատուր Տէվ-
լեթեանին հետ կատարուած հարցազրոյցին, ուր բազում հարցերու 
կողքին պատասխանատու մեր ընկերը անդրադարձած է մեծ 
հաշուով ամբողջ հայութիւնը  յուզող հիմնահարցերուն։
Հայաստանի այսօրուան վիճակ, նոր իշխանութիւններէն ակնկա-
լիքներ, ՌԱԿ-ի հին-նոր յանձնառութիւններու խնդիր ու նաեւ 
սփիւռքի մէջ առկայ արդիական խնդիրներ ու հիմնահարցեր։
Լաւատեսութեան ոգիով զինուած ու նաեւ դէպը վաղուան օրը 
պատուհաններ բացող այս հարցազրոյցը կարեւոր շեշտադրումներ 
կը պարունակէ իր մէջ ու անգամ մը եւս կու գայ հաստատելու 
հարիւրամեայ մեծ ճանապարհ անցած  եւ նուիրեալներու մեծ 
փաղանգ կազմած ՌԱԿ-ի ընդհանուր ընկալումները, որոնց մէջ 
անսակարկելիօրէն հիմնարար տեղ ունին այսօրուան Հայաստանի 
կարեւոր ճառագայթումները, ինչպէս նաեւ պատմական Հայաստանի 
հանդէպ մեր կուսակցութեան ունեցած յանձնառութիւններն  ու 
հայ ժողովուրդին համար փայլուն ապագայ մը կերտելու մեծ 
տեսլականը։

«Ռամկավար Մամուլ»

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը գերազանցօրէն ազգային կազ-
մակերպութիւն մըն է, որուն գոյութեան հիմնական նպատակն է հետապնդումը 
հայ ժողովուրդի գերագոյն շահերուն, համադրուած ճիգերովը ժողովրդային 
բոլոր խաւերուն, առանց դասակարգային որեւէ խտրականութեան։ 
Կուսակցութեան աշխարհահայեացքը հիմնուած է ժողովրդային կամքի 
գերիշխանութեան, անհատական եւ հաւաքական բոլոր իրաւունքներու 
ամբողջական կիրարկումին եւ ընկերային յարատեւ բարեշրջումի 
սկզբունքներուն վրայ։ Սակայն կուսակցութեան հիմնական մտասեւեռումը կը 
կազմէ  հայկական պատմական հայրենիքի ամբողջական վերականգնու-
մը, Հայաստանի ընդհանուր զարգացումն ու բարգաւաճումը, սփիւռքի 
հայութեան ազգապահպանումը եւ ի վերջոյ՝ հայ ժողովուրդի ազգահաւաքը 
մեր պապենական եւ աւանդական հողերուն վրայ։ ՌԱԿ-ը կը դաւանի որ, 
առանց որեւէ բացառութեան, ազգային մեր բոլոր մղումներուն առանցքը 
պէտք է կազմեն Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը, որոնց հանդէպ մեր 
հաւատարմութիւնն ու նուիրումը երբեք պէտք չէ պայմանաւորուած ըլլան 
այլեւայլ նկատումներով։ Այդ անխախտ համոզումով ալ, տեւապէս փարած 
մնացած է «Միշտ հայրենիքին եւ ժողովուրդին հետ. միշտ հայրենիքին 
եւ ժողովուրդին համար» կարգախօսին։ 
Փակագիծ մը բանալով, անհրաժեշտ է ստուգաբանել յիշեալ կարգախօսին 
էութիւնը։ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը աներկբայօրէն կը կը 
հաւատայ թէ հայրենիքին եւ հայ ժողովուրդին նկատմամբ մեր սէրը, նուիրումն 
ու հաւատարմութիւնը  երբեւէ չե՛ն կրնար սահմանուիլ կամ սահմանափակուիլ 
հայրենիքի մէջ տիրող վարչական դրոյթով կամ ալ՝ հայրենի հողին վրայ ծածանող 
դրօշի գոյներով, ի՛նչ որ ալ եղած ըլլան, անոնց առնչութեամբ, մեր ունեցած 
վերապահութիւնները։
ՌԱԿ-ի խոր համոզումով, հայրենիքն ու հայ ժողովուրդը յաւերժական 
են։ Մնացեալ ամէն բան պարագայական է եւ ժամանակաւոր։
 
- Որո՞նք են իր 100-րդ տարեդարձը նշելու պատրաստուող ձեր կու-
սակցութեան անմիջական ծրագիրները։
Ամէն կասկածէ վեր է, թէ կուսակցութեան հիմնադրութեան հարիւրամեակը 
պատմականօրէն նշանակալի հանգրուան մըն է որ, անշուշտ, արժանավայել 
շուքով պիտի նշուի։ Սակայն ենթակայական է անոր (հաւանօրէն) վերագրուող 
հմայքը։ Խորքին մէջ, հարիւրերորդ տարին ոչինչով կը տարբերի նախորդէն 
կամ ալ՝ յաջորդէն։ Հետեւաբար յոբելենական թուականը լոկ երեւութական 
բնոյթ ունի։
Կուսակցութիւնը յուզող բոլոր խնդիրներուն ակնարկեցի արդէն, քիչ առաջ։ 
ՌԱԿ-ի ակնյայտ առանձնայատկութիւններէն մէկն ալ՝ իր կառոյցի ճկունութիւնն 
է՝ իր առաջնահերթութիւնները դասաւորելու՝ ըստ մեր ժողովուրդին եւ յատկա-
պէս անոր արտերկրի հատուածին առջեւ ծառացող յարափոփոխ դժուարութիւն-
ներու եւ հրամայականներու թելադրանքին։ Այ՛դ իսկ նախանձախնդրութեամբ 
է որ կուսակցութիւնը կեանքի կոչուեցաւ 1921 թուականին։
Անհրաժեշտ կը համարեմ որոշ պարզաբանում կատարել այս ուղղութեամբ։
19-րդ դարու վերջին երկու տասնամեակներուն, յատկապէս Օսմանեան 
Թուրքիոյ տիրապետութեան տակ գտնուող եւ ծայր աստիճան անիրաւուած 
մեր ժողովուրդին իրաւունքներն ու շահերը պաշտպանելու չափազանց խիստ 
անհրաժեշտութիւնը (ի պահանջեալ հարկին՝ նաեւ զինեալ ապստամբութեամբ) 
ծնունդ տուաւ հայկական աւանդական կուսակցութիւններուն, եւ առջին հերթին, 
1885-ին, Արմենական կուսակցութեան, որ ազգային մեր անվտանգութիւնը կը 
համարէր գերիվեր որեւէ այլ մտահոգութենէ։
Սակայն, Հայկական Ցեղասպանութեան ահասարսուռ ողբերգութենէն ետք, 
երբ եղեռնէն ճողոպրած արեւմտահայութեան բեկորները, զանգուածային 
տեղահանութեամբ, տարտղնուեցան այլեւայլ երկիրներու մէջ, ի վերջոյ դառնալու 
համար հայկական սփիւռքը, իսկ մեր ժողովուրդին արեւելեան հատուածը որ, 
դարերու գերութենէ ետք, պատմական մեր հայրենիքի մէկ փոքր մասին վրայ իր 
պետականութեան վերատիրանալէ վերջ, երբ արդէն կը գտնուէր խորհրդային 
կարգերու տակ, ազգային մեր պատմութիւնը թեւակոխած եղաւ բոլորովին 
նոր շրջան մը։
Ահա, բոլորովին այլափոխուած այս պայմանները, նոր մտածողութիւններու 
եւ նոր գործելակերպի անհրաժեշտութիւնը, անյետաձգելիօրէն կարեւոր 
կը դարձնէին քաղաքական նոր կազմակերպութեան մը գոյառումը։ Այս 
յատկանշական պայմաններուն մէջ է որ կազմուեցաւ Ռամկավար Ազատական 
Կուսակցութիւնը, միաձուլումովը հինգ կուսակցութիւններու – Արմենական, 
Վերակազմեալ Հնչակեան, Հայ Սահմանադրական Ռամկավար, Ազատական 
եւ Ժողովրդական – եւ քանի մը այլ կազմակերպութիւններու եւ միութիւններու։
Դիւրին չէր, սակայն, Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան ստանձնած 
առաջադրանքին կիրարկումը։ Բնաջինջ եղած էր մեր ժողովուրդին մեծագոյն 
մասը եւ յափշտակուած էր հայրենի հողին ինը տասներորդը։ Տիրող բարդ 
պայմաններուն տակ, արդիւնաւէտ աշխատանք կատարելու համար, հարկաւոր 
էին ճկուն եւ հեռահայեաց քաղաքականութիւն եւ ազգային հիմնական 
շահերու խոր գիտակցութիւն։ Իրարու ներհակ վարչաձեւերու տակ ապրող, 
հայ ժողովուրդի երկու հատուածներուն ալ, օգտակար կերպով ծառայելը, 
արտակարգ կերպով կարեւոր, բայց միեւնոյն ժամանակ նաեւ չափազանց 
խրթին յանձնառութիւն էր։ Երբեք պէտք չէ մոռնալ որ, տասնամեակներ 
շարունակ, հայրենասիրութիւն քարոզելն ու ջատագովելը, ամբողջովին 
համազօր էր համայնավար պիտակաւորուելու եւ այդ պիտակին դժբախտ 
բոլոր հետեւանքները կրելու։

 - Վերջին շրջանին շատ սկսած 
է խօսուիլ այն մասին որ, առ 
հասարակ, եւ յատկապէ սփիւռքի 
մէջ, հայկական աւանդական կու-
սակցութիւնները կորսնցուցած են 
իրենց գրաւչութիւնը։ Ինչքա՞նով 
ճիշդ է այս մօտեցումը. ի՞նչ է ձեր 
տեսակէտը այս առումով։
Եթէ ակնարկութիւնը այն մասին 
է, թէ սփիւռքահայ նոր սերունդին 
մէջ սակաւած է թիւը երիտասարդ-
երիտասարդուհիներուն, որոնք կ’անդամագրուին աւանդական կու-
սակցութիւներուն կամ ալ՝ համակրանքով կը հետեւին անոնց գործու-
նէութիւններուն, անկարելի է ժխտել այդ երեւոյթին իրողութիւն ըլլալը։
Սակայն, անմիջապէս հարկաւոր է նշել թէ նուազածը՝ կուսակցութիւններու 
«հմայքը» չէ, այլ՝ եղերական անկումը պատանիներու հայեցի դաստիարակու-
թեան թէ՛ տարողութեանն ու մակարդակին, թէ ալ՝ որակին։ Վերջին քանի մը 
տասնամեակներուն ընթացքին, դժբախտաբար, յաջորդաբար փլուզեցան 
կամ մաշումի ենթարկուեցան հայաստանամերձ գրեթէ բոլոր հայկական 
գաղութները, ուր, նախապէս, ո՛չ միայն առատօրէն կը ջամբուէր հայկական 
տոհմիկ դաստիարակութիւն, այլ նաեւ ազգային առողջ հպարտութիւն, 
երկու անուրանալի գրաւականները, թերեւս նաեւ՝ նախապայմանները, 
գիտակից նուիրումով փարելու ազգային լիակատար ծառայութիւն ուխտած 
գաղափարախօսութիւններու։  Հայկականութեամբ եռուն այդ գաղութներուն թէ՛ 
քանակական թէ ալ որակական հիւծումը, անկարելի է որ բացասաբար չազդէր 
նաեւ՝ կեանք մը ամբողջ ազգային ծառայութեան յանձնառութիւն ստանձնելու 
կամաւոր պատրաստակամութեան վրայ։
Յաւելուածաբար, ներկայ ժամանակներու պարտադրած կենցաղային հեւքն 
ու լարուածութիւնը եւս, լրջօրէն կը խոչընդոտեն մեր նոր սերունդին ազգային 
մտասեւեռումներուն արմատաւորումը։
Այս առնչութեամբ, պէտք չէ մոռնալ, սակայն, թէ հիւսիսային Ամերիկայի, 
եւրոպական շատ մը երկիրներու, մինչեւ իսկ Աւստրալիոյ մէջ, վերջին 
շրջաններուն ի յայտ եկած ազգային հպարտառիթ, ակնառու դրսեւորումներու 
հեղինակներուն մեծագոյն մասը հայկականութեամբ թրծուած է յիշատակուած 
գաղութներու նախապէս խիստ արգասաբեր «դարբնոց»ներուն մէջ։
 
- Ուրեմն, կը խորհի՞ք թէ տակաւին, սփիւռքի մէջ, կարեւոր դեր ունին 
կատարելիք աւանդական կուսակցութիւնները։
Անտարակոյս։ Յատկապէս եթէ նկատի ունենանք որ, ազգային գերագոյն մեր 
շահերուն ի խնդիր, նուիրականագոյն երկու առաքելութիւններու առնչութեամբ 
կատարուող հերոսական աշխատանքներու «առիւծի բաժինը» կ’իրականացուի 
շնորհիւ աւանդական երեք կուսակցութիւններու ճիգերուն։ Նշումը կը վերաբերի, 
անշուշտ, հայապահպանման վիթխարի աոաջադրանքին եւ ազգային սրբազան 
պահանջատիրութեան թէ՛ գիտակցութեան վառ պահուելուն, թէ ալ, մանաւանդ՝ 
հետեւողական հետապնդումին։  
Հասկնալի պատճառներով, մայր հայրենիքը, ունենալով խիստ կարեւոր այլ 
առաջնահերթութիւններ, էական այս երկու առաքելութիւններու առնչութեամբ, 
առաւելագոյն պարագային, սահմանափակ օժանդակութիւն կրնայ տրամադրել։
Բացորոշ կը դառնայ, հետեւաբար, թէ ինչքա՜ն կենսական է աւանդական մեր 
կուսակցութիւններու դերը սփիւռքի ամբողջ տարածքին։
 
- Իսկ, ինչո՞վ կը յատկանշուի Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան 
տարբերութիւնը միւս կուսակցութիւններէն։
Նախ, հարկ է որ կատարեմ կարգ մը նշումներ.-

«Արտերկրի Հայերս Սրտատրոփ Կը Հետեւինք Հայաստանի 
Դրական Բոլոր Զարգացումներուն» Ընկ. Ասատուր Տէվլեթեան
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ՌԱԿ-ը, ազգապահպանման, ազգային գիտակցութեան ու հայրենասիրութեան 
վառ պահումին, ինչպէս նաեւ պահանջատիրութեան գծով, ցարդ իր ձեռք բերած 
դրական բոլոր արդիւնքները կը համարէ մեծագոյն իր վարձատրութիւնը։ 
Կարելի է անվարան հաստատել թէ, կատարելապէս ըմբռնելով որ գիտակցուած 
ազգասիրութիւնը կ’ենթադրէ անսահման եւ անսակարկ նուիրում, լրջախոհ 
շրջահայեցութիւն եւ համբերատար ու հետեւողական աշխատանքի 
պատրաստակամութիւն, Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը, ինչպէս 
միշտ, այսօր եւս վճռականօրէն կանգնած է պատնէշի վրայ, մեր ժողովուրդի 
գերագոյն շահերուն ի խնդիր, լիակատար ծառայութեան վերանորոգ ուխտով։
 
- Ինչպէ՞ս կ’արժեւորէք Հայրենիք-Սփիւռք յարաբերութիւններու ներկայ 
դրուածքը։
Առաջին հերթին, անհրաժեշտ է կատարել կարգ մը սահմանումներ.-
Հայաստանի Հանրապետութեան համար անհամեմատելի, միեւնոյն ատեն նաեւ 
անփոխարինելի հարստութիւն է սփիւռքի հայութիւնը, որ իր մեծամասնութեամբ, 
անմնացորդ սիրով, անսահման կարեկցութեամբ ու գորովով կ’ընկալէ, մայր 
հարենիքը, Արցախը, հայրենաբնակ հարազատ ժողովուրդը եւ անոնց ներկային 
ու ապագային հետ աղերս ունեցող բացարձակապէս ամէն ինչ։
Առաջին ակնարկով խիստ յաւակնոտ թուացող այս հաստատումը, յամենայնդէպս, 
անհերքելի իրողութիւն ըլլալէ երբեք չի դադրիր։ Հայկական սփիւռքի 
հայթայթած ու հայթայթելիք բազմաբնոյթ, անդաւաճան եւ յարատեւօրէն 
կայուն նեցուկը վաւերականագոյն գրաւական է մեր պաշտելի հայրենիքին 
համար։ Հետեւաբար,կենսականօրէն անհրաժեշտ է որ անգնահատելի այս 
դրամագլուխը բծախնդրօրէն եւ խնամքով պահպանուի, որպէսզի կարելի ըլլայ 
անկէ տեւապէս քաղել հնարաւոր առաւելագոյն օգուտը։ Արտերկրի հայութիւնը 
իր նուիրումին ու նուիրաբերումին փոխարէն կ’ակնկալէ ոչինչ, բացի հաւատքի 
եւ վստահութեան մնայուն ներշնչումէն։ Ինքնըստինքեան պարզ կը դառնայ, 
ուրեմն, թէ ճիգ պէտք չէ խնայուի ոչպէսզի երբեւէ չնուազին եւ չխախտին 
հաւատքն ու վստահութիւնը, որովհետեւ այլապէս՝ ծայր աստիճան անբաղձալի 
կրնան ըլլալ տխուր բոլոր հետեւանքները։
Միւս կողմէ, վերջին քանի մը տասնամեակներուն, բայց մանաւանդ 
Հայաստանի անկախացումէն ետք, հիմնովին փոխուեցաւ հայկական 
սփիւռքի էութիւնը։ Մինչդեռ նախապէս գոյութիւն ունէին աշխարհագրական 
քանի մը յստակ ստորաբաժանումներ եւ, առ հասարակ, ընդհանրական էին 
իւրաքանչիւր հատուածի հայութեան հետ առնչուող խնդիրները, ինչպէս նաեւ՝ 
անոնց համար անհրաժեշտ լուծումները, ներկայիս ո՛չ միայն երկրէ երկիր, 

այլ յաճախ, նոյնիսկ քաղաքէ քաղաք կը տարբերին կարիքները, պայմաններն 
ու հնարաւորութիւնները։ Ազգային որեւէ լուրջ ծրագրում չի կրնար 
առաջնորդուիլ լոկ զգացական, ենթակայական կամ պարագայական 
մղումներով, ո՛չ ալ՝ պայմանաւորուած ըլլալ անոնցմով։ Ներկայ ժամանակները 
եւ անոնց խիստ պահանջները կը պարտադրեն որ փորձենք կիրարկել ամէնէն 
պիտանի, ամէնէն արդիւնաւէտ, ամէնէն հեռանկարային նախաձեռնութիւնները, 
մանաւանդ երբ սահմանափակ կը մնան մեր միջոցները համազգային մեր ծով 
կարիքներուն համեմատութեամբ։
Անմիջապէս պէտք է աւելցնել թէ, լիովին համոզուած եմ որ, Հայաստանի 
Հանրապետութեան Սփիւռքի գործերու գլխաւոր յանձնակատար Պարոն 
Զարեհ Սինանեանը ո՛չ միայն քաջածանօթ է յիշեալ բոլոր պայմաններուն եւ 
տիրող կացութեան, այլ՝ իր գործելակերպը, մերձեցումներն ու ծրագրումները 
կը ներշնչեն ա՛յն հաւատքը թէ անոնք կը բխին ամբողջական ըմբռնողութենէ 
եւ լրջագոյն վերաբերումէ։ Հետեւաբար, հանգիստ սրտով, կարելի է հաստատել 
թէ լաւատես եմ այս ուղղութեամբ։  
 
- Ինչպէ՞ս  կը գնահատէք Հայաստանի իշխանութիւններուն գործելաոճը 
ու նաեւ մինչեւ հիմա իրականացուցած ձեռքբերումները։
Հայրենի իշխանութիւններուն գործելաոճը, առ հասարակ, կը ցոլացնէ 
ժողովրդավարական կայուն սկզբունքներու կիրառում, հետեւաբար, միանգամայն 
խրախուսիչ է եւ ընդունելի։
Կարելի չէ ակնկալել որ ամէն բան ի կատար ածուի կատարեալ, անթերի 
ճշգրտութեամբ։ Բազմաթիւ գործօններ, ուզենք թէ՝ ոչ, անպայմանօրէն 
իրենց ազդեցութիւնը կ’ունենան կատարումներու վրայ, անոնց զանազան 
հանգրուաններուն։ Կարեւորը, ընդհանուր առմամբ, անոնց գոհացուցիչ 
մակարդակ ունենալն է։ Կարելի է անվարան հաստատել թէ Հայաստանի մէջ, 
ներկայիս, այդպիսին է պարագան։    
Իսկ ինչ որ կը վերաբերի ցարդ իրականացուած ձեռքբերումներուն, անկարելի է 
չնշել թէ նկատելի է հետեւողական յառաջխաղացութիւն, թէեւ երբեմն, հասկնալի 
պատճառներով, դանդաղ ընթացքով։ Բացարձակ միամտութիւն պիտի ըլլար 
խորհիլը կամ ենթադրելը թէ մեր փափաքած արագութեամբ, կարելի է ուղղել 
ամէն բան որ կը կարօտի բարեփոխումի կամ սրբագրութեան։  Մեր հայրենիքին  
մէջ գոյութիւն ունին բազմաթիւ դրոյթներ, վիճակներ եւ կացութիւններ, որոնք 
ունին արմատացած աղաւաղումներ, եւ հետեւաբար, անոնց բարեկարգումը 
կը կարօտի բծախնդիր ուսումնասիրութեան եւ ժամանակի։
Յամենայնդէպս, արտերկրի հայերս, սրտատրոփ կը հետեւինք դրական 
բոլոր իրագործումներուն։   

Հարցազրոյցը  ՝ «Ռամկավար Մամուլ»ի

«Արտերկրի Հայերս Սրտատրոփ Կը Հետեւինք Հայաստանի 
Դրական Բոլոր Զարգացումներուն» Ընկ. Ասատուր Տէվլեթեան

Երիտասարդ Գրիչներ

Փառքի Դրամը
ԱՍՏՂԻԿ ԳԱՍԲԱՐԵԱՆ

Ինքնաշարժը կամաց կամաց կը մագլցէ 
Շուշիի ահաւոր լեռը: Իմ ուղեւորի 
պատուհանից դիտում եմ Հայկական 

լեռնաշխարհի uպառնացող սարերն ու 
չքնաղ ձորերը: Ամէն անգամ երբ տեսնում 
եմ մի գագաթ, անմիջապէս յայտնուում է մի 
ուրիշը: Այդ խորհրդաւոր լեռները ունեն շատ գաղտնիքներ: Նրանք վահան են 
եղել Արցախի ժողովուրդին ու նրա զինուորներին:
Օձի պէս արագ դառնալով կը մտնենք Շուշիի բերդաքաղաք: Ղազանչեցոց եւ 
Գարեգին Նժդեհի խաչմերուկի հարաւային կողմում ինքնաշարժը կը կանգնի 
մի փոքր այգու կողքը: Դուռը կը բացուի: Քաղցր ու զով օդը ինձ կը համբուրի: 
Հիացած կը նայեմ քաղաքի մանրամասնութիւններին: Ամէն բնակարան աւելի 
գեղեցիկ է, քան միւսը: Մաշած ու հին սալաքարերը, այդ հին քաղաքի հին 
փողոցների հիմքը, բռնած պահում են հինաւուրց պատմութիւններ: Այգուց 
կը լսեմ երեխաների ուրախ քրքիջը, նրանց ուրախ խաղերի ծիծաղը: Հեռուից 
կը լսեմ աշխատանքի երգը, շինարարական մեքենաները նորոգում են ալեւոր 
շէնքերը, նրանց տալով նոր կեանք: Լսում եմ, թէ Շուշին արթնանում է իր 
դարաւոր արքայական քնից:
Օդը մեղրի պէս հանդարտ կը տարածէ ազատութեան բոյրը: Մի նորապսակ 
զոյգ քայլում է, ձեռք ձեռքի, կորած սեփական աշխարհում: Հանգստօրէն կը 
շարունակեմ քայլել:
Ահա տեսայ դա: Դրամների թանգարանը: Միայարկանի մի սիրուն շէնք: 
Աստիճանները բարձրացայ: Բացեցի ցուցասրահի դուռը, ու դուք չէք հաւա-
տար, թէ ի’նչ լսեցի... կարծեցի, թէ լսում եմ հայոց պանծալի պատմութիւնը 
իր թագաւորներով եւ իշխաններով: Լսեցի նրանց խօսակցութիւնները 
ու արքայական նժոյգների պայտերի յաղթական դոփիւնը: Սա դրամների 
թանգարանն է, ուր մեր փառաւոր անցեալը վերակենդանանում է: Պատերի վրայ 
կան պատկերներ, որոնք ցոյց են տալիս Հայաստանի նախկին հզօրութիւնը: 
Իւրաքանչիւր նկարի ներքեւ ցուցափեղկի մէջ ցուցադրուել է դարաշրջանի 
մետաղեայ դրամը: Մետաղադրամների վրայ կան թագաւորների դիմանկարները:
Մի փոքր մրոտած ու մաշած մետաղադրամ, որ ծիրանագոյն թաւիշի վրայ էր 
դրուած, ուշադրութիւնս գրաւեց: Կարծես, թէ սպասեր է ինձ: Նա ուղղեց ինձ 
դէպի իր փառքի հին օրերը:
Փոխւում է տեսարանը: Շնչում եմ մի տարբեր օդ: Թարմ լաւաշ հացի բոյրը 

առջեւս յայտնում է մի նոր տեսադաշտ: Ահա Շուշիի հին շուկան է: Միջնադար 
է: Չեմ զարմանում: Ուրախանում եմ: Լսում եմ վաճառականների կանչը ու 
բաց շուկայի տաղաւարների առջեւ եռացող կեանքը: Այդ դրամը նկատում եմ 
մի վաճառականի ձեռքում: Ոսկեփայլ տեսք ունի: Հիմա աշխուժ է եւ շրջուն: 
Մտովի տեսնում եմ Մեծն Տիգրան թագաւորի դէմքը ու հայկական ծովից-ծով 
մի հզօր կայսրութիւն:
Շուկայի առեւտուրը կը հնչէ ականջիս մէջ: Մի աղքատ գիւղացի այդ դրամով 
կը մօտենայ ընտանի կենդանիների վաճառականի: Պառաւը կ’ուզէ երկու 
հաւ: Քսակից դուրս կը բերի այդ դրամը: Այսպէս, կոպեկի ոդիսականը կը 
շարունակուում է: Վաճառականը դրամը դնում է իր քսակի մէջ: Պազարի 
աշխուժ ձայները կը հեռանան ու կը լսեմ էշերի սար բարձրանալու ձայնը: 
Արցախի հսկայական լեռները կը մագլցեն: Ձորից կը մօտենայ խումբ մը զինուած 
մարդիկ դեղին մազերով եւ կապոյտ աչքերով: Հրացանները բռնած՝ նրանք 
օտար լեզուով պոռալով վաճառականին կը քաշեն ներքեւ: Մեղք վաճառականը 
իր մայր հողի վրայ վախեցած կ՛աղօթէ մինչ գունատ գողերը իր էշը ու քսակը 
առնելով կը փախչին: Այսպէս՝ ռուսը կը շարունակէ իր նուաճումը: Տարիներ 
կ՛անցնին: Կոպէկը կը մնայ մի զինուորի գրպանի մէջ: Յանկարծ մի օր ծանօթ 
ձայն կը լսուի: Վաճառականի տղան է: Ճահել տղան դարձել է չափահաս 
մարդ: Հիմա իր թոյլ մկանները դարձել են հսկայ բազուկներ: Այն երիտասարդը 
իր հօր արուեստը չի շարունակում, այլ՝ դարձել է կտրիճ ազատամարտիկ: 
Հօրենական կարաւանը փոխել է բանակի հետ ու ապրանքները՝ սուրի: Իր 
կեանքը կը վառէ կռիւի կրակը: Տղան ռուսի դէմ կը պայքարի: Երկար է մարտը 
ու վերջապէս սպիտակ դօշակը կը բարձրանայ: Դեղին մազով զինուորները 
կը հեռանան: Դրամը, մի քիչ մաշած ու մրոտած, կը վերադառնայ տուն, հայի 
քսակի մէջ: Երկու տարի դրամը կը մնայ մի բանաստեղծի կողքը ու բախտ 
կը բերի նորանկախ հանրապետութեան: Երկու տարի կոպէկը կը լսէ սէր եւ 
խաղաղութիւն: Երրորդ տարին կտրիճը հեռուից նորից կը տեսնէ կապոյտ աչքեր: 
Յանկարծ մարտը նորից կը սկսի: Սեւ աչքերը նորից կը դառնան կապոյտ ու 
երկիրը կարմիր: Բանակը կը յառաջանայ եւ կոպէկը կը մնայ բանտարկուած 
մի օտարի գրպանի մէջ: Ռումբերի ձայները կը հնչեն: Արիւնը կը հոսի: Կռիւը 
կը շարունակուի: Երկինքը կու լայ: Բայց Արարատը ու իր ժողովուրդը բարձր 
կը կանգնեն: Եօթանասուն տարի կտրուած են յոյսի ճիւղերը: Եօթանասուն 
տարի դրամը մնում է մթում, մի փայտեայ արկղի մէջ:
71րդ տարին, արեւը ամպի ետեւից ելաւ, հեռացան բոլոր օտարները: Մի փոքր 
տղայ, այժմ արիւնից, ցեխից ու վախից ազատուած, հանդիպեց այդ մետաղ 
դրամին: Ո՞ւր էր մինչեւ այսօր: Ինչպէ՞ս դուրս ելաւ արկղից: Չգիտցաւ: Մետաղի 
այդ կտորը իր ափի մէջ ամուր բռնած, հպարտութեամբ քայլեց թանգարան ու 
յանձնեց:
Այժմ ես նայում եմ այդ դրամին: Թաւիշի վրայ նորից փայլում է: Այդ փոքր 
մետաղի վրայ տեսնում եմ իմ մեծերի քաղաք Շուշիի հսկայական պատմութիւնը 
ու ժպտում եմ:
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Կարդացէ՛ք եւ 

տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը

Բանաստեղծին 
Անկիւնը

Սումգայիթը 
տեղանուն չէ միմիայն,                                                                                                                                         
Այնտեղ դեռ կան 
հիմնափաստեր՝ հայկական.                                                                                                                                        
Անագորոյն, արիւնարբու թշնամին                                                                                                                                          
Զուր է ջանում արդարանալ 
աշխարհին։

*****
Էս դարից լաւ դար չկայ,                                                                                                                     
Մասիսի պէս սար չկայ,                                                                                                                  

Ինչո՞ւ եւ Ինչպէ՞ս Նախիջեւանը Եւ Ղարաբաղը Խորհրդայնացան 
Սեւրէն Առաջ, Իսկ Յետագային ՝ Զանգեզուրը
ԳԷՈՐԳ ՀԱԼԷՊԼԵԱՆ

1920-ի Մուսթաֆա Քեմալի Լենինին ուղղուած Ապրիլ 26-ի նամակէն երկու 
օր յետոյ ՝ Ապրիլ 28-ին, Ազրպէյճանը խաղաղ կերպով կը յայտարարէր 
իր «խորհրդային» դառնալու իրողութիւնը եւ անշուշտ առաջին քայլով 
Խորհրդային Ռուսաստանէն օգնութիւն կը խնդրէր, չնայած ծիծաղելի եւ 
անհեթեթ թուացող Պաքուի այն յայտարարութեան որ «Ազրպէյճանական 
խորհրդային անկախ հանրապետութեան ժամանակաւոր ռազմա-
յեղափոխական կոմիտէն իշխանութեան է եկել Պաքուի յեղափոխական 
պրոլետարիատի եւ Ազրպէյճանի աշխատաւոր գիւղացիութեան կամքով, եւ 
այդ իշխանութիւնը հին Մուսավաթական կառավարութիւնը յայտարարում է 
ժողովրդի դաւաճան եւ անկախութեան թշնամի», եւ տակաւին կը շարունա-
կէ անհեթեթութիւնը՝  «որ գործող պառլամենտն աշխատում է նոյն կազմով 
եւ տեղական վարչակազմերը շարունակում են հանգիստ աշխատել իրենց 
տեղերում»։ Այսպիսով իրականութիւն կը դառնար Մուսթաֆա Քեմալի այն 
ծրագիրը որ «Ազրպէյճանին ստիպել մտնելու Սովետական պետութիւնների 
խմբի մէջ»։
Անաստաս Միկոյեան իր յուշերուն մէջ հետեւեալը կ՚ըսէ.-«հետախուզական 
տուեալների համաձայն, Ազրպէյճանի մուսավաթական կառավարութիւնն ունէր 
30-հազարանոց զօրք։ 20 հազարը տեղակայուած էր Հայաստանի սահմաններին, 
իսկ 10 հազարը տեղակայուած էր մի շարք բնակավայրերի ռազմակայաններում։ 
Ազրպէյճանի բանակը խորհրդային բանակի մուտքից քիչ առաջ իրականացրել 
էր Ղարաբաղի, Շուշիի հայերի կոտորածը։ Մեր բանակի զբաղեցրած գծի հետ 
շփման գօտում կար 3 հազարից մի փոքր աւելի»։ Ակնյայտ էր որ Ազրպէյճանի 
խորհրդայնացումը համաձայնեցուած էր Մուսթաֆա Քեմալի եւ մուսավաթական 
կառավարութեան հետ, եւ որ պոլշեւիկները իրենց զօրքերը Պաքու մտցնելու 
պահին դիմադրութեան չէին հանդիպելու։
Եւ քանի որ տակաւին կային խումբեր որոնք անտեղեակ էին վերոնշեալ 
պայմանաւորուածութիւնէն եւ անոնք կրնային խռովութիւններ հրահրել, ուստի 
անհրաժեշտ էր այս խնդրին տեղեակ փոքր ջոկատ մը ուղարկել, որուն մաս 
կը կազմէր նաեւ Միկոյեան։ Բնականաբար պոլշեւիկեան այդ ջոկատը առանց 
դիմադրութեան կը հասնի Պաքու եւ Ապրիլի 28-ի գիշերը մուսավաթականները 
բանտերէն ազատ կ՚արձակեն «ձերբակալուած» պոլշեւիկներուն եւ կը յանձնեն 
իշխանութիւնը։ Եւ այսպիսով մուսավաթականները մէկ օրուայ մէջ կը դառնային 
պոլշեւիկներ։ Այսպիսով, համաձայնութիւնը կայացած էր օսմանեան թուրքերու 
՝ ի դէմս Մոսթաֆա Քեմալի եւ կովկասեան թուրքերու, որպէս թշնամի երկիր 
ունենալով Հայաստանը։
Այնուհետեւ, Ռուսաստանը հայկական հարցի վերաբերեալ փաստացի կ՚ըստանձնէ 
Մուսթաֆա Քեմալի կամակատարի դերը ՝ որ պիտի հանգեցնէր կովկասեան 
եւ օսմանեան թուրքերու «տարածքային պահանջներու պաշտպանութիւնը»։ 
Առ այդ, Ապրիլի 29-ին Ազրպէյճանի յեղկոմը հետեւեալ հեռագիրը կ՚ուղարկէ 
Հայաստանի կառավարութեան .-«Ազրպէյճանի Խորհրդային Հանրապետութեան 
բանուորա-գիւղացիական կառավարութիւնը ի դէմս Յեղափոխական Կոմիտէի 
պահանջում է.- Ա) Ձեր զօրքերից ազատել Ղարաբաղն ու Զանգեզուրը, Բ) 
Վերջ տալ ազգամիջեան կոտորածներին, այլապէս Ազրպէյճանի Խորհրդային 
հանրապետութեան յեղկոմը ստիպուած կը լինի պատերազմի մէջ մտնել 
Հայաստանի Հանրապետութեան հետ։ Սպառնագիրի վերջնաժամկէտը 3 օր է»։
Վերոնշեալ սպառնագիրէն յետոյ, Մայիս 20-ին, Խորհրդային Ազրպէյճանի 
ներքին գործերու ժողովրդական կոմիսարին խորհրդային իշխանութեան 
լիազօր ներկայացուցիչ Եասին մոլլա Մէհմէդ Օղլին կը զեկուցէ որ Նուխու 
եւ Արեշի շրջանններուն մէջ հայ բնակչութեան նկատմամբ ջարդերը կը 
շարունակուին եւ իշխանութեան ներկայացուցիչները նոյն արիւնարբու 
պաշտօնեաներն են, ովքեր հայ կանանց եւ երեխաներուն ողջ-ողջ կը 
վառեն, ստրկութեան մէջ կը պահեն գերեվարուածներուն եւ այժմ ալ իրենց 
տիրապետութիւնը կը շարունակեն խորհրդային իշխանութեան անունով։ 
Ուրեմն, խորհրդայնացուած Ազրպէյճանի մէջ կարծէք ոչինչ չէր փոխուած եւ 
հայկական ջարդերու մէջ նոր գաղափարական «հասկացողութիւններ» մտած 
էին որ հայերը «իմբերիալիստներ», «շովինիստներ» են  եւ կը խանգարեն 
«արեւելքը պոլշեւիկացնելու» ռուս-թուրքական «համամարդկային» ծրագիրներու 
իրականացման։
Հետեւաբար, Մուսթաֆա Քեմալ-Լենին պայմանագիրը իրականութիւն դարձնելու 
նպատակով, Մայիս 21-ին Կարմիր Բանակը կը մօտենայ Ղարաբաղին։ Իսկ 
Մայիս 24-ին Օրջոնիկիծէն Ռուսաստանի արտաքին ժողկոմի տեղակալ 

Քարախանին, Լենինին եւ Սթալինին ուղարկած հեռագիրով կը տեղեկացնէ որ, 
Հայաստանը չի համաձայնիր որ թուրքերուն ռազմամթերք տանող իրենց զօրքերը 
անցնին Հայաստանով, ուստի ան կ՚առաջարկէ որ անմիջապէս Հայաստանէն 
«գրաւել Նախիջեւանը, Օրտուպատը եւ Ճուլֆան»։ 
Նոյն տարուայ Մայիս 25-ին պոլշեւիկներու Քաղպիւրոյի Կեդրոնական Կոմիտէն 
Հայաստանի մասով որոշում կ՚ընդունի «հաւանութիւն տալ արտաքին գործերի 
ժողկոմի ՝ Արեւելքի ժողովուրդների ազատագրական շարժմանն օժանդակելու 
քաղաքականութեանը, Արեւելքի ժողովուրդներից Ազրպէյճանն ազատագրուել էր, 
բայց պայմանաւորուածութեան համաձայն դեռեւս անհրաժեշտ էր նրան յանձնել 
Ղարաբաղը, Զանգեզուրն ու Նախիջեւանը, ինչպէս նաեւ պէտք էր Անտանտից 
ազատագրել Թուրքիան, ինչին ռուս-թուրքական տրամաբանութեամբ, 
խանգարում էր Հայաստանի Հանրապետութեան առկայութիւնը»։ Լենինին 
Թուրքերուն խոստացուած զէնքը, զինամթերքը եւ ոսկին ապահով հասցնելու 
նպատակով, Ռուսաստանին հարկաւոր էր ելք եւ Հայաստանի հարաւային 
մասերուն վերահսկողութիւնը եւ անշուշտ առիթ էր պէտք որպէսզի Կարմիր 
բանակը մտնէր Հայաստան։
Եւ այսպէս այդ առիթը ստեղծեց Ռուսաստանի արտաքին գործերու ժողկոմ ՝ 
Չիչերինը իր հետեւեալ ոչ հաւաստի եւ յերիւրածոյ հեռագիրով.- «Արժանահաւատ 
տեղեկութիւնների համաձայն Կարսում եւ Հայաստանի այլ շրջաններում 
ձերբակալուած են հարիւրաւոր կոմունիստներ։ Հայաստանի կառավարութիւնը 
գաղտնի գնդակահարում է կոմունիստներին եւ մասնաւորապէս գնդակահարուել 
է ընկեր Միկոյեանը, Խորհրդային կառավարութիւնը խիստ վրդովուած է»։ Ասոր 
հետեւանքով Խորհրդային կառավարութեան հրահանգով Կարմիր բանակը 
կը մտնէ Զանգեզուր եւ Նախիջեւան։ Զանգեզուրի մէջ Կարմիր բանակը 
ջախջախիչ պարտութիւն կը կրէ շնորհիւ արդի ռազմարուեստի տեսաբան, 
մարտական բացառիկ կարողութիւններով օժտուած, հրապարակագիր, 
գրող, ազգային գաղափարախօսութեան տեսաբաններէն Գարեգին Նժդեհի 
զօրամիաւորումներու ցուցաբերած բացառիկ դիմադրութեան, սակայն Կարմիր 
բանակը կը յաջողի գրաւել Նախիջեւանը։ Իսկ Ղարաբաղը արդէն մէկ ամիս 
առաջ, Մայիսին, յանձնուած էր պոլշեւիկներուն, Դրոյի կողմէ։
Սակայն այս ժամանակահատուածին, Խորհրդային Ռուսաստանը կը փորձէր 
Հայաստանի Հանրապետութեան իշխանութիւններուն հետ բանակցիլ 
ժամանակաւոր խաղաղութիւն հաստատելու համար, որպէսզի Թուրքիային 
խոստացուած զէնք ու զինամթերքը անխափան տեղ հասնի Հայաստանի 
տարածքով։ Դժբախտաբար Միկոյեան դժգոհելով Ռուսաստանի բռնած այս 
ընթացքէն, կը կայացնէ ազգավնաս եւ ազգադաւ որոշում երբ 1920-ի Յուլիսի 
29-ին եւս մէկ հեռագիր կ՚ուղարկէ Օրջոնիկիծէին պահանջելով կեդրոնական 
կառավարութենէն որպէսզի Ղարաբաղն ու Զանգեզուրը «անյապաղ» միացուին 
Ազրպէյճանին։
Դժբախտաբար, հայ պոլշեւիկներու հաւատքը թէ «սոցիալիզմը լուծելու է բոլոր 
վիճելի հարցերը» ի դերեւ ելան եւ կովկասի բոլոր նոր պոլշեւիկացած թուրքերը 
շարունակեցին սպանութիւնները, ճնշումները, խտրական քաղաքականութիւնը 
հայ ժողովուրդի նկատմամբ։
Ակնյայտ էր արդէն, որ Օսմանեան եւ Կովկասեան թուրքերը կը շտապէին 
իրադարձութիւնները արագացնել, որովհետեւ ընթացքի մէջ էր Սեւրի Դաշնագիրը, 
որով պիտի որոշուէին Կովկասեան երեք հանրապետութիւններու սահմանները, 
իսկ ռուս-թուրքական ծրագիրը կը նախատեսէր լուծել Նախիջեւանի, Զանգեզուրի 
եւ Ղարաբաղի հարցը որպէսզի կատարուած իրողութեան առջեւ դնէին Սեւրի 
Դաշնագրի վրայ աշխատողներուն եւ դաշնակից պետութիւններուն, այսպիսով 
խափանելով որեւէ հայանպաստ բանաձեւ կամ որոշում։ Սեւրի Դաշնագրի 
ստորագրման օրը Օգոստոս 10, 1920, նաեւ կը յատկանշուի ուրիշ պատմական 
դաշնագրով,  երբ Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Խորհրդային Ռուսաստանի 
միջեւ կը ստորագրուի «ժամանակաւոր զինադադարի պայմանագիր», «որով 
Զանգեզուրը, Ղարաբաղը եւ Նախիջեւանը կը յայտարարուին չէզոք գօտի, 
որու բնակչութեան ապահովութիւնը Խորհրդային Ռուսաստանին կը տրուի 
՝ մինչեւ անոնց Հայաստանին կամ Ազրպէյճանին պատկանելիութեան հարցը 
վճռուի»։ Սակայն այս պայմանագրին չի ենթարկուիր Զանգեզուրը եւ Նժդեհի 
ղեկավարութեամբ կը շարունակէ պայքարը օսմանեան, կովկասեան թուրքերու 
եւ կարմիր բանակի դէմ, մինչեւ որ Խորհրդային Ռուսաստանը կը ստիպուի 
հրադադար պայմանագիր կնքել Նժդեհի հետ եւ համաձայնիլ անոր գլխաւոր 
նախապայմանին ՝ Զանգեզուրը պէտք է Խորհրդային Հայաստանի անբաժանելի 
մաս ըլլայ։

Ծիրանից լաւ բար չկայ,                                                                                                                
Մարմարից լաւ քար չկայ,                                                                                                                       
Քոչարուց լաւ պար չկայ,                                                                                                                  
Իմ եարի պէս եար չկայ,                                                                                                                      
Գրկելուց զատ ճար չկայ։
         Բար – պտուղ, միրգ։

*****
Լեռնաշխարհը մեր ծաղկուն                                                                                                            
Ոստաններով՝ հին ու նոր                                                                                                              
Բեդվինները՝ վաչկատուն                                                                                                                 
Գրաւել են մինչ այսօր...
Թէպէտ ունենք պետութիւն,                                                                                                        
Որ կոչւում է Հայկական,                                                                                                                   

Աւա՜ղ չկայ լիցք, աւիւն...                                                                                               
—Ե՞րբ է գալու մեր ՀՍԿԱՆ։

*****
ԿԱՐՕՏ                                                                                                                                                 
Ուրախ լինեմ, թէ գլխահակ,
Մարդկանց միջև, թէ միայնակ,
Անուրջներում, ռէալ կեանքում,
Երկնի մովում, խորունկ ծովում,
Անդորր լինի, թէ փոթորիկ,
Այս հեռաւոր մայր ցամաքում
Քեզ եմ յիշում, իմ հայրենիք:
                      

ԺՈՐԱ ՀԱՄԲԱՐՉԵԱՆ 
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է կրկին: Նկատի ունենալով, որ իր երիտասարդ տարիքին ան պայքարեցաւ 
կեանքի ու մահուան դէմ` գրած է.
«Կեանքը… որքան կը սիրեմ զայն հիմա:
Տէր Աստուած, արդեօք շատ ուշ չէ՞»:
Մատթէոս Զարիֆեան միշտ ալ սիրեց կեանքը, նոյնիսկ երբ գիտէր, թէ 
շատ օրեր չէին մնացած իրեն համար աշխարհի մէջ: Եւ արդէն ուշ չէ՞ր: 
Բայց Զարիֆեանի ընտրութիւնը` իր սէրը կեանքին նկատմամբ, մղեց զայն 
արտադրելու: Արտադրելու արժէք:
Եւ այդ օր, այդ սրահին մէջ, քննութեան պահուան սպասելով, դարձեալ ուզեցի 
տեսնել իմ կեանքս: Եւ թէ ի՞նչ ընտրեցի իմ կեանքիս համար եւ տակաւին ի՞նչ 
պիտի ընտրէի:  Տեսայ ու համոզուեցայ, թէ կը սիրեմ ԱՐԺԷՔԸ կեանքին եւ այդ 
Արժէքին հիմքն ու զայն սնուցանողը` Աստուածաշունչը: Եւ այդ օր դարձեալ 
կարդացի Արամ Ա. վեհափառ հայրապետին հարցազրոյցը, որուն մէջ ան 
հետեւեալ միտքը արտայայտած է. «Աստուածաշունչն է մեր հոգեւոր արժէքներու 
աղբիւրը եւ, որպէս քրիստոնեայ ազգ, մեր արժէքներու համակարգային հիմքը»: 
Եւ տեսայ, թէ ինչպէս Աստուածաշունչը եւ անոր պարգեւած ու շնորհած 
կեանքը տուած է ապրելու եռանդ եւ ուժ մեր հայ ժողովուրդին, նոյնիսկ երբ 
նոյն հայը դէմ յանդիման գտնուեցաւ շատ մը «ժահրերու» իր կեանքի տարբեր 
հոլովոյթներուն մէջ եւ մինչեւ այսօր:
Եւ Մեծ պահքի այս օրերուն տեղին է խորհրդածել Քրիստոսի մահուան եւ 
Անոր յարութեան մասին: Անոր յարութիւնը, ուր Ան յաղթեց մահուան ու նոր 
կեանք շնորհեց մարդկութեան: Եթէ Քրիստոս յաղթեց մեղքին` չարին, չի 
նշանակեր, թէ չարը եւ մեղքը վերացան աշխարհէն: Մեր իւրաքանչիւրին 
կեանքը այսօր ամէնօրեայ պայքար է բարիին ու չարին միջեւ, եւ թէ որո՞ւ 
անձնատուր կ՛ըլլաս այդ պայքարին մէջ:  Քրիստոսի շնորհած նոր կեանքը, զոր 
Ան կերտեց յաղթելով մահուան` իմա՛ հոգեւոր ինքնութիւնը եւ գիտակցութիւնը, 
կը գօտեպնդէ մարդը` պայքարելու համար չարին դէմ եւ յաղթելու նոյն այդ 
չարին: Քրիստոնեան աշխարհին մէջ հոգեւոր արժէքներով, գիտակցութեամբ եւ 
հոգեւոր զինամթերքով է, որ կարելի է ամրօրէն կանգնիլ չարին եւ մեղքին դէմ:
Ասկէ մեկնած պէտք է ընկալել այն իրականութիւնը, թէ` թէեւ հոգեւորը անբաժան 
մասն է աշխարհին, բայց եւ այնպէս աշխարհէն չէ, որովհետեւ քրիստոնեան ունի 
իր արժէքները, որոնցմով կ՛ապրի եւ կ՛առաջնորդուի աշխարհիկ իր կեանքին 
մէջ` անհատական թէ հաւաքական մակարդակի վրայ: Քրիստոսի խոստումն 
ալ այս մէկը կը հաստատէ. «Ես եկայ, որ կեանք ունենան եւ ալ աւելի կեանք»: 
(Աւետարան ըստ Յովհաննու 10:10):
Քրիստոս ըսաւ. «Ես եկայ»: Քրիստոս եկաւ աշխարհ` զայն աւելի լաւ վայրի մը 
վերածելու համար, իսկ մենք այսօր այդ աւելի լաւ աշխարհին մէջ կ՛ապրինք 
եւ կը պայքարինք չարին դէմ` արժէքներ ստեղծելով ու պահելով: Այսպէս է, որ 
աւելիով կը յաղթենք ոչ միայն երկրի վրայ, այլ  նաեւ յաւիտենականութեան մէջ:
«Քորոնա»-ի քննութեան ժամը հասաւ: Քննուեցայ եւ դուրս եկայ` մաքուր: 
Խաղաղա՞ծ էի: Երեւի: Բայց տակաւին տունը նստած պէտք է պատսպարուիլ, 
քանի որ ժահրը դուրսն է, պիտի սպասենք կ՛երեւի, մինչեւ այն օրը, երբ ժահրը 
անհետանայ: Կը սպասենք:
Բայց մինչ այդ, կան «կեանքի եւ մահուան երգերը»: Մատթէոս Զարիֆեանի, 
բայց նաեւ բոլոր աշխարհին: Աշխարհը երեւի պիտի տեսնէ, թէ ի՛նչ պիտի պահէ, 
ո՞ր երգը պիտի ուզէ երգել` կեանքի ու անոր արժէքին` թէ՞ մահուն:
Եւ կեանքը երգելու համար արժէ մտածել նոյն կեանքի արժէքին մասին, որուն 
համար վեհափառ հայրապետի խօսքը հիմք կը հանդիսանայ` «Հոգեւոր կեանքի 
վերանորոգումը հրամայակա՛ն է»:
Արդարեւ, հոգեւոր կեանքին հիմքը Աստուածաշունչի շնորհած նոր կեանքն է` 
ինծի, քեզի եւ բոլորին: Այս կեանքի վերանորոգումով է, որ մեր կեանքերը կը 
ստանան ուժ ու արժէք: Եւ այս ուժով եւ արժէքով կրնանք յաղթել չարին` մեղքին:
Նաե՛ւ` «Քորոնա» ժահրին:

ԴՈԿՏ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ

«Հոգեւոր կեանքի վերանորոգումը հրամայակա՛ն է»
ԱՐԱՄ Ա. ՎԵՀԱՓԱՌ

Մատթէոս Զարիֆեանի գրական գործերը սորված եմ, երբ աշակերտ 
էի Պէյրութի Հայ աւետարանական կեդրոնական բարձրագոյն 
վարժարանի մէջ: Կրցած էի տեսնել ու համոզուիլ, թէ ինչպէ՛ս իր այդ 

կարճ կեանքին ընթացքին ան կրցաւ ստեղծագործել եւ ձգել գրական ու 
բանաստեղծական մեծ ժառանգ: Ան շատ կանուխ վարակուած է թոքախտէ 
եւ երկար տարիներ պայքարած այդ հիւանդութեան դէմ` մինչեւ երեսուն 
տարեկան, երբ իր մահկանացուն կնքեց: Ան քնարերգակ բանաստեղծ է, որուն 
բանաստեղծութիւններուն մէջ մէկ կողմէ կայ թախիծ ու տխրութիւն, բայց 
նոյնքան ալ` խոր սէր: Սէրը` կեանքին նկատմամբ, իսկ թախիծը` մահուան: 
Վերջապէս երիտասարդ տարիքին ան պայքարեցաւ կեանքի եւ մահուան 
իրականութիւններուն դէմ եւ իր ժառանգը եղան «երգեր»-ը… Երգեր` կեանքի 
ու մահուան:
Արագ ակնարկ մը նետելով ներկայ օրերու աշխարհին ապրած վիճակին եւ 
«Քորոնա» ժահրին ստեղծած թոհուբոհին, կը նկատենք, թէ կեանքի ու մահուան 
որքա՜ն երգեր կան քիչ մը ամէն տեղ: Չեմ գիտեր աշխարհի քաղաքական, 
ընկերային եւ տնտեսական կեանքի եւ պատմութեան մէջ ե՛րբ այսքան 
համընդհանուր եւ միասնական  ահազանգ կար, ինչպէս որ է պարագան այսօր` 
այս ժահրին եւ անոր սպառնալիքներուն դէմ յանդիման:
Մարտ 13, 2020, Քուէյթ: Ինչպէս ամբողջ աշխարհը, Քուէյթն ալ կը պայքարի 
կասեցնելու համար այս ժահրին սարսափազդու վտանգը: Առողջապահութեան 
նախարարութեան պատասխանատու պաշտօնեան հարցուց ինծի.
– Ե՞րբ վերադարձար Քուէյթ եւ ո՞ր երկրէն:
– 29 փետրուարին, Պէյրութէն,- եղաւ արագ պատասխանս:
– Ուրեմն պէտք է յատուկ քննութեան ենթարկուիս, որպէսզի ապահով զգանք, 
թէ չես վարակուած այս ժահրէն,- եղաւ արձագանգը:
Կրցած էի տեսնել, թէ միայն քանի մը երկիրներ ներառուած էին այն ցանկին մէջ, 
ուրկէ վերադարձող ները պէտք էր յատուկ քննութեան ենթարկուէին: Եւ այդ 
ցանկին վրայ` անպայմանօրէն Լիբանանը: Այլեւս չեմ ուզեր մտածել, թէ ինչո՛ւ 
Լիբանանը եւ ոչ ուրիշ երկիրներ, երբ ժահրը քիչ մը ամէն տեղ տարածուած է 
եւ յայտարարուած իբրեւ համաճարակ:
Դէմքս ծածկեցի եւ մտայ շատ մեծ սրահ մը, ուր իրարմէ քիչ մը հեռու կային 
աթոռ-գրասեղաններ` ետեւ ետեւի եւ կանոնաւոր կերպով շարուած: Նստեցայ 
անոնցմէ մէկուն վրայ եւ նայեցայ չորս կողմս: Սրահը ողողուած էր ինծի նման 
քննութեան ենթարկուողներով: Կը լսէի միայն արաբերէն, եւ ի յայտ եկաւ, որ 
Լիբանանի կողքին կային նաեւ Սուրիան եւ Եգիպտոսը, ուրկէ վերադարձող 
ները պէտք էր նոյնպէս քննութեան ենթարկուէին:
Նստայ ու սկսայ դիտել չորս կողմս, նաեւ մտածել: Քննութիւն: Եւ նկատի 
ունենալով, որ նստած էի գրասեղանի մը ետին` յար եւ նման համալսարանի մեր 
ուսանողութեան տարիներուն, սկսայ ապրիլ այդ օրերու յուշերը եւ զգացումները: 
Քննութիւն` համալսարանի տարիներուն, որքան մտահոգութիւն եւ անձկութիւն 
կը յառաջացնէին, նոյնիսկ երբ ճշդուած նիւթերը լաւ սորված ըլլայինք: 
Վերջապէս քննութիւն էր: Եւ համալսարանի տարիներուն գրասեղանները 
կը շարուէին մէկը միւսին ետեւ նոյն հեռաւորութեան վրայ` յար եւ նման 
Քուէյթի այս քննութեան սրահին: Եթէ այդ համալսարանի օրերուն պէտք 
էր կեդրոնանայինք հարցումներուն եւ զանոնք պատասխանելու վրայ, բայց 
կային նաեւ աշակերտական մեր ճարպիկութիւնները: Մէկը միւսին փսփսալու 
տրամադրութիւնները` պատասխանները իմանալու եւ կամ հաստատելու 
ցանկութեամբ: Բայց հոս` Քուէյթի մէջ, մինակ էի, պէտք էր պատրաստուէի իմ 
քննութեանս եւ արդիւնքին, որուն մէջ դեր չունէի այս պարագային:
Այդ մտածումներով տարուած, նաեւ սկսայ տեսնել, թէ ինչքան բարակ թել մըն է 
եղեր, որ կը բաժնէ կեանքը մահէն: Եւ կը սկսիս մտածել այն խուճապին մասին, 
որուն այսօր ամբողջ աշխարհը մատնուած է եւ կը փորձէ ամէն գնով առաջքը 
առնել եւ հետամուտ ըլլալ, որ կեանքի եւ մահուան միջեւ եղած այդ բարակ թելը 
չփրթի: Ու սկսայ տեսնել, թէ ինչքան պայքար կայ կեանքը-կեանքերը պահելու 
համար, ինչքան նախազգուշութիւն` կանխարգիլելու համար այս ժահրը, որ 
մահուան սպառնալիք է: Շատ լաւ են այն բոլոր միջոցները, որոնք իւրաքանչիւրս 
կը ստիպեն զգուշաւորութեան եւ զգաստութեան: Ուզեցի գնահատել Քուէյթի 
կառավարութիւնը` իր այս նախազգուշացումներուն համար:
Կը փորձուիմ մտածել` չարամտութի՞ւն, թէ՞ ոչ: Բայց ինչո՞ւ այս ժահրը կրցաւ 
այսքան աղմուկ եւ մտահոգութիւն յառաջացնել: Բայց չէ՞ որ աշխարհի տարբեր 
անկիւնները երեւի ամէն օր կայ պատուհաս-պատերազմ, ուր նաեւ մարդկային 
հոգիներ կը խլուին, եւ անմեղներ կը մահանան: Եւ ինչո՞ւ այս մէկը` «Քորոնա»-ն, 
պիտի զգլխէ ու անցնի միւս բոլոր վտանգները: Արդեօք միւս պատուհասները 
նուա՞զ կարեւոր եւ նուա՞զ վտանգաւոր են, քան «Քորոնա»-ն: Երկու չափ երկու 
կշի՞ռ, թէ այլ:
Բայց կայ աւելին: Եւ հոն` այդ մեծ սրահին մէջ, սկսայ մտածել այդ աւելիին 
մասին: Երեւի մահուան սպառնալիքն է, որ կը ստիպէ զիս` այդ աւելիին մասին 
մտածելու: Եթէ ակնթարթի մը մէջ ժահր մը մէջտեղ կու գայ, արագօրէն կը 
սփռուի աշխարհով մէկ` անդամալուծելով զայն, վախի, յուսահատութեան եւ 
մահուան մթնոլորտ տարածելով ամէնուրեք… Ուրեմն ո՞ւր է կեանքը, անոր 
արժէքն ուժը այս բոլորին դիմաց:
Այդ մեծ սրահին մէջ նստած,  կարծէք, կեանքի թելին կենդանութեան կողմը 
կը գտնուէին` ջանալով այնպէս ընել, որ թելը չփրթի: Իսկ եթէ փրթի: Ինչպէ՞ս 
կեանքին պիտի փարինք, եւ ի՞նչ է արժէքը կեանքին, ինչպէ՞ս պէտք է 
իմաստաւորել զայն, երբ ժահր մը կարծէք գողի նման եկած է հնձելու աշխարհի 
կեանքերը:
Կը վերադառնամ հայ գրականութեան դասապահերուս, Մատթէոս Զարիֆեանն 

Կեանքի Եւ Մահուան Երգեր

«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 համապատասխա-
ներ լրագրութեան միջազգայնօրէն ընդունուած հիմնական 
օրէնքներուն եւ խիստ հակասութեան մէջ կը գտնուին ՌԱԿ-ի 
գաղափարախօսութեան հետ: 
Կը յիշեցնենք նաեւ թէ՝ թերթիս մէջ տպուած կարգ մը յօդուածնե-
րու արտայայտած միտքերն ու գաղափարները անպայմանօրէն 
չեն արտայայտեր ՌԱԿի տեսակէտը: 
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«Նոր Արցախ»ի 
Ընտրական Օրագիր  

ՌԱԿ Պատուիրակութիւն Մը Արցախի Մէջ Մասնակցեցաւ «Նոր 
Արցախ» Դաշինքի Ընտրական Հաւաքներուն

Անսալով Ռամկավար Ազատական 
Կուսակցութեան (ՌԱԿ) Կեդրոնական 
վարչութեան վերջին նիստի որո-
շումին, Ուրբաթ՝ 13 Մարտին, ՌԱԿ 
պատուիրակութիւն մը եռօրեայ այցով 
ժամանեց Արցախի Հանրապետութեան 
մայրաքաղաք՝ Ստեփանակերտ:
Պատուիրակութիւնը կը գլխաւորէր ՌԱԿ 
Կեդրոնական վարչութեան անդամ Ընկ. Ալեքսան Գարատանայեան, պատուի-
րակութեան կ’անդամակցէր ԵՌԱԿ-ի ատենապետ ընկ. Սեդրակ Պալեան եւ 
ՌԱԿ-ի անդամներ:
Նշենք, որ պատուիրակութեան գլխաւոր նպատակն էր մօտէն հետեւիլ Արցախի 
նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրութիւններուն, որոնք պիտի 
կայացուին յառաջիկայ 31 Մարտին:
Պատուիրակութեան անդամները, գլխաւորութեամբ ընկ. Ալեքսան Գարա-
տանայեանի, Արցախ հասնելուն պէս ուղեւորուեցան Ստեփանակերտի մուտ-
քին գտնուող «Պապիկ-տատիկ»ի արձանին մօտ, ուրկէ պիտի մեկնարկէր  
ինքնաշարժերու երթ դէպի Շուշի:

 

Ուղեկցութեամբ նախագահական թեկնածու պրն. Մասիս Մայիլեանի եւ «Նոր 
Արցախ» դաշինքի անդամներուն, ինչպէս նաեւ ՌԱԿ Արցախի ներկայացուցիչ 
ընկ. Բարդուղ Գալստեանի, մեկնարկեց 
շարասիւնի երթը դէպի հերոսական Շուշի, 
ուր տեղի ունեցաւ ընտրական յատուկ 
հաւաք:
Միջոցառման ընթացքին խօսք առաւ 
«Նոր Արցախ» դաշինքի նախագահական 
թեկնածու, Արցախի Հանրապետութեան 
Արտաքին գործոց նախարար Տիար Մասիս 
Մայիլեան: Ան իր խօսքին մէջ հակիրճ կերպով ներկայացուց այսօր Արցախի 

դիմագրաւած ընդհանուր հիմնահարցերը, նշելով, 
որ իր նախագահ ընտրուելու պարագային պիտի 
փորձէ կարեւոր ճիգեր ի գործ դնել, լուծելու համար 
Արցախի եւ Արցախի հերոսական բնակչութեան 
առջեւ ցցուած բոլոր հիմնախնդիրները, որոնց 
համար կազմած են արդէն նախընտրական իրա-
տեսական ծրագիրներ:

Ան նաեւ կարեւորեց ՌԱԿ-ի «Նոր Արցախ» դաշինքին մասնակցութիւնը եւ 
ողջունելով այնտեղ գտնուող Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան սփիւռքի  
ներկայացուցիչները, շնորհակալութիւն յայտնեց անոնց աջակցութեան համար:
Միջոցառման հարց ու պատասխանի բաժնին մէջ հարցումով հանդէս եկաւ 
նաեւ ընկ. Սեդրակ Պալեան:

«Նոր Արցախ» դաշինքի ընտրարշաւի շրջանակներուն մէջ 
հանդիպում գիւղական համայնքներու հետ. Առաջնահերթութիւնը 
գիւղատնտեսութիւնն է

Արցախ ժամանած ՌԱԿ պատուիրակու-
թիւնը, գլխաւորութեամբ ՌԱԿ Կեդրոնա-
կան Վարչութեան անդամ ընկ. Ալեքսան 
Գարատանայեանի, շարունակեց մաս-
նակցութիւն բերել Արցախի մէջ տեղի 
ունեցող ընտրական հաւաքներուն:
Նշենք, որ Շաբաթ՝  14 Մարտի առաւօտ, 
«Նոր Արցախ» դաշինքի մաս կազմող 
կուսակցութեանց ներկայացուցիչներ, գլխաւորութեամբ նախագահական 
թեկնածու տիար Մասիս Մայիլեանի, այցելեցին Արցախի չորս բնակավայրեր: 

ՌԱԿ պատուիրակութիւնը միանալով 
քարոզարշաւ իրականացնող խումբին, 
հերթաբար այցելեց Արցախի Չափար, 
Զագլիկ, Ակնաբերդ եւ Հաթերք 
գիւղական համայնքները:
Հանդիպումներու ընթացքին խօսակ-
ցութիւնները կեդրոնացան մասնա-
ւորապէս Արցախի մէջ ապրող հայ 
գիւղացիներու ապրած դժուարու-

թիւններու մասին: Գիւղացիները հերթա-
բար խօսք առնելով, ներկայացուցին իրենց 
դիմագրաւած խնդիրները: Այդ խնդիրները 
կը վերաբերէին յատկապէս հողամշակումի, 
անասնապահութեան, ինչպէս նաեւ այդ շրջան-
ներուն եւ գիւղերուն մէջ առկայ ընկերային, 
տնտեսական դժուարութիւններուն:

Գիւղաբնակչութեան խօսքին մէջ ընդգծուած 
կերպով կը նշուէր, որ այսօր Արցախի մէջ 
հայ գիւղացին հակառակ իր տարած մեծ 
ճիգերուն եւ աշխատասիրութեան, չի քաղեր 
իր արդար քրտինքին արդար վաստակը:

Հանդիպումներու ընթացքին Արցախի 
նախագահական թեկնածու Մասիս 
Մայիլեան իր խօսքին մէջ կարեւորեց 
եւ շեշտեց, որ այսօր աւելի քան որեւէ 
ժամանակ Արցախի ժողովուրդը եւ 
յատկապէս Արցախի կառավարութիւնն 
ու պետական համակարգերը պարտաւոր 
են տէր կանգնիլ հայ գիւղացիի արդար 
վաստակին եւ ամէն գնով բարելաւել անոր կեանքը:

Խօսք առնողներու շարքին էր նաեւ ՌԱԿ Կեդրոնական 
վարչութեան անդամ ընկ. Բարդուղ Գալստեան, որ իր 
խօսքով նոյնպէս կարեւորեց գիւղական համայնքնե-
րու կազմակերպումը, գիւղացիներու խնդիրներու 
իրազեկումը, ինչպէս նաեւ առկայ խնդիրներուն 
առաջնային եւ մշտական լուծումներ գոյացնելու 
կարեւորութիւնը:
Օրուայ աւարտին բոլոր մասնակիցները մեծ գոհու-
նակութեամբ աւարտեցին իրենց ընտրաքարոզչական 
օրը, շեշտելով, որ Արցախի մէջ հայ գիւղացին կը 
շարունակէ մնալ պետութեան համար ամենակարեւոր 
եւ ամենահիմնական կռուանը:

Ստեփանակերտի մէջ ընտրական կեդրոնական հաւաք՝ մաս-
նակցութեամբ ՌԱԿ պատուիրակութեան

Ինչպէս աւելի վաղ «Ռամկավար Մամուլ» նշած էր, անցնող օրերուն Արցախի 
մէջ տեղի ունեցած են ընտրական հաւաքներ, գլխաւորութեամբ «Նոր Արցախ» 
դաշինքի նախագահական թեկ-
նածու Մասիս Մայիլեանի եւ 
մասնակցութեամբ Արցախի ՌԱԿ 
մարմնի ներկայացուցիչ Ընկ. 
Բարդուղ Գալստեանի եւ ՌԱԿ-ի 
պատուիրակութեան ընկերներու:

Գաղափարական
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«Նոր Արցախ»ի 
Ընտրական Օրագիր  

Նշենք, որ Արցախ եռօրեայ այցի եւ հանրահաւաքներու մասնակցութեան շարքի 
վերջին հանդիպումը տեղի կ’ունենար Ստեփանակերտի ՌԱԿ գրասենեակի 
դիմաց գտնուող տարածքին վրայ, ուր հաւաքուած էին մեծ թիւով արցախցիներ: 
Նշմարելի էր նաեւ, որ հաւաքուողներու տարիքային սահմանափակում չկար, 
այնտեղ էին մեծ ու փոքր, միջին հասակի, ինչպէս նաեւ տարեց արցախցիներ:
Նախ գործադրուեցաւ գեղարուեստական կոկիկ յայտագիր մը, տեղի ունեցաւ 
համերգ, որու ընթացքին երիտասարդ տաղանդաւոր երգիչներ հնչեցուցին 
ազգային հայրենասիրական երգեր:
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Յուզիչ էր մանաւանդ ներկաներուն արձագանգը առկայ մթնոլորտին վերաբե-
րեալ ու նշմարելի էր, որ արցախցիները շատ մեծ յարգանք, համակրանք ու 
վստահութիւն ունին «Նոր Արցախ» դաշինքի նախագահական թեկնածու Տիար 
Մասիս Մայիլեանին:
Հանրահաւաքի ընթացքին գլխաւոր խօսքը առաւ նախագահական թեկնածու 
Մասիս Մայիլեան: Ան անգամ մը եւս շնորհակալութիւն յայտնեց ՌԱԿ-ի 
պատուիրակութեան անդամներուն եւ անոնց միջոցաւ ՌԱԿ-ի աշխարհատարած 
շրջանակներուն եւ համակիրներուն:
Ան նաեւ նշեց, որ Արցախ Սփիւռք յարաբերութիւնները կը գտնուին կարեւոր եւ 
շրջադարձային օրերու մէջ, այն իմաստով, որ արցախցին միշտ բարձր արժեւո-
րած է սփիւռքահայերու նեցուկը եւ ցուցաբերած շօշափելի օժանդակութիւնն 
ու թիկունքը, սակայն յստակ է նաեւ, որ տարբեր իմաստներով եւ պատեհ 
անպատեհ առիթներով Արցախի հանդէպ սփիւռքի ցոյց տուած նեցուկը 
շահագործուած է եւ մսխուած:
Ան նաեւ կոչ ուղղեց սփիւռքի մարմիններուն  հետամուտ ըլլալ Արցախի 
մէջ ընթացող գործընթացներուն, հաւատացնելով, որ Արցախ-Սփիւռք գոր-
ծակցութիւնը ամուր հիմքերու վրայ է եւ արցախցին միշտ ալ բարձր գնահատած 
է սփիւռքահայերու մօտեցումն ու սէրը Արցախի նուիրական եւ հերոսական 
հողին ու խոյացող ժողովուրդին նկատմամբ:
Հանրահաւաքին նոյնպէս խօսք առին ժողովրդային ներկայացուցիչներ, 
որոնք կարեւորեցին այս ընտրութիւնները յաղթանակով պսակելու առաջ-
նահերթութիւնը: 
Ընտրական հաւաքը աւարտեցաւ ճոխ եւ խանդավառ մթնոլորտի մէջ, որմէ 
ետք Մասիս Մայիլեան այցելեց ՌԱԿ-ի Ստեփանակերտի գրասենեակ:
Հանդիպման ընթացքին, 
որուն ներկայ էին ՌԱԿ 
պ ա տ ո ւ ի ր ա կ ո ւ թ ե ա ն 
անդամներ, Ընկ. Ալեքսան 
Գարատանայեանի գլխա-
ւորութեամբ, քննարկուե-
ցան ՌԱԿ-ի եւ Արցախի 
միջեւ գործունէութեան 
ընդհանուր շրջածիրը եւ 
շեշտը դրուեցաւ ապա-
գային ալ այդ համագոր-
ծակցութիւնը աւելի դրական եւ գործնական քայլերով ուղղորդելու կարեւորու-
թեան վրայ:
Ընկ. Գարատանայեան Պրն. Մայիլեանին հաղորդեց ՌԱԿ Կեդրոնական 
Վարչութեան ողջոյնները եւ անգամ մը եւս հաստատեց, որ Ռամկավար 
Ազատական Կուսակցութիւնը պիտի շարունակէ իր բոլոր միջոցներով 

զօրավիգ կանգնիլ հայրենի մեր 
զոյգ իշխանութիւններուն, որպէսզի 
Սփիւռքի հետ համատեղ ուժերով 
իրագործեն համայն հայութեան 
գերագոյն շահերը պաշտպանելու 
գերնպատակը:
Կիրակի օրուան ընտրական հաւա-
քի աւարտին ՌԱԿ պատուիրակու-
թեան անդամները երեք բարեյաջող 
օրեր անցնելէ ետք վերադարձան 
քաղաքամայր Երեւան:

Հարցազրոյց Արցախի Նախագահութեան Թեկնածու Մասիս Մայիլեանի Հետ

«ՌԱԿ-ի Հետ Համագործակցութիւնը Միաժամանակ Պատուաբեր 
Եւ Պարտաւորեցնող Է». Մասիս Մայիլեան
Արցախի  նախագահութեան թեկնածու  Տիար  Մասիս  Մայիլեան  
պատասխանած է «Ռամկավար Մամուլ»ի հարցումներուն
- Պրն. Մայիլեան, ինչպէս կ՚ընթա-
նայ ձեր քարոզարշաւը, ինչպիսի՞ն 
է ժողովուրդին  վերաբերմունքը 
եւ ի՞նչ ակնկալութիւններ ունին 
մարդիկ։
Քարոզարշաւը շատ արդիւնաւէտ էր 
ընթանում, մեր քաղաքական թիմն 
օգտագործում էր հրապարակային 
բոլոր հարթակները՝ արմատական 
բարեփոխումների մեր հայեցակարգն 
ընտրողներին ներկայացնելու համար։ 
Բայց հիմնական շեշտը դնում էինք ամենատարբեր բնակավայրերում մարդկանց 
հետ պարզ ու անմիջական շփումների վրայ՝ նաեւ ճշդելու համար նրանց 
մտահոգութիւններն ու գաղափարները՝ երկիրը բարեփոխելու հետ կապուած։ 
Կարող եմ միանշանակ ասել, որ ժողովուրդը շատ լաւ է ընդունում մեր 
գաղափարներն ու արմատական բարեփոխումներ անցկացնելու՝ մեր թիմի 
կամքն ու վճռականութիւնը։ Մարդկանց մօտ ոգեւորութիւն է նկատւում։
Սակայն «Քորոնա» վարակի հետ կապուած նոր իրավիճակը ստիպեց շտկումներ 
մտցնել քարոզարշաւի մեր մարտավարութեան մէջ։ Պէտք է ասել, որ առաջինն 
եմ նոր իրավիճակից ելնելով դիմել ընտրողների հետ շփուելու նոր ձեւին՝ 
ֆեյսպուքեան ուղիղ եթերին՝ լայվին։ Ինչպէս նաեւ սահմանափակել ենք փակ 
տարածքներում հանդիպումները, իսկ բացօթեայ հանդիպումների քանակը 

հնարաւորինս նուազեցրել ենք եւ մասնակիցներին ապահովում ենք հիկիենայի 
(մաքրութեան) անհրաժեշտ պարագաներով։
Մեզնից կախուածն անում ենք, որպէսզի համատեղ ջանքերով անկորուստ 
դուրս գանք այս փորձութիւնից։ Սա է ամենակարեւորն այս պահին։

-Նախընտրական ընտրարշաւի այս փուլին մէջ, վստահաբար, որպէս 
նախագահի պաշտօնին համար ներկայացող թեկնածու, դուք ունիք 
յստակ ծրագիր. Պիտի խնդրենք, որ ամփոփ կերպով  «Ռամկավար  
Մամուլ»ի  ընթերցողներուն ներկայացնէք  ձեր ծրագրի գլխաւոր կէտերը:
Արցախի զարգացումն աւելի արդիւնաւէտ մակարդակ դուրս բերելու 
համար անհրաժեշտ են համակարգային բարեփոխումներ։ Անթոյլատրելի է 
հասարակական-քաղաքական կարգի բիւրեղացումը մի կառուցուածքի մէջ, 
որը հիմնուած է քաղաքական եւ տնտեսական ազդեցութեան գօտիների 
բաժանման սկզբունքի վրայ։ Պիզնեսն ու քաղաքականութիւնը չպէտք է 
միահիւսուած լինեն մէկ միացեալ խմբի շրջանակում, եւ միեւնոյն անձինք չպիտի 
հանդէս գան թէ՛ որպէս գործարարներ, եւ թէ՛ որպէս պետական գործիչներ, 
քանի որ միւս անհատները, փաստօրէն, զրկւում են ինքնուրոյն տնտեսական 
քաղաքականութիւն վարելու հնարաւորութիւնից, որի պատճառով տարբեր 
սոցիալական (ընկերային) խմբերի միջեւ տեղի է ունենում եկամուտների 
անհամաչափ բեւեռացում։ Մի շարք հիմնարար օրէնսդրական աքթեր են 
ընդունուելու, որոնք երաշխաւորելու են քաղաքական ոլորտի ազատութիւնը 
քափիթալի (դրամագլուխի) թելադրանքից։ Շար. Էջ 10

Գաղափարական
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Գաղափարական

Չափազանց կարեւոր է քորուփցիայի (փտածութեան) դէմ պայքարը։ Քորուփ-
ցիան պետութեան գլխաւոր չարիքներից է, որը խաթարում է տնտեսութեան 
զարգացումը, արգելակում է ժողովրդավարացումը, սպանում է մրցակցութիւնը 
եւ չէզոքացնում տարածաշրջանում եւ աշխարհում մրցակցային երկիր 
լինելու բոլոր հեռանկարները: Խստացուելու են քորուփցիայի դէմ ուղղուած 
օրէնքով նախատեսուած պատժամիջոցները, ստեղծուելու է քորուփցիայի 
կանխարգելման յանձնաժողով՝ մասնագէտների ու փորձագէտների լայն 
ներգրաւմամբ։ Յանձնաժողովի աշխատանքը հիմնուած է լինելու նորարարական 
մօտեցումների, թափանցիկութեան, հաշուետուողականութեան ապահովման 
սկզբունքների վրայ։ Նաեւ մշակելու ենք  հանրային ծառայողների թեկնածուների, 
այդ թւում՝ դատաւորների թեկնածուների բարեվարքութեան գնահատման 
մեթոտաբանութիւն:
Նաեւ այս տեսանկիւնից ենք դիտարկում իշխանութեան ճիւղերի յստակ 
տարանջատման անհրաժեշտութիւնը։ Գործադիր, օրէնսդիր եւ դատական 
իշխանութեան իրական անկախացումը կը նուազեցնի քորուփցիոն ռիսքերը։ 
Փոխզսպումների ու հակակշիռների արդիւնաւէտ մեխանիզմի կիրառումն 
ուղղուած է լինելու որոշումների ընդունման գործընթացներում քաղաքացիների 
առաւել մեծ չափով ներգրաւուածութեանը:
Առանձնակի կարեւորում եմ նաեւ չորրորդ իշխանութեան կայացումը։ 

-Այսօրուան դրութեամբ որո՞նք են Արցախի պետականութեան առջեւ 
առկայ կարեւոր հիմնախնդիրը եւ եթէ նախագահ ընտրուիք, ո՞ր 
խնդիրները լուծելու պիտի ջանաք։
Ամենակարեւորը, թերեւս, անվտանգութեան խնդիրն է։ Արցախի նոր իշխա-
նութիւնը ՀՀ անվտանգութեան հայեցակարգի հիման պէտք է մշակի ազգային 
անվտանգութեան միասնական համակարգ՝ ռազմաքաղաքական, տնտեսական 
եւ իրաւական հիմնարար բնագաւառներում: Մենք մէկ ազգ եւ մէկ հայրենիք 
ենք, ուստի անվտանգութեան տեսանկիւնից կիսում ենք նոյն ռիսքերը: ԱՀ 
եւ ՀՀ պետական շահը նոյնական է ռազմաքաղաքական եւ տնտեսական 
անվտանգութեան բոլոր բնագաւառներում: Մեր ազգային անվտանգութեան 
ապահովումը ենթադրում է նաեւ հոգեւոր, մշակութային եւ գաղափարախօսա-
կան ոլորտների քայքայմանը միտուած բացայայտ եւ քօղարկուած սպառնալիք-
ների համակարգային չէզոքացում: 
Անչափ կարեւոր է նաեւ անվտանգութեան քաղաքական բաղադրիչը։ 
Ժողովրդավարութեան ոչ բաւարար մակարդակը նոյնպէս սպառնալիք է մեր 
ժողովրդին ու պետութեանը, ինչպէս նաեւ ինքնիշխանութեան ոչ բաւարար 
ռեսուրսը (միջոցը)։ Արցախի նոր իշխանութիւններն ամէն ինչ անելու են 
արմատական բարեփոխումների ճանապարհով ժողովրդավարութեան 
մակարդակը մերձեցնելու դասական չափորոշիչներին եւ առանձնակի 
կարեւորութիւն են տալու ինքնուրոյն-նախաձեռնողական քաղաքականութեանը, 
մեր հանրութեան առաջնահերթ խնդիրների լուծման գործում ինքնուրոյն 
որոշումների կայացման ռեսուրսների ամրապնդմանը։
Հակամարտութեան գօտում ռազմական հաւասարակշռութեան ապահովմանն 
ուղուած արդիւնաւէտ միջոցների ձեռնարկմանն ու մեր զինուած ուժերի մշտա-
կան արդիականացմանը զուգահեռ  տարածաշրջանային անվտանգութեան 
աստիճանի բարձրացման նպատակով կիրառուելու են նաեւ «փափուկ ուժի» 
տարրեր, մասնաւորապէս՝ Ատրպէյճանի նկատմամբ զսպման քաղաքական-
դիւանագիտական միջոցներ: 

-Ուշագրաւ է, որ գործակցութեան նոր փուլ մը սկսած էք Արցախի մէջ 
գործող եւ երիտասարդ քաղաքական ուժ համարուող ՌԱԿ-ին հետ. Ինչն 
է այս գործակցութեան  նպատակայարմարութիւնը եւ ի՞նչ  ընթացք 
պիտի ունենայ այն ապագային։
Անչափ ուրախ եմ այս համագործեկցութեան համար եւ երախտապարտ եմ 
Արցախի Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեանը՝ ոչ միայն եւ նոյնիսկ ոչ 
այնքան ինձ սատարելու համար, որքան պատմական այս վճռորոշ պահին 
առաջադէմ կեցուածքի ու երկիրը բարեփոխելու օրուայ հրամայականի իր 
քաղաքական բաժինը ստանձնելու համար։ Յիշեցնեմ, որ առաջադէմ ուժերից 
ձեւաւորուած եւ իմ քաղաքական յենարանը հանդիսացող «Նոր Արցախ» 
դաշինքում երեք հիմնական ուժեր են՝ «Ինքնութիւն եւ միասնութիւն», «Ռամկա-
վար Ազատական» եւ «Վաղուայ Արցախ» կուսակցութիւնները։ Նախագահական 
ընտրութիւններում ինձ աջակցում են նաեւ «Միասնական հայրենիք», «Արցախի 
ապագան», «Հզօր միասնական հայրենիք» կուսակցութիւնները եւ «Հաւասար 
հնարաւորութիւնների հայրենիք» քաղաքացիական նախաձեռնութիւնը։ Մեզ է 
միացել նաեւ «Վստահութիւն» կուսակցութեան նախկին առաջնորդ, վերջերս 
կայացած ՏԻՄ ընտրութիւններում Ստեփանակերտի քաղաքապետի հիմնական 
թեկնածուներից մէկը հանդիսացած Գրիգորի Սահակեանը։
Մտադիր ենք ապագայ խորհրդարանում «Նոր Արցախ» դաշինքի եւ դաշնակից 
միւս ուժերի հիման վրայ ձեւաւորել լայն քոալիցիա (դաշինք), որն էլ աշխոյժ 
մասնակցութիւն կ’ունենայ արմատական բարեփոխումների մեր հայեցակարգի 
արդիւնաւէտ կենսագործմանը։ Մեր բոլոր դաշնակիցներն իրենց արժանի տեղը 
կը գտնեն արմատական բարեփոխումների այս գործընթացում։

- Քիչ չէ այն մարդոց թիւը, որոնք մեծ հաւատք կ՚ընծայեն Արցախի 

մէջ տեղի ունենալիք   բարեփոխումներուն։  Այդ  ընթացքին մէջ 
ալ կարեւոր  շեշտ  կը դրուի  անցեալ ռեժիմէն   ձերբազատուելու 
կարեւորութեան վրայ։ Համաձա՞յն էք այդ վարկածին, եւ արդեօք Արցախի 
մէջ ժողովրդավարութիւնը պիտի յաղթանակէ։
Քանիցս առիթ ենք ունեցել ասելու, որ այս ընտրութիւնները պայքար են հնի ու 
նորի միջեւ։ Հին ու նոր ասելով մենք հասկանում ենք հին ու նոր համակարգ։ 
Մեր հանրութեան առջեւ նոր մարտահրաւէրներ են ծառացել, որոնց չի կարող 
դիմակայել գործող համակարգը։ Համակարգի արդիականացման խնդիր կայ, 
մինչդեռ գործող համակարգի ներսում ոչ բարեփոխման ռեսուրս կայ, ոչ էլ, մեծ 
հաշուով, ցանկութիւն։ Արդիականացումն իրականացուելու է ոչ միայն նոր 
ուժերի ու նոր մարդկանց միջոցով, այլեւ պետական կառավարման համակարգի 
միջին օղակներում առկայ մասնագիտական եւ առաջադէմ աշխատողների 
ներգրաւմամբ։ Այսինքն՝ մենք ուզում ենք համակարգի խաղի կանոնները փոխել։
Եւ այս առումով ժողովրդավարութիւնն այլընտրանք չունի։ Այն օրուայ 
հրամայականն է։

-Ի՞նչ խօսք ունիք ուղղելիք «Ռամկավար Մամուլ»ի, ինչպէս նաեւ 
աշխարհով մէկ տարածուած ՌԱԿ-եան շրջանակներուն, ընկերներուն 
ու համակիրներու  զանգուածին։
Խնդրում եմ իմ ջերմ ողջոյնները հաղորդէք Ռամկավար Ազատական Կու-
սակցութեան բոլոր շրջանակներին ու համակիրներին։ Հայ աւանդական 
կուսակցութեան հետ համագործակցութիւնը եւ պատուաբեր է, եւ պար-
տաւորեցնող։
Իմ նախընտրական ծրագրում առանձնակի տեղ է յատկացուած աշխարհասփիւռ 
հայութեան հետ փոխյարաբերութիւններին։
Արցախի նոր իշխանութիւնը, գիտակցելով Արցախի տնտեսութեան վերա-
կանգնման եւ ներգաղթի չափերի մեծացման հարցում աշխարհասփիւռ 
հայութեան ներուժն արդիւնաւէտօրէն օգտագործելու անհրաժեշտութիւնը, 
Արցախ-Սփիւռք փոխյարաբերութիւններին հաղորդելու է ռազմավարա-
կան համագործակցութեան բնոյթ՝ անհետաձգելիօրէն ձեռնամուխ լինելով 
համապատասխան օրէնսդրական դաշտի ձեւաւորմանը եւ ներդրումային 
ոլորտում ազատականութեան եւ օրինականութեան իրական երաշխիքների 
ամրագրմանը:
Փոխուել է աշխարհի իրականութիւնը. փոխուել է նաեւ մեր հայրենիքի եւ մեր 
ժողովրդի առաջ ծառացած խնդիրների բովանդակութիւնը, համայն հայութեան 
համար ծառացած են բազում խնդիրներ, որոնք պահանջում են լուծման նոր 
մօտեցումներ: Որակական նոր մակարդակի վրայ պէտք է քննարկուի Հայրենիքի 
ու Սփիւռքի մեր համագործակցութեան օրակարգը:
Ամենակարեւորը՝ Սփիւռքի հետ յարաբերութիւններում գերակշռողը պէտք է 
լինի ոչ միայն եւ ոչ այնքան ֆինանսական բաղադրիչը, դրամահաւաքը, որքան 
գաղափարահաւաքը, սփիւռքեան մտաւոր ներուժի ըստ ամենայնի ներգրաւումը 
հայրենիքի անշեղ զարգացման գործում։ Իսկ դրա համար ամենաթանկ 
քափիթալը (դրամագլուխը) փոխադարձ վստահութիւնն է։ Արցախի նոր 
իշխանութիւններն ամէն ինչ անելու են Սփիւռքի համար վստահելի ու յարգուած 
գործընկեր լինելու համար։

«Ռամկավար Մամուլ»

Հարցազրոյց Արցախի Նախագահութեան Թեկնածու Մասիս Մայիլեանի Հետ

«ՌԱԿ-ի Հետ Համագործակցութիւնը Միաժամանակ Պատուաբեր 
Եւ Պարտաւորեցնող Է». Մասիս Մայիլեան
Արցախի  նախագահութեան թեկնածու  Տիար  Մասիս  Մայիլեան  
պատասխանած է «Ռամկավար Մամուլ»ի հարցումներուն

Արարողութեանց առընթեր, կը 
թելադրենք Ս. Մկրտութեան խոր-
հուրդը կատարել անմիջական 
հարազատներու ներկայութեան։ 
Նոյն հասկացողութեամբ նաեւ 
կատարել թաղման կարգը։ Ծիսա-
կան այլ արարողութիւններու գծով, 
բարեհաճեցէք ուղղութիւն ստանալ 
եկեղեցիներու գրասենեակներէն։
Կը հաղորդենք նաեւ, որ Մեծ Պահոց 
արարողութեանց եւ Ս. Պատարա-
գի ընթացքին «Տէր Ողորմեա»ի եւ 
բժշկութեան աղօթք պիտի բարձ-
րացուին, առ ի սփոփանք մեր 
հաւատացեալ ժողովուրդին այս 
համաճարակի տագնապէն ձերբա-
զատուելու, ժահրէն վարակուած-
ներուն ապաքինման եւ համայն 
աշխարհի ժողովուրդներու առող-
ջութեան համար։
Սրտագին կոչ կ’ուղղենք, որ այս 
տագնապի լոյսին տակ մեր հաւա-

տացեալները մնայուն դրութեամբ 
հետեւին պետական, նահանգային 
եւ քաղաքային ցուցմունքներուն, 
ինչպէս նաեւ եկեղեցական արա-
րողութեանց վերաբերեալ մեր ուղ-
ղութիւններուն։
Կը հաւատանք, որ մեր եկեղեցինե-
րէն եւ տուներէն ներս առ Աստուած 
բարձրացած մեր աղօթքներն ու 
աղաչանքները լսելի պիտի ըլլան 
բարեգութ Տիրոջ կողմէ որ փրկէ 
մեզ Պսակաձեւ Ժահրի (COVID-
19) պատճառած համաշխարհային 
համաճարակէն, ինչպէս նաեւ ամէն 
տեսակի երեւելի եւ աներեւոյթ փոր-
ձութիւններէ։
“Սուրբ եւ պատուական խաչիդ 
նշանով՝
մեր սահմաններէն եւ մեր բնա-
կարաններէն հալածէ
երեւելի եւ աներեւոյթ թշնամիները”:
(Ժամագիրք)

ԴԻՒԱՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

ԿՈՉ
Սրտագին Կոչ (“Քորոնա” Ժահրի Պատճառած 
Տագնապին Առիթով)
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these explanations must be fitted in the 
logic of ‘’primary necessity movement’’, 
ARMENPRESS reports PM Pashinyan 
said in a message addressed to the 
nation on March 24.
‘’All our citizens outside must have iden-
tification document’’, Pashinyan said, 
adding that the Commandant’s Office 
will set a mandatory request to fill in a 
form of movement.
‘’As refers to the list of primary neces-
sity activities and movement, the 
Commandant’s Office has already pub-
lished it and I see no need to mentioned 
again.
I can note that starting from today all 
the cafes and restaurants are closed. 

PM Pashinyan noted that there will be 3 
trillion USD decline of global GDP, which 
means that global market will have a 
gap in that amount.
‘’We have to get ready from today that 
Armenia must take at least 30 billion 
USD share from that gap and this task 
must be solved in the upcoming 5 years. 
This means that we have to set a task to 
take 1% of this gap in the global market 
and I believe we can do that’’, Pashinyan 
said, adding that Armenia was able to 
avoid food deficit in this hard period, 
something that not all countries were 
able to do.

which were in isolation for whom the 
virus had been confirmed but they were 
not hospitalized due to absence of com-
plaints. The other 2 received treatment 
at the infectious clinical hospital. The test 
is negative for another 2 patients at the 
infectious clinical hospital and they will 
be discharged from hospital tomorrow if 
a double test is again negative. 88 have 
left isolation locations, 37 of whom were 
isolated in their homes, while 51 were 
isolated in special places’’, Torosyan 
wrote.
On March 16th, Armenia declared a 
nationwide state of emergency until April 
14th to tackle the coronavirus situation.
Today limitations were imposed also on 
movement of people.
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DISTRICT OF

COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, 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 im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” 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.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction 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 im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate 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 Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum 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 con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

ing during the pre-construction phase.


ARMENIAN AMERICAN MUSEUM

SELECTS MATT CONSTRUCTION

AS PRE-CONSTRUCTION

GENERAL CONTRACTOR

An Armenian woman who became a Soviet spy and helped foil a Nazi plot to as-

sassinate Stalin, Churchill and Roosevelt in 1943 has died aged 93.

Goar Vartanian, who with her husband, Gevork, worked as a secret agent on nu-

merous missions, died on Monday. She will be buried in Moscow’s prestigious

Troyekurovskoe cemetery, said Sergei Ivanov, a spokesman for Russia’s SVR intelli-

gence service.

Vartanian helped thwart Operation Long Jump – a Nazi plot to assassinate the al-

lied 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 mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

veal further details of the couple’s operations “so as not to cause political scandals in

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

The Russian president, Vladimir Putin, congratulates
Goar Vartanian in Moscow in 2005. He said of her and
her husband: ‘They are modest people, they don’t like to

be called heroes.’ Photograph: Itar-Tass/AP

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

2nd Annual Gala include former U.S. Sec-

retary 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 Cer-

emonies 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 Califor-

nia, Mr. & Mrs. Bedros and Anna Orun-

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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News from Armenia & Artsakh

Pashinyan Speaks About Economic Activities 
During And After Coronavirus

Tokyo Olympics 2020 
postponed

1920 Shushi Massacres 
as the Continuation of 
the Armenian Genocide

PM Pashinyan Further Toughens Anti-
Coronavirus Measures, Citizens Can Be Out Only 
For Dire Needs

14 People Recover From Coronavirus In Armenia

Prime Minister of Armenia Nikol 
Pashinyan mentioned the steps 

that have to be done in economy during 
the days of the fight against coronavi-
rus and after, ARMENPRESS reports 
Pashinyan talked about this in his mes-
sage addressed to the nation on March 
24.
‘’The International Monetary Fund has 
already recorded that 2020 will be a 
year of recession for global economy. 
According to some assessments, the 
recession will be even worse than in 
the years of 2008-9 economic crises.  At 
the moment the predictions for Armenia 
are a bit better, but we will obviously 
loose the growth rate that we achieved 
in 2019 as a result of the joint work. But 
as I have said in the past, we perceive 
this situation not as a tragedy but as a 
new oppportunity.to change Armenia’s 
place in the global economy and for 
implementing our economic revolution 
agenda more effectively and at a dou-
ble-pace’’, PM Pashinyan said.

By 21:00, March 24 14 citizens of 
Armenia have recovered from coro-

navirus and 88 have left isolation rooms, 
ARMENPRESS reports Health Minister 
of Armenia Arsen Torosyan wrote on his 
Facebook page.
‘’Today we have the following positive 
results – 14 recovered citizens, 12 of 

The 2020 Summer Olympics, aka 
the Tokyo 2020, have been post-

poned due to the COVID19 pandemic, 
not cancelled, Japan’s Prime Minister 
Shinzo Abe told reporters after holding 
a phone talk with IOC President Thomas 
Bach, the Japanese Prime Minister’s 
Office said.
The games will be held by the summer 
of 2021.
“After his telephone talks with IOC 
President Bach, PM Abe spoke to the 
press and explained that the two have 
agreed that the Tokyo Olympic Games 
would not be cancelled, and the games 
will be held by the summer of 2021”, 
Abe’s office said in a tweet.

DARON HOVHANNISYAN

The Azerbaijani armed units, together 
with Tatar bandits from Shushi city 

organized the massacres of Armenians 
from March 23-26 1920. The exact 
number of victims is not known so far. 
Various sources assess from 8 to 10 
thousand.
About two months after the massacres, 
on May 15, 1920, Karapet Vardapetyants, 
a priest and member of the Consistory 
of Shushi, and Mirza Ter-Sargsian, a 
church secretary, sent a letter to the 
Catholicos of all Armenians stating that 
more than 4,000 Armenians were killed 
during the massacres, 6,000 people fled 
and 3,000 were taken captive, many of 
whom were killed later, including women, 
children and the elderly.
The fact that this was a continuation of 
the Armenian Genocide carried out by 
the Ottoman Empire, in which the newly 
created Republic of Azerbaijan was also 
involved, is proved by plenty of archival 
documents.

Appeal (Regarding The 
Coronavirus Crisis)

As the entire world grapples with 
the Coronavirus pandemic, first and 
foremost we beseech the Lord to 
protect us all, to lead us to safe and 
healthy days and hasten the recovery 
of those infected.
Following the decision of His 
Holiness Karekin II, Catholicos of 
All Armenians, and His Holiness 
Aram I, Catholicos of the Great 
House of Cilicia, and with the health 
and safety of our community as 
our top priority, H.E. Archbishop 
Hovnan Derderian, Primate, and H.E. 
Archbishop Moushegh Mardirossian, 
Prelate, hereby announce that, effec-
tively immediately, Divine Liturgy 
and Great Lent Sunrise and Vigil 
services will be conducted behind 
closed doors and without the partici-
pation of faithful until April 9, Maundy 
Thursday.
The services will be live streamed on 
the website and/or Facebook page of 
each respective Church, whenever 
possible.
We are certain that our faithful will 
continue to offer their individual 
prayers within their homes. Churches 
will also maintain regular working 
hours to offer parishioners the 
opportunity to light candles and say 
prayers in compliance with official 
orders limiting the number of people 
in one place as well as maintaining 
a safe distance from one another. 
In addition, we ask for baptisms and 
funerals to take place with the pres-
ence of immediate family members 
only. For other rites and services, 
further information can be obtained 
from Church offices.
“Der Voghormya” prayers will contin-
ue to be offered during Great Lent 
services and Divine Liturgy for the 
swift resolution of this crisis, speedy 
recovery and good health for all.
Once again, we urge all to monitor 
the situation closely and heed all 
national, state, and local guidelines 
as well as updated directives for 
Church services.
Prayers are needed more than ever 
in these challenging and uncertain 
times. Thus, we urge our faithful to 
follow the services online and join us 
in prayer from their homes, beseech-
ing the Lord for strength, peace, and 
healing, for the abatement of the 
pandemic and return to normalcy.
“By the sign of Your holy and pre-
cious Cross,
drive away visible and invisible ene-
mies
from our midst and from our habi-
tations”
 OFFICE OF THE WESTERN DIOCESE

Starting from March 24 new restric-
tions are in force for at least 1 week, 

by which thousands of enterprises will 
stop operating. The works of primary 
necessity services and people’s primary 
necessity movement are allowed. The 
citizens walking outside must have very 
clear explanations of where they go and 
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DISTRICT OF

COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, 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 im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” 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.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction 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 im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate 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 Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum 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 con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

ing during the pre-construction phase.
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An Armenian woman who became a Soviet spy and helped foil a Nazi plot to as-

sassinate Stalin, Churchill and Roosevelt in 1943 has died aged 93.

Goar Vartanian, who with her husband, Gevork, worked as a secret agent on nu-

merous missions, died on Monday. She will be buried in Moscow’s prestigious

Troyekurovskoe cemetery, said Sergei Ivanov, a spokesman for Russia’s SVR intelli-

gence service.

Vartanian helped thwart Operation Long Jump – a Nazi plot to assassinate the al-

lied 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 mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

veal further details of the couple’s operations “so as not to cause political scandals in

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

The Russian president, Vladimir Putin, congratulates
Goar Vartanian in Moscow in 2005. He said of her and
her husband: ‘They are modest people, they don’t like to

be called heroes.’ Photograph: Itar-Tass/AP

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

2nd Annual Gala include former U.S. Sec-

retary 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 Cer-

emonies 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 Califor-

nia, Mr. & Mrs. Bedros and Anna Orun-

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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News from Armenia & Artsakh

The Ministry of Finance informs that 
a total of 499 million and 834 thou-
sand drams has been donated to the 
Armenian government for its anti-coro-
navirus efforts, ARMENPRESS reports 
the government said.

The treasury account (900005001947) 
was opened on March 17th for citizens 
and organizations willing to make dona-
tions.
The government said a total of 2407 
payments were made since.

President of Artsakh Receives Secretary Of 
Security Council Of Armenia

Preventive Measures Should be Implemented by 
Everyone in a Responsible Way – Armenian President

Quit Smoking, Stay Alive – Health Minister of 
Armenia

COVID-19: No Shortage of Food and Non-food 
Items in Armenia

Nearly 500 Million AMD Donated to Anti-
coronavirus Efforts

Pashinyan Speaks About Economic Activities 
During And After Coronavirus

PM Pashinyan Further Toughens Anti-
Coronavirus Measures, Citizens Can Be Out Only 
For Dire Needs
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Artsakh Republic President Bako 
Sahakyan received Secretary of the 
Security Council of Armenia Armen 
Grigoryan, the Presidential Office told 
Armenpress.
Issues related to the cooperation 
between the two Armenian republics in 
the security sphere were on the agenda 
of the meeting.
The meeting was also attended by 

Health Minister of Armenia Arsen 
Torosyan urges to quit smoking as a pro-
tection from coronavirus, ARMENPRESS 
reports Torosyan wrote on his Facebook 
page.
‘’Coronavirus kills mostly smokers 

There is no problem of food and non-food 
essential items in Armenia due to the 
new coronavirus, Chairman of the State 
Commission for Protection of Economic 
Competition Gegham Gevorgyan said at 
a press conference, adding that imports 
continue at a normal course.
“At this moment, as previously, we do not 
have a shortage of food and non-food 

President of Armenia Armen Sarkissian 
signed the laws on making amendments 
to the Criminal Code and changes to 
the Code of Administrative Offenses, 
the Presidential Office told Armenpress.
The laws aim at raising the efficiency 
of measures taken by Armenia during 
the current state of emergency aimed 
at fighting the spread of the novel coro-
navirus (COVID-19).
“The preventive measures are nec-
essary and should be unconditionally 
implemented by everyone in a responsi-
ble way. All relevant authorities, including 
the law enforcement agencies, should 
demonstrate high level of responsibility 

Nikol Pashinyan noted that the 
Government has elaborated clear steps 
for assisting the promising and compet-
itive spheres of business and the 1st 
package of business assistance will be 
adopted during the Cabinet meeting on 
Thursday.
‘’A total of 150 billion AMD will be provid-
ed, but in reality this is not for resisting 
this crisis period, but for preparing our 
victories in the post-crisis period. During 
the Cabinet meeting we will also adopt a 
large-scale program on assisting agricul-

ture. As I had promised, all the interest 
rates of all the newly provided agricultur-
al loans will be paid by the Government, 
as well as privileged conditions will be 
created for newly establishing agricul-
tural corporatives’’, Pashinyan said, 
emphasizing that during these days 
agricultural activities must not stop in 
any way.  
‘’I call on all of our farmers to actively 
engage in agricultural works, because 
the  Commandant’s Office has made a 
decision that agricultural activities are 
acts of primary necessity’’, the PM said.

Only groceries, pharmacies, banks will 
operate and of course, the citizens will 
have the opportunity to visit groceries, 
pharmacies, banks, but I want to ask all 
of you to use on-line services as much 
as possible, on-line purchases, on-line 
payments, on-line banking and so on.
Dear compatriots, I understand that 
many of you have no experience in using 
such services, but this is a very good 
opportunity to learn these modern-world 
technological solutions, particularly given 
the fact that those services will make 
your life more convenient not only during 
the pandemic but also after it.
I want to apologize to all of you for these 

limitations and inconveniences. But I 
also hope that all of you clearly under-
stand that this is done just for you and 
particularly for the pillars of our national 
consciousness – the safety of our par-
ents, grandmothers and grandfathers’’, 
Pashinyan said.
He added that from 10 to 12 o’clock all 
the shops, pharmacies, banks will serve 
only citizens aged above 65, urging all 
others not to visit shops at that period.
Nikol Pashinyan once again asked 
and urged everyone to leave houses 
only in case of dire needs, taking with 
them identification documents. He also 
emphasized that people should not 
gather in groups of more than 2 people.

Artsakh’s Security Council Secretary 
Arshavir Gharamyan.

because the virus attacks the lungs 
which are already in a bad state at smok-
ers. If you do not want to be severely 
infectedwith coronavirus or die from it, 
you have to quit smoking right now’’, 
Torosyan wrote.

essential items. Lars checkpoint is open, 
and the import continues normally, there 
is no problem with cargo transportations. 
Our studies have always showed that 
we would not have a problem in this 
field. We urge our citizens not to do 
panic-buying at this moment because 
there is no need for that”, he said.

during the fulfillment of the laws.
While defining the rules of quarantine 
and self-quarantine, even during the 
state of emergency, it is necessary 
to show caring attitude and personal 
approach to persons facing various 
serious health problems during family 
tragedies and other exclusive cases.
The grounded and proportionate use 
of restrictions by law set for the press 
is also important”, the President said.
The Armenian parliament adopted on 
March 23 a bill on filing administrative 
and criminal liability for the violation of 
the rules of quarantine and self-quaran-
tine during state of emergency. 
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Genocide 100 + 5
1920 Shushi Massacres as the Continuation of 
the Armenian Genocide

Some of these documents, in particular, 
have been preserved in the Fund of 
National Archives of Armenia. About a 
month before the massacre took place, 
on February 25, 1920, the report sent 
by the Armenian diplomatic mission in 
Georgia states:
“Poidebard (the head of the French 
Military mission in Armenia) asks to 
inform you:
1. It is not Nuri (previous Ottoman 
minister, the brother of Enver Pasha, 
one of the perpetrators of the Armenian 
Genocide) in Shushi but Khalil (Enver’s 
uncle, also a perpetrator of the Armenian 
Genocide).
2. Only the mobs will take part in the 
fights, not the army.
3. It is strictly ordered to wait for the 
Armenians to take the first step, placing 
responsibility on them.
4. Tartars are acting very cautious and 
adept in order to attract foreign missions 
to their side”.
As you can see, Khalil pasha - the uncle 
of Enver pasha, one of the perpetrators 
of the Armenian Genocide - was there 
in the eve of the Shushi massacres. It is 
important to note that Enver pasha was 
personally involved in the murders of the 
hundreds of thousands of Armenians.
In a letter dated March 5, Karabakh 
Association in Yerevan notes that 
Azerbaijani authorities ordered Governor 
Sultanov (appointed in January 1919, 
with the support of the British General-
Governor of Karabakh) and Khalil Pasha 
to launch a new offensive and disarm 
Karabakh.
“The latter (Sultanov and Khalil pasha) 
have organized mobs of Tartars and 
Kurds, mass pogroms of Armenians are 
being prepared, and they will start from 
Khankendi (Varakn, later Stepanakert) 
and Aghdam”,- the announcement 
reads.

According to the same statement, the 
Azerbaijani troops also demanded 
Khosrov Bek Sultanov place military 
garrisons in the centre of Karabakh 
- in Varanda and Jraberd, which 
was a gross violation of the pro tem 
agreement between Karabakh and 
Azerbaijan signed on August 22, 1919. 
Nevertheless, with the help of the 
Turkish General, Azerbaijan continued 
to mobilize troops in Karabakh and 
prepared an attack on Zangezur.
From February 28 to March 4, Armenians 
of Karabakh held the 8th Congress in 
the village of Shosh with the partici-
pation of 96 deputies. The resolution 
adopted by the Congress stated that 
Azerbaijan continues to violate the 
interim agreement of August 22, 1919, 
signed amid the resolution of the 7th 
Congress of Armenians of Karabakh.
The resolution adopted by the 8th 
Congress also states that on February 
22, 1920, the Azerbaijani government 
forces killed several hundred Armenians 
on their way to Khankendi, Askeran and 
on the road of Shushi-Yevlakh, looting 
homes and property owned by the 
Armenians. Paragraph 5 states that if 
such actions continue, the Armenians 
in Nagorno-Karabakh will have to take 
necessary measures to protect their 
lives and honour.
Thus, as we can see, the newly 
founded Republic of Azerbaijan laid 
the foundations of its genocidal and 
Armenophobic state policy, cooperating 
with Turkish representatives who have 
organized and perpetrated the Armenian 
Genocide. In this sense Shushi was not 
the first case; way back in September 
1918, Nuri Pasha captured Baku along 
with Tartars, killing about 20 thousand 
Armenians, including women, old peo-
ple and children, in just 2 months. This 
policy reached Nakhichevan, Gandzak, 
Nukhi and Aresh, as well as to Artsakh 
and other Armenian settlements.
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DISTRICT OF

COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, 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 im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” 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.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction 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 im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate 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 Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum 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 con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

ing during the pre-construction phase.
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An Armenian woman who became a Soviet spy and helped foil a Nazi plot to as-

sassinate Stalin, Churchill and Roosevelt in 1943 has died aged 93.

Goar Vartanian, who with her husband, Gevork, worked as a secret agent on nu-

merous missions, died on Monday. She will be buried in Moscow’s prestigious

Troyekurovskoe cemetery, said Sergei Ivanov, a spokesman for Russia’s SVR intelli-

gence service.

Vartanian helped thwart Operation Long Jump – a Nazi plot to assassinate the al-

lied 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 mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

veal further details of the couple’s operations “so as not to cause political scandals in

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

The Russian president, Vladimir Putin, congratulates
Goar Vartanian in Moscow in 2005. He said of her and
her husband: ‘They are modest people, they don’t like to

be called heroes.’ Photograph: Itar-Tass/AP

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

2nd Annual Gala include former U.S. Sec-

retary 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 Cer-

emonies 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 Califor-

nia, Mr. & Mrs. Bedros and Anna Orun-

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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trying to bring in the laity as the “owners” and the “leaders” of the church. Despite 
the political umbrella, they were very limited, insignificant and disorganized as the 
Armenian people resisted vehemently with one and united fist as the defenders 
of the Mother Church and the custodians of the national identity in Armenia. The 
Mother Church stood tall and strong and Catholicos Kevork the Fifth alert who 
had resisted the Turks earlier during the Battle of Sartarabad, standing in front of 
the Cathedral of Holy Etchmiadzin strong and determined. As mere adventurers 
those treacherous schismatic rebels had no place in the church since they were 
after their daily interests and against the centuries old institution. For the sake of 
“reformation” as it were, the rebels began changing the orders of the Holy Altar, 
placing on it only the painting of Jesus, like the protestant churches, thinking they 
could elevate the caliber of the clergy by eliminating celibacy and distorting the 
original language of the liturgy. They even rejected the use of the clerical garb and 
tried to open schools and publish periodicals. The whole movement was nothing 
but a commotion and confusion, a total failure at the end.

The Decree of Holy Etchmiadzin
Realizing how closely the state of the Republic of Soviet Armenia was assisting 
the rebels, His Holiness Catholicos Kevork V lamented the occupation of St. 
Gregory church of Yerevan by the Ministry of the Interior and handing it over to 
the self-proclaimed group of the “Free Church Brotherhood.” Also the St. Mary 
church in the region of Nork, the Holy Cross church in Dalaragyaz, as well as the 
cemetery of the capital Yerevan to be given to “a few defrocked clergy” against 
the will of the faithful. The Catholicos protested strongly demanding the occupied 
sanctuaries and warned to expel canonically and defrock the rebels, always with 
little or no response from the authorities.
The Catholicos made an appeal to the government of Soviet Georgia in a letter 
dated June 26, 1927, surfacing the danger. Receiving no response, he was obliged 
to make an appeal to Federal Republic of Transcaucasia “demanding justice.” The 
Supreme Spiritual Council of Holy Etchmiadzin   ordered Bishop Ashot Shakhian, 
the head of the rebels, to come to their senses, telling him to stay away from 
destructive actions against the Mother Church. Hearing no remorse, the Council 
and the Catholicos went on to defrock them.

The Defrocked
All advice and warnings ignored, the Catholicos considering his advanced age 
and having the support of the entire faithful resolved to stop the movement once 
and for all. He wanted the dangerous state of affairs to end before his demise. 
Catholicos Kevork the Fifth took final action and in his September 5, 1927 Encyclical 
defrocked Bishop Ashot Shakhian “who was fallen in conspiracy against the 
Armenian Church and the Mother See.” Those defrocked included Penig vartabed 
Yeghiazarian who showed “disrespectful and reprehensible action overall.” Also 
priest Mesrob Melian, the editor of “Azat Yegeghetsi” periodical who was rebellious 
against the spiritual authority. The punishment weakened the arrogant movement 
to finally die in 1928, even though the remnants tried to continue the malice after 
the death of the Pontiff in 1930. They even attempted to interfere and stop the 
forthcoming National-Ecclesiastical Assembly from convening to elect the next 
Catholicos, but to no avail. Times were still dangerous and the authorities were 
backing what was left to continue harassing the bishops of the Mother See with 
arrogance and violence.
In his final attempt Catholicos Kavork the Fifth, now aged and deeply concerned 
about the persisting danger wrote a forceful letter of protest to the authorities 
in Armenia dated June 29, 1928 addressed to the President S. Der Gabrielian, 
demanding control and justice. He also wrote a letter to Alexei Rigov in Moscow. 
He heard no response to his urgent letters.

The End of the Rebellious Action
The end came soon after and the schismatic rebels vanished when Archbishop 
Khoren Mouradbekian headed the Mother See following the passing of the brave 
Cathoicos Kevork V. The National-Ecclesiastic Assembly convened in 1932 
and the new Catholicos, His Holiness Khoren I Mouradbekian, was elected and 
enthroned as Catholicos of All Armenians. With their disappearance hate and 
persecutions persisted, and Catholicos Khoren I, the Servant of God, gave his 
life when Armenian communists entered his pontifical residence to demand the 
keys of the Cathedral treasury. Upon refusal of His Holiness, he was treacher-
ously strangled to death in 1938 at age 65. With the Pontiff’s death the notorious 
aberration vanished altogether.

Father ZAVEN ARZOUMANIAN, PhD

The reader may ask why pay atten-
tion to a movement knowing too well 
it was entirely reprehensible and 
worthless. My answer is to write and 
make our faithful aware once and for 
all of another infamous page of our 
recent history which has been sur-
facing lately during the independent 
Republic of Armenia under foreign 
sects against the Apostolic Mother 
Church.

Destructive Movement
The infamous movement within the 
Armenian Church at the dawn of 
the Soviet occupation was a very 
short-lived aberration, worthless 
indeed, but still a culpable part of 
the Armenian history of our recent 
past. Let me state from the outset 
that the Armenian Church is the national and the only Church canonically known 
as such, and if today foreign sects with Armenian followers are trying to gain 
ground in our country, they are doomed to failure, and the state of the Republic of 
Armenia should not neglect the honorable place of their national Church for any 
consideration. The Armenian Church is the church of the country. 
It was entirely against the Mother See and the Catholicos of All Armenians that 
in 1920’s the so called “Free Church” treacherously insinuated in Armenia with 
its insignificant followers as the offshoot of the equally miserable “Living Church” 
started in Russia and supported by the Soviet Union against the Russian Orthodox 
Church. Those Armenian rebels followed their counterparts in Moscow trying to 
challenge Catholicos Kevork V Sourenian of All Armenians (1911-1930), backed 
by the Soviet Armenian government. They were allowed by the Armenian author-
ities to occupy some churches headed by one bishop and a couple of priests who 
vehemently stood against the Mother See, demanding so-called “reformation within 
the Armenian Church” rejecting theology, canon law, and the Holy Sacraments. 
Obviously the aberration was the by-product of the atheist Soviet system, both 
in Russia against the Russian Orthodox Church, and in Armenia against Holy 
Etchmiadzin. Those rebels came out with “personal revenge” to hurt the Apostolic 
and Orthodox foundations of both churches trying to destroy the hierarchic structure 
and denying their time honored patriarchal authorities.

The “Living Church” Mother of Evil 
The parent of the movement in Armenia 
was the “Living Church” in Russia that 
began after the fall of the Russian Empire 
in 1917. A year later state and religion 
separated by the decree of Lenin and 
religious persecution immediately claimed 
and occupied properties of the Russian 
Orthodox Patriarchate. The pressure was 
harsh on 117 million Russian Orthodox 
faithful and 71,000 clergy. Patriarch 
Tikhon of the Russian Orthodox Church 
was imprisoned where he died in 1925 
at age 60.  Schism broke in the church 
resulting in the “Living Church” and in 
its offshoot, the “Free Church” in Soviet 
Armenia.
In May 1922 the outlaws in Moscow 
received state protection and assumed 
“canonical” power and right to punish, 
to judge and to redeem by making the 
“Living Church” the executive body of the 
Russian Orthodox Church, replacing the 
Patriarchal authority soon after Patriarch 
Tikhon’s passing. 
The state in Moscow forced the Church to submit with the exile of hundreds of 
bishops, the elimination of parishes, and temporarily destroying the religious 
power in the country. The same happened in Armenia that lasted very short and 
ended in 1928.

The Purpose of the Movement
The purpose obviously was to destroy the Armenian Church from its foundations, 

Kevork V Sourenian 

Patriarch Tikhon

Notorious Aberration
(1924-1928)

During Catholicos Of All Armenians
Kevork V Sourenian
“Free Church” In Armenia

Sunday Divine Liturgy And Homilies To Be 
Broadcast Live Via Live-Stream
We officially inform the Diocesan faithful 
that given the current global situation 
with the COVID-19 Coronavirus, the 
church services that are scheduled to be 
held at St. Leon (Srbots Ghevontiants) 
Armenian Cathedral and parishes across 
the Western Diocese will be broadcast 
live via live-stream. The Cathedral’s 
services will be available for viewing on 
the Diocese’s Facebook page.
 On the following Sundays (March 22, 
29 and April 5) the live-stream schedule 

will be as follows:
Morning Prayer Service – 10 a.m.
English Homily – 10:45 a.m.
Divine Liturgy – 11 a.m.
Armenian Homily – 12 noon
The Diocesan Primate and the reverend 
clergy pray for the well-being and safety 
of the faithful.
Follow the link to view the live stream - 
https://youtu.be/zChWEzfaVSo
 
OFFICE OF THE WESTERN DIOCESE

Community News



Wednesday, March 25, 2020 14
A PUBLICATION OF ARMENIAN DEMOCRATIC LIBERAL PARTY, WESTERN DISTRICT COMMITTEE OF THE UNITED STATES

Thursday, December 5, 2019

Vol. 97, #47

DISTRICT OF

COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, 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 im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” 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.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction 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 im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate 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 Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum 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 con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

ing during the pre-construction phase.


ARMENIAN AMERICAN MUSEUM

SELECTS MATT CONSTRUCTION

AS PRE-CONSTRUCTION

GENERAL CONTRACTOR

An Armenian woman who became a Soviet spy and helped foil a Nazi plot to as-

sassinate Stalin, Churchill and Roosevelt in 1943 has died aged 93.

Goar Vartanian, who with her husband, Gevork, worked as a secret agent on nu-

merous missions, died on Monday. She will be buried in Moscow’s prestigious

Troyekurovskoe cemetery, said Sergei Ivanov, a spokesman for Russia’s SVR intelli-

gence service.

Vartanian helped thwart Operation Long Jump – a Nazi plot to assassinate the al-

lied 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 mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

veal further details of the couple’s operations “so as not to cause political scandals in

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

The Russian president, Vladimir Putin, congratulates
Goar Vartanian in Moscow in 2005. He said of her and
her husband: ‘They are modest people, they don’t like to

be called heroes.’ Photograph: Itar-Tass/AP

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

2nd Annual Gala include former U.S. Sec-

retary 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 Cer-

emonies 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 Califor-

nia, Mr. & Mrs. Bedros and Anna Orun-

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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ACC of Fresno Showcases The Culinary Art
of Preparing Kharpertsi - Style Kufta

Frequently Asked Questions
my2020census.gov

KUFTA TEAM, l to r, Teacher Madeline Kachadoorian, Berjouhie Devejian, 
and Isabel Chilpigian

KUFTA EVENT CHAIR Mary Ekmalian speaking to the participants

The Armenian Cultural Conservancy 
(ACC) of Fresno hosted their third annu-
al Armenian  Heritage Culinary Art Class 
on January 25, 2020 in the Armenian-
American Citizens’ League Hall and 
kitchen at the California Armenian Home 
(CAH). The recipe selected to showcase 
was the Kharpertsi-style kufta - - so 
well-known and loved yet less made in 
today’s homes. With expertise, the CAH 
Home Guild co-hosted this session as 
they prepare and sell this specialty dish 
bi-annually.
Guild member Elsie Bedrosian demon-
strated mixing the triple-ground lean 
meat with water-soaked fine cracked 
wheat in a Hobart mixer and how to 
assess its “doneness.”  Delicately form-
ing the outer shell is part of this multi-

step process that requires much skill.  To 
allow more time for practicing this partic-
ular technique, ACC and Guild member 
Mary Ekmalian prepared, formed, and 
refrigerated the “por” stuffing into wal-
nut-size pieces the day before. 
Approximately 40 participants including 
teachers, students, and guests were in
attendance. To enable personalized 
lessons, each teacher instructed a 
small group of students. We thank 
the community kufta experts who gra-
ciously accepted the invitation to teach: 
Angel Bardezbanian, Anna Garabedian, 
Madeline Kachadoorian, Patty Kalajian, 
and Arda Toktas. After each group of 
students completed a couple trays of 
kufta, ACC and Guild member Linda 
Kaloustian demonstrated how to prepare 

the broth. Students and community 
guests enjoyed a kufta lunch which 
included salad, cheese berag, bour-
ma and persimmon cookies. Everyone 
received a printed recipe and additional 
kufta to-go, along with memories from a 
morning of fellowship and learning more 
about Armenian culture and its cuisine.
The CAH Home Guild’s purpose is to 
promote and serve the general wel-
fare of the California Armenian Home. 
Throughout the year, they host bake 
sales and frozen kufta sales to benefit 
the California Armenian Home. They 
meet on the third Friday of each month 
for a business meeting lunch and pro-
gram, and welcome newmembers and 
guests. For more information, contact 
Mary at 559-261-1026.

The Armenian Cultural Conservancy is 
a 501c3 community benefit organization 
(CBO) whose mission is “to collect, 
preserve and interpret the evidence of 
the Armenian experience in the Central 
Valley . . .” with an office and memora-
bilia displays in The Vineyards complex 
at the California Armenian Home, 6720 
E. Kings Canyon Road. 
Office Hours are Monday, Wednesday 
and Friday from 11:00 a.m. to 1:00 p.m., 
or by appointment.  For more infor-
mation, or to receive a newsletter and 
event
announcements, please e-mail your 
request to armenianconservancy@
gmail.com or call the office at 559-
835-0837.  

Community News

What is the 2020 Census? 
The goal of the census is to count every person living in the United States once, 
only once and in the right place. Article I, Section 2 of the U.S. Constitution 
mandates that this population and housing count occur every 10 years. Census 
data guide how more than $675 billion in federal funding is distributed to states 
and communities each year. 
Am I required to respond to the 2020 Census? 
Yes, you are required by law to respond to the 2020 Census. We are conduct-
ing the 2020 Census under the authority of Title 13, U.S. Code, Sections 141, 
193 and 221. This collection of information has been approved by the Office 
of Management and Budget (OMB). The eight-digit OMB approval number is 
0607-1006. If this number were not displayed, we could not conduct the census. 
How long will my 2020 Census questionnaire take? 
The Census Bureau estimates that completing the questionnaire will take 10 
minutes on average. Send comments regarding this burden estimate or any 
other aspect of this burden to: Paperwork Reduction Project 0607-1006, U.S. 
Census Bureau, DCMD-2H174, 4600 Silver Hill Road, Washington, DC 20233. 
You may email comments to . Use “Paperwork Reduction Project 0607-1006” 
as the subject. 
How do I respond? 
Go to my2020census.gov to complete your 2020 Census questionnaire online. 
You will need the 12-digit Census ID found below the barcode on the ques-
tionnaire. 
How will the Census Bureau use the information I provide? 
By law, the Census Bureau can only use your responses to produce statistics. 
Are my answers confidential and private? 
Yes. The Census Bureau is required by law to protect your information (Title 
13, U.S. Code, Section 9). The Census Bureau is not permitted to publicly 
release your responses in a way that could identify you or your household. Per 
the Federal Cybersecurity Enhancement Act of 2015, your data are protected 

from cybersecurity risks through screening of the systems that transmit your 
data. All web data submissions are encrypted in order to protect your privacy. 

Title 13 of the U.S. Code protects the confidentiality of all your information. 
Violating the confidentiality of a respondent is a federal crime with serious 
penalties, including a federal prison sentence of up to five years, a fine of up to 
$250,000, or both. Only authorized individuals have access to the stored data, and 
the information you provide to the Census Bureau may only be used by a restricted 
number of authorized individuals who are sworn for life to protect the confiden-
tiality of your individ-
ual responses. Your 
answers cannot be 
used against you by 
any government agency 
or court. 
For more information 
about how we protect 
your information, please 
visit our Web site at 
census.gov and click 
on “Data Protection 
and Privacy Policy” 
at the bottom of the 
home page. This page 
also includes informa-
tion about the collec-
tion, storage, and use 
of these records. Click 
on “System of Records 
Notices (SORN)” and 
look for Privacy Act 
System of Records 
Notice COMMERCE/
CENSUS-5, Decennial 
Census Program.

DC
U.S. Census Bureau
Washington, DC 20233-0001

Office of the Director

March 12, 2020

Dear Resident:

This is your invitation to respond to the 2020 Census. We need your help to count everyone in the
United States by providing basic information about all adults, children, and babies living or staying at
this address.

Results from the 2020 Census will be used to:

● Direct billions of dollars in federal funds to local communities for schools, roads, and other
public services.

● Help your community prepare to meet transportation and emergency readiness needs.

● Determine the number of seats each state has in the U.S. House of Representatives and your
political representation at all levels of government.

Please respond by April 1 using ONE of the following options:

Option 1:
Go to my2020census.gov to complete your 2020 Census questionnaire
online. You will need your 12-digit Census ID, which is printed below the barcode
on the front of the enclosed questionnaire.

Option 2:
Complete and mail back the enclosed questionnaire in the postage-paid envelope
provided.

Respond online to help us conserve natural resources, save taxpayer money, and process data more
efficiently.

The census is so important that your response is required by law, and your answers are kept
completely confidential. If you do not respond, we will need to send a Census Bureau interviewer to
your home to collect your answers in person. If you need help completing your 2020 Census
questionnaire, please call toll-free 1-844-330-2020.

Thank you for your prompt response.

Sincerely,

Steven D. Dillingham
Director

Enclosures

Mensaje importante: Para completar su cuestionario del Censo del 2020, visite
my2020census.gov o llame gratis al 1-844-468-2020.

census.gov

OMB No. 0607-1006: Approval Expires 11/30/2021

D-LC1 (6-2019)
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Թալին Պապայեանի «Չարլզ»ը 
Կազմակերպութեամբ Մեծագոյն 
Նիւ Եորքի Թէքէեան Մշակութային 
Միութեան՝ աշխարհահռչակ երգիչ 
Չարլզ Ազնաւուրի ստեղծագործական 
կեանքը բեմադրուեցաւ Կիրակի, 
Մարտ 1-ին Նիւ Եորքի Symphony 
Space-ի մէջ:
Աշխարհահռչակ երգիչ Չարլզ 
Ազնաւուրի ստեղծագործական 
կեանքը ներկայացնող այս իսկական 
արուեստի գործը, որուն հեղինակն 
ու բեմադրիչն է տաղանդաշատ 
Թալին Պապայեան, մեծ խանդա-
վառութեամբ ընդունուեցաւ լեցուն 
սրահի հանդիսականներուն կողմէ, 
ուր կը գտնուէին Նիւ Ճըրզիի 
Ծերակուտական Ռապըրթ Մենէն-
տեզը՝ (Դեմոկրատ), ՄԱԿ-ի մօտ 
Հայկական պատուիրակութեան 
զինուորական կցորդ գնդ. Տիգրան 
Յովհաննիսեան եւ երկրորդ քար-
տուղար Զոյա Ստեփանեանը:
Շարլ Ազնաւուրի կեանքն ու երաժըշ-
տական գետնի վրայ իրագործած 
անմրցելի յաջողութիւնները բեմին վրայ 
կեանքի բերող արուեստագէտները 
ժամանած էին Լոս Անճելըսէն, ուր 
անցեալ տարի երկու տարբեր առիթ-
ներով ներկայացուցած էին այս կտո-
րը:
Երիտասարդ գրող եւ բեմադրիչ 
Թալին Պապայեանի անզուգական 
այս ստեղծագործութիւնը՝ «Չարլզ»  
ներկաներուն մատչելի դարձուց 
հայազգի Ազնաւուրի կեանքին 
վերիվայրումները՝ մինչեւ անոր 
նուաճումը միջազգային ճանաչման 
գագաթնակէտին:
Թ.Մ. Միութեան ժրաջան ատենա-
պետուհի Տիկ. Հիլտա Յարութիւնեան, 
ոչ մէկ ճիգ չէր խնայած ապահովե-
լու համար այս եզակի ձեռնարկին 
յաջողութիւնը: Սրահը բացման ժամէն 
առաջ արդէն լեցուած էր:
Ազնաւուրի ամենաժողովրդային 
երկերէն 14-ը մեկնաբանեց Մորիս 
Սութճեան: Անսայթաք Ֆիզիքական 
նմանութեամբը մեծահամբաւ Ազնա-
ւուրին՝ Մորիս, ազնաւուրեան կշռոյ-
թով եւ ոճով հմայեց ներկաները:
Միւս կողմէ Պերնարտ Պայեր մարմը-
նաւորեց երիտասարդ Ազնաւուրը: 
Ան մեծ հաղորդականութեամբ 
ինքնակենսագրականի բնոյթով 

պատմեց Ազնաւուրի կեանքը: 
Յաջողելու իր անընկճելի կամքը, 
չնահանջելու եւ իր երազը չլքելու 
յամառ իր վճռակամութիւնը, իր 
տոհմիկ արմատներուն հաւատարիմ 
մնալու իր դաւանանքը եւ վերջապէս 
իր ընտանիքին՝ հօրը եւ մօրը հետ 
անքակտելի իր կապը գրաւիչ կեր-
պով դրուատեց տաղանդաշատ երի-
տասարդ արուեստագէտ Պայերը: 
Ազնաւուրի կեանքի դրուագները ներ-
կայացնելու ընդմէջէն, ան դաշնակի 
վրայ նուագեց կարգ մը կտորներ 
ինչպէս նաեւ իբրեւ երիտասարդ 
Ազնաւուր մեկնաբանեց Ազնաւուրի 
կարգ մը երկերը: Հանդիսատես 
մը մեկնաբանելով այս ձեռնարկին 
իմաստը ըսաւ «Բովանդակ կեան-
քիս ընթացքին պաշտամունքով 
ունկնդրած էին Ազնաւուրի երկերը, 
սակայն զինք կենդանի կերպով 
տեսած չէի: Այսօր բեմին վրայ տեսայ 
Ազնաւուրը, կախարդական իր ձայնով 
եւ մեկնաբանութեամբ»:

Մորիս Սութճեանի արուեստագի-
տուհի դուստրը՝ Մարիէթ, խաղալով 
Ֆրանսացի համբաւաւոր երգչուհի 
Ետիդ Փիաֆի դերը առաւել վաւե-
րականութիւն ներդրեց Թալինի այս 
գործին: Ինչպէս ծանօթ է, Ազնաւուր 
երբ կը մաքառէր իր տեղը գտնել Փարի-
զի քառասունական թուականներու 
երաժշտական կեանքէն ներս, երի-
տասարդ երաժշտական իր կեանքը 
ընդելուզուած էր Փիաֆի կեանքին 
հետ: Յաջողութեան հորիզոնները 
այն իրողութեան որ Ազնաւուր պէտք 
էր պայքարեր իր ներկայութիւնը 
պարտադրելու երաժշտական այդ նեղ 
շրջանակէն ներս՝ երբ միւս կողմէ 
Փարիզը Գերմանական Ֆաշիստ-
ներու գրաւման տակ կը գտնուէր: 
Թալին Պապայեանի հեղինակած 

եւ բեմադրած այս գործին մէջ կը 
գտնէք բազմաթիւ հետաքրքրական 
դրուագներ՝ Ազնաւուրի կեանքին 
հետ առնչուած: Թուենք մէկը միայն: 
Էտիդ Փիաֆ կը պատրաստուի Միա-
ցեալ Նահանգներ մեկնիլ, երգա-
հանդէսներու շրջապտոյտով:
Համաձայն կը գտնուի որ Ազնաւուր 
մաս կազմէ իր խումբին, պայմանաւ 
որ ան հոգայ իր ճանապարհածախսը: 
Ազնաւուրի Մեծ երազը իրականաց-
ման սեմին կը գտնուի, սակայն ո՞ւր 
է այդ գումարը: Հայր Ազնաւուր, 
բառացիօրէն տաժանակիր աշխա-
տանքով կը վաստկի այդ գումարը, 
որպէսզի զաւակ Ազնաւուրը 
կատարէ այդ ճամբորդութիւնը: 
Երկար ուսումնասիրութիւններու 
եւ պրպտումներու արգասիքն է այս 
գործը: Թալին գրած է եւ բեմադրած 
այս ինքնատիպ կտորը, համադրելով 
բոլոր անհրաժեշտ  տարրերը, որոնք 
յաջողեցուցին այս ձեռնակը:
Մորիսի, Պերնարի եւ Մարիէթի 
եռեակին կ՛ընկերակցէր  նաեւ հայ 
բեմի զաւեշտի վարպետ Յարութիւն 
Սողոմոնեան: Ան կիթարի եւ աքոր-
տիոնի վրայ կ’ընկերակցէր Մերթ 
Մորիսին եւ մերթ Պերնարին: Մինչ 
Լեւոն Կանիմեան թաւ կրկնակի 
պաս-ջութակի վրայ կ’ամբողջացնէր 
հիանալի այս խումբը:

Տեղին եւ խոստովանիլ թէ Թէքէեանի 
կազմակերպած «Չարլզ» այս համոյթը 
երազի երեւոյթ մըն էր մեծագոյն Նիւ 
Եորքի Հայ մշակութային կեանքէն 
ներս:
Վերջերս այս գործը երկու անգամ 
ներկայացուած էր Լոս Անճելըսի մէջ, 
արժանանալով մեծ գնահատանքի:
Ինչպէս, վերը նշեցինք, հանդիսա-
տեսներու խուռներամ բազմութեան 
մէջ ուշագրաւ էր ներկայութիւնը Նիւ 
Ճըրզիի դեմոկրատ Ծերակուտական 
Ռապըրթ Մենէնտեզի: Վաղեմի եւ 
հաւատարիմ բարեկամը ամերի-
կահայութեան, ան ճարտարապետ-
ներէն մէկն է Քոնկրէսի կողմէ Հայոց 
Ցեղասպանութեան ճանաչման: Ո՞վ 
կրնայ չյիշել անոր յուզումնախառն 

ելոյթը Միացեալ Նահանգներու 
Ծերակոյտին առջեւ՝ երբ Հայկական 
Ցեղասպանութիւնը պաշտօնական 
ճանաչման արժանացաւ:
Հանդիսութեան աւարտին, բազմա-
թիւ ներկաներու կողքին, հայասէր 
Ծերակուտարանը բեմ բարձրացաւ 
անձնապէս շնորհաւորելու համար 
«Չարլզ»ի հեղինակ Թալին Պապա-
յեանը յայտագրին մասնակցող 
արուեստագէտները եւ ձեռնարկը 
կազմակերպող ԹՄՄ-ի Վարչութեան 
անդամ-անդամուհիները:
Ատենապետուհի Հիլտա Յարու-
թեանի ձեռներեց աշխատանքը 
խորապէս գնահատելի է: Շահած 
ըլլալով իր վարչութեան անդամ-
ներուն վստահութիւնն ու համա-
գործակցութիւնը՝ ան ապահոված 
եղաւ այս ձեռնարկին ամբողջա-
կան յաջողութիւնը: Աւելցնենք նաեւ 
թէ իր ճիգերուն իբրեւ արդիւնք 
Ծերակուտական Մենենտեզ ներկայ 
գտնուեցաւ այս յիշատակելի ելոյթին:
Մեծապէս գնահատելի է նաեւ երի-
տասարդ գրող-բեմադրիչ Թալին 
Պապայեանի եզակի այս գործը, 
որուն ձգած տպաւորութիւնները, 
երկար պիտի մնան ներկաներուն 
յիշողութեան մէջ:

Թղթակից
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Կիրակնօրեայ Ս. Պատարագներու Եւ 
Հոգեւոր Պատգամներու Հեռարձակում

Փասատինայի Մէջ «Քորոնա» Ժահրի 
Հետեւանքով Մահացած է Ճէֆրի 
Ղազարեանը

Կլենտէյլի Քաղաքապետարանը  
Տարեցներուն Օժանդակելու Քայլերու Կը Դիմէ

Կլենտէյլ Քաղաքը Հանրակառքերով Ձրի 
Փոխադրութիւն Կը Տրամադրէ

Այսու մեր հաւատացելոց կու 
գանք պաշտօնապէս յայտնելու, որ 
Coronavirus-ի հետևանքով ստեղծուած 
արտակարգ իրավիճակը պարտա-
ւորեցուցած է, որ և՛ Առաջնորդա-
նիստ Մայր Տաճարի և՛ եկեղեցինե-
րու արարողակարգերը սփռուին 
հեռարձակումով (live-stream-ով), 
միևնոյն ժամանակ Առաջնորդարանի 
Facebook-ի կայքէջով։
Արդ, յառաջիկայ Կիրակիներու՝ Մարտ 
22, 29 և Ապրիլի 5-ի համար հեռար-
ձակման live-streaming-ի համար ի 
նկատի առնել հետևեալ ժամանա-

կացոյցը.
Առաւօտեան Ժամերգութիւն – ժամը 
10-ին
Անգլերէն հոգևոր պատգամ – ժամը 
10։45-ին
Ս. Պատարագ – ժամը 11-ին
Հայերէն հոգևոր պատգամ – ժամը 
12-ին
Թեմիս Առաջնորդը և հոգևորակա-
նաց դասը աղօթող են, որ մեր հաւա-
տացեալները ունենան խաղաղ ու 
անվտանգ շաբաթները։
Յղումը՝ https://youtu.be/zChWEzfaVSo

ԴԻՒԱՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

Համաձայն «Aeroflot» -ի, ս.թ. մարտի 29-ից մինչև ապրիլի 
30-ը չեղարկուելու են «Aeroflot» ավիաընկերութեան 
Լոս Անճելըս-Մոսկուա չվերթները:
Լոս Անճելըսում ՀՀ գլխաւոր հիւպատոսութիւնը 
համագործակցելով Լոս Անճելըսում «Aeroflot» ավիա-
ընկերութեան ներկայացուցչութեան հետ ձեռք է բերել պայ-
մանաւորուածութիւն, որ ՀՀ այն քաղաքացիները, որոնց չվերթները 
նախատեսուած են մարտի 29-ից յետոյ, կարող են ելեկտրոնային 
հաղորդագրութիւն ուղարկել ներքոնշեալ ելեկտրոնային փոստի 
հասցէին՝ իրենց չվերթների ժամկէտները մինչև ս.թ. մարտի 29-ը 
փոփոխելու խնդրանքով: Ավիատոմսերի փոփոխութիւնները կը 
կատարուեն անվճար։
Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ այն քաղաքացիները, ովքեր 
հնարաւորութիւն չունեն Լոս Անճելըսից վերադառնալ Երևան այլ 
ավիաընկերութիւնների կողմից չվերթները չեղարկելու պատճառով, 
կարող են ևս դիմել «Aeroflot» ավիաընկերութեան Լոս Անճելըսի 
ներկայացուցչութիւն՝ Լոս Անճելըս-Մոսկուա-Երևան ավիատոմսեր 
մինչև ս.թ. մարտի 29-ը ձեռք բերելու համար։
aeroflotlax@aeroflot.ru - «Aeroflot» ընկերութեան թէժ գիծ՝ 424 351 
8510

ՀՐԱՏԱՊ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ

Փասատինայի հիւանդանոցներէն 
մէկուն մէջ, 19 Մարտին մահացած է 
«Քորոնա» ժահրով վարակուած Ճէֆրի 
Ղազարեան 34 տարեկան հասակին:
 Աղբիւրը կը նշէ, որ  Ճէֆրի   Ղազարեան, 
որ   վերջերս  այցելած էր   Ֆլորիտա,  
վերադարձին    ունեցած է  առողջական 
բարդութիւններ եւ  արագօրէն  
փոխադրուած է հիւանդանոց։ Կը 
կարծուի, որ Կլենտորայի բնակիչ 
Ճեֆրի Ղազարեան «Քորոնա» ժահրով  
վարակուած էր իր անժամանակ մահէն 
մօտաւորապէս երկու շաբաթ առաջ:
Հիւանդանոց մուտք  գործելէ  5   օր 

ետք   Ճէֆրին  աւանդած է իր հոգին։  
Նշենք, որ Ճէֆրին  2016-ին  ունեցած 
է առողջական   լուրջ բարդութիւններ, 
իսկ պատանութեան շնչառութեան 
խնդիրներ դիմագրաւած էր: 

«Քորոնա» ժահրին ստեղծած իրավի-
ճակին ի տես, քաղաքին տարեց-
ներուն եւ այլ կարիքաւորներու 
օժանդակութեան ձեռք երկարե-լու 
նպատակով, Կլենտէյլի քաղաքա-
պետական խորհուրդը դիմած է շարք 
մը միջոցներու, որոնց շարքին են.
– Հրշէջներու բաժանմունքը ուտես-
տեղէնի եւ այլ կենսական նիւթե-
րու առաքումներ պիտի կատարէ, 
առնուազն մինչեւ Մարտի աւարտը. 
դիմել՝ (818) 548-4814 թիւին.
– Քաղաքը հետեւեալ հաստատու-
թեանց հետ համաձայնած է տարեց-
ներուն եւ այլ կարիքաւորներուն այս 
սպասարկութիւններ մատուցելու.
– Trader Joe’s-ի Մոթրոզի եւ Կլենոք-
սի խանութները մուտքի առաջնա-
հերթութիւն պիտի տան տարեց-
ներուն եւ այլ կարիքաւորներու.
– Whole Foods-ը առաւօտեան 
ժամը 7էն 8 բաց պիտի ըլլայ միայն 
տարեցներուն եւ խանութին աշխա-

«Քորոնա» ժահրին ստեղծած կացու-
թեան պատճառով եւ քաղաքա-
ցիներուն տեղափոխութիւնները 
դիւրացնելու նպատակով, Կլենտէյլի 
քաղաքապետութիւնը որոշած է 

տողներուն համար.
– Ralphs-ը մուտքի եւ 
վճարումի ընթացքին 
առաջնահերթութիւն 
պիտի տայ տարեց-
ներուն.
– Տարեցներու յատուկ 
ուտեստեղէնի աջակցութիւնը պիտի 
շարունակուի հետեւեալ վայրերուն 
մէջ, կ.ա. ժամը 11:30էն մինչեւ կ.ե. 
ժամը 12:30.
– Adult Recreation Center, 201 East 
Colorado, Glendale, CA 91205, ամէն 
օր.
– Sparr Heights Community Center, 
1613 Glencoe Way, Glendale, CA 
91208, Երկուշաբթիէն Ուրբաթ.
– Pacific Community Center, 501 South 
Pacific Ave., Glendale, CA 91204, Երկու-
շաբթի, Չորեքշաբթի եւ Ուրբաթ։
Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար 
դիմել (818) 548-4844 թիւին կամ 
այցելել  www.glendaleca.gov կայքը։

Beeline հանրակառքերու իր ցանցով 
ձրի փոխադրութիւն տրամադրել մին-
չեւ 30 Ապրիլ, յայտարարեց քաղա-
քապետ Արա Նաճարեան։

ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ
ԱՄՆ Հիւանդութիւնների հսկողութեան եւ կանխարգել-
ման կենտրոնի տարածած տեղեկատւութեան համա-
ձայն, 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 առող-
ջապահութեան 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
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Լիբանան

Հանդիպում Թէքէեան Կեդրոնին Մէջ

Պոլիս

Պոլսոյ Հայկական «Մարմարա» 
Թերթի Տպագրութիւնը 
Ժամանակաւորապէս Կը 
Դադրեցուի

Ռուսիա

Ռուսաստանէն Դէպի Հայաստան 
Թռիչքները Միայն Մոսկուայէն

Վրաստան

Վրաստան Գտնուող ՀՀ 
Քաղաքացիները Պէտք Է Կապ 
Հաստատեն Դեսպանատան Հետ

ՀՀ Սփիւռքի Գործերու Յանձնակատարի Գրասենեակ

Սփիւռքի Գրասենեակը 
Վերատեսութեան Կ՚ենթարկէ Իր 
Ծրագիրները

Պոլսոյ մէջ լոյս տեսնող հայկական 
«Մարմարա» թերթը «քորոնա» ժահրի 
համավարակին պատճառով ժամա-
նակաւորապէս կը դադրեցնէ տպագիր 
տարբերակին լոյս ընծայումը։ Այս 
մասին կը հաղորդէ nomarmara.com-ը։
Թերթի կայքին մէջ հրապարակուած 
յայտարարութեան համաձայն՝ այս 
քայլը ժամանակաւոր է եւ «Մար-
մարա»-ի տպագրութիւնը հնա-
րաւորինս արագ պիտի վերա-
կանգնուի։ Իսկ առայժմ պիտի գործէ 
միայն թերթի համացանցային կայքը։

Հանդիպում Թէքէեան Կեդրոնին Մէջ
«Քորոնա»-ի ճգնաժամային շտապի 
պատուիրակութիւնը այցելեց «Թէքէ-
եան» կեդրոն հանդիպում մը ունենա-
լու համար  Ռամկավար Ազատա-
կան Կուսակցութեան Լիբանանի 
շրջանակի պատասխանատուներուն 
հետ: Շտապի անդամները զեկուցեցին 
տագնապի յաղթահարման եւ այս 
պայմաններուն մէջ լիբանանահա-

«Իբրեւ «քորոնա» ժահրի համա-
վարակի կանխարգելիչ միջոց՝ մենք 
ժամանակաւորապէս ընդհատած 
ենք թերթին տպագրութիւնը։ «Մար-
մարա»-ն կը հրապարակենք միայն 
համացանցով՝ առցանց տարբերակով՝ 
աշխատելով տունէն։
Ամենակարճ ժամկէտներու մէջ մեր 
խմբագրակազմը պիտի վերադառ-
նայ իր բնականոն աշխատանքին եւ 
թերթի տպագրութեան»,- ըսուած է 
յայտարարութեան մէջ։

յութեան անհրաժեշտ օժանդակու-
թիւնները կազմակերպելու աշխա-
տանքային ծրագիրին մասին, որ կը 
դրսեւորուի նշեալ շտապի կազմու-
թեամբ: 
Հանդիպման ընթացքին ներկաները 
անդրադարձան շտապի աշխա-
տանքներուն կազմակերպման եւ 
լիբանանահայութեան գործնապէս 
օգնելու ծրագիրի ոչ հատուածական 

բնոյթին, որ կ’առաջադրէ հասնիլ 
իւրաքանչիւր հայ անհատի, որ 
անհրաժեշտ օժանդակութեան կարիք 
ունի:
ՌԱԿ-ի պատասխանատուները իրենց 
զօրակցութիւնը յայտնելով բարձր 
գնահատեցին կատարուած համալի-
բանանահայ համադրումի  նախա-
ձեռնութիւնը՝ սերտ գործակցութեան 
ձեռք մեկնելով նորակազմ շտապին:

Վրաստանի մէջ ՀՀ դեսպանութիւնը 
կը տեղեկացնէ, որ երկու երկիրներու 
մէջ «քարանթին»ի ռեժիմով պայ-
մանաւորուած՝ քաղաքացիներու 
տեղաշարժի համար պիտի գործեն 
սահմանափակումներ: Այս մասին 
Վրաստանի մէջ ՀՀ դեսպանութիւնը 
յայտարարութիւն տարածած է:
Յայտարարութեան մէջ, մասնաւո-
րապէս, ըսուած է.
«Վրաստան գտնուող եւ Հայաստան 
վերադառնալ ցանկացող ՀՀ քաղա-
քացիներու վերաբերեալ։
Ինչպէս արդէն տեղեկացուցած 
էինք Վրաստանի Մառնեուլիի եւ 
Պոլնիսիի շրջաններուն մէջ խիստ 
քարանթինային ռեժիմ մտցնելու 
պատճառով այս պահուն փակ է 
դէպի Սատախլոյի անցակէտ քաղա-

Ռուսաստանը, նոր տիպի «Քորո-
նա» ժահրային վարակի տարած-
մամբ պայմանաւորուած, 23 մար-
տէն ժամանակաւոր սահմանափա-
կումներ կը մտցնէ օդանաւային 
փոխադրումներու գործընթացին մէջ 
ՌԴ-ի տարածքէն դէպի այլ երկրներ: 
Այս մասին կը տեղեկացնէ ՌԴ-ի 
մէջ Հայաստանի դեսպանատունը: 
Բացառութիւններ կը կազմեն թռիչք-
ները Մոսկուայէն դէպի այլ երկիրներու 
մայրաքաղաքներ ու խոշոր քաղաք-
ներ:
«Ռուսական օդագնացութեան կայքի 
հրապարակած տեղեկատւութեան 

ՀՀ Սփիւռքի գործերու յանձնակատար 
Զարեհ Սինանեան ըսած է, որ  շարք 
մը ծրագրեր պիտի վերանայուին կամ 
պիտի կասեցուին:
Սինանեանի համաձայն՝ Սեպ-
տեմբերին նախատեսուած Համա-
հայկական համաշխարհային վեհա-
ժողովին մասնակցելու հրաւէրներու 
ուղարկումը այս պահուն կասեցուած 
է:
Ինչ կը վերաբերի «Ի գործ» ծրագիրին, 
որ պիտի սկսէր 1 Յուլիսին, այս 
պահուն դեռ չէ կասեցուած.

քացիներու տեղաշարժը (սահ-
մանափակումը չի վերաբերիր բեռ-
նատարներուն)։
Վրաստանէն Հայաստան մեկնիլ 
ցանկացող ՀՀ քաղաքացիներուն 
անհրաժեշտ է իրենց տուեալները 
(անուն-ազգանուն, հեռախօսահամար, 
ծննդեան թիւ, մեքենայի պետհամա-
րանիշ) անձնական նամակի միջոցով 
ուղարկել Վրաստանի մէջ ՀՀ դես-
պանութեան ֆէյսպուքեան էջին (կամ 
դեսպանութեան ել. փոստին՝ armgeor-
giaembassy@mfa.am)։
Հայաստան մեկնման ժամի եւ մեկ-
նողներու հաւաքատեղիի վերաբերեալ 
դեսպանութիւնը հանդէս պիտի գայ 
յաւելեալ յայտարարութիւններով։
Կը խնդրենք հետեւիլ դեսպանութեան 
ֆէյսպուքեան էջին»։

համաձայն՝ թռիչքները որոշ քաղաք-
ներ, այդ շարքին Երեւան, պիտի 
իրականացուին բացառապէս Մոս-
կուայէն»,-ըսուած է դեսպանատան 
հաղորդագրութեան մէջ:

«Մենք կը շարունակենք յայտեր 
ընդունիլ, ծրագիրը չենք չեղարկեր, 
բայց հնարաւոր է՝ ժամկէտներու 
յետաձգում ըլլայ»:
«Քայլ դէպի տուն» ծրագիրը, որու 
ծիրէն ներս շուրջ 800 երեխայ պէտք 
է այցելէր Հայաստան 1 Յունիսին, դեռ 
ուղղումներու փուլին մէջ է:
«Կը հետեւինք իրադարձութիւններու 
զարգացման եւ համապատասխան 
որոշում կ’ըլլայ», - ըսած է Զարեհ 
Սինանեան:
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Գրախօսական
Հնչակեան Կուսակցութեան Կազմաւորումը Եւ
Քսան Կախաղաններու Մասին Անդրադարձը Եւրոպական 
Մամուլի Ու Դիւանագիտական Թղթակցութեանց Մէջ
Հեղինակ՝ Դոկտ. Աբէլ Քհնյ. Մանուկեան, 296 էջ, Երեւան,
Հեղինակային հրատարակութիւն, 2020

ԱՐԱՄ ՍԵՓԵԹՃԵԱՆ

Հեղինակը սոյն հատորին՝ Աստուա-
ծաբանութեան եւ Փիլիսոփայութեան 
դոկտորի իր գիտական աստիճանով 
(1993) եւ հայագիտական նիւթերու 
իր հմտութեամբ, ծանօթ անձնաւո-
րութիւն մըն է  հայ եւ միջազգային  
գիտական- ակադեմական շրջանակ-
ներուն, իր հրատարակած հայ եւ 
օտարալեզու (գերմաներէն, անգլերէն 
եւ ֆրանսերէն)  բազմատասնեակ  
երկերով եւ ուսումնասիրութիւննե-
րով: Աւելի քան երեսնամեայ հոգեւոր 
ծառայութիւն  ունի Հայց. Եկեղեցւոյ 
տարբեր համայնքներէ ներս՝ Աւստրիա, 
Հայաստան,  Գանատա եւ Զուիցերիա: 
Այժմ կը դասախօսէ Ֆրիպուրկի 
համալսարանի Աստուածաբանու-
թեան ֆակուլտետին մէջ ու կը վարէ 
նաեւ Զուիցերիոյ Բարեկարգեալ-
Աւետարանական Եկեղեցւոյ գիտաշ-
խատողի եւ Զուիցերիոյ Կրօններու 
Խորհուրդի գլխաւոր քարտուղարի 
պաշտօնները: Իր առաքելավայրը 
վերջին տասնամեակին ըլլալով 
Ժընեւ ու յարակից շրջանները, 
լաւապէս ծանօթացած է  տեղւոյն 
համալսարանական եւ հանրային 
մատենադարաններու ընձեռած 
արխիւային հարազատ  նիւթերուն 
եւ իր պատմագիտական երկերը 
հարստացուցած՝ անոնցմէ ստացած 
վաւերաթուղթերու պատճէններով:
Աւելի քան հնգամեակէ մը ի վեր, ան 
ամբողջանուէր ուսանողն է հայ ազա-
տագրական պայքարի անձնազոհ 
նուիրեալներուն ու մանաւանդ՝ հայոց 
ցեղասպանութեան հետ առընչուած 
գերմանական աղբիւրներուն ու 
տուեալներուն:
Սոյն հատորի  յառաջաբանին մէջ  
հեղինակը նախ կը ներկայացնէ 
Զուիցերիոյ, ու մանաւանդ 19-րդ 
դարու 80-ական թուականներուն 
Ժընեւի համալսարանական բազմազգ 
ուսանողներու համար ստեղծուած 
հաճելի մթնոլորտն ու պայմանները, 
ուր իրարու կը հանդիպին յեղափոխա-
կան նկարագիրով ու խառնուած-
քով ռուս թէ կովկասահայ  ուսանող 
երիտասարդներ, որոնք յետագայ 
տարիներուն պիտի ունենային 
կարեւոր դերակատարութիւն իրենց 
ազգային եւ ընկերային կեանքին 
մէջ:Արդարեւ, 1995-ի աշնան երբ 
հեղինակը առաջին անգամ ըլլալով 
կ՝այցելէր Ժընեւ, կը գտնուի քաղաքին 
համալսարանի մերձակայքը գտնուող 
Landolt սրճարանը, որ տակաւին 
կը վայելէր հարիւրամեակ մը 
առաջ ունեցած իր համբաւը՝ իբրեւ 
սիրուած ժամադրավայրը  ժամանա-
կի երիտասարդ ուսանողութեան 
յեղափոխական նկրտումներուն  
ու երկունքին՝ որոնց շարքին էին 
հիմնադիր կերտիչներէն շատեր 
հայ ազատագրական պայքարի 
կուսակցական ղեկավարներու: 
Երկմաս սոյն հատորին առաջինը 
խորագրուած է «Հնչակեան Կուսակ-
ցութեան Կազմաւորումը» (էջ 11-146) 
նիւթին:
Գիրքերու մտայղացումն ու պատ-
րաստութիւնը, ընդհանրապէս  

ծնունդն են հեղինակին մտաւորա-
կան  կազմաւորման եւ քաղաքացիա-
կան խիղճի ներքնազգացողութեան 
գրաւոր արտայայտութեան: Այսպէս 
է, որ 1995-ին երբ հեղինակը կը 
ժամանէ Ժընեւ, ստանձնելու համար 
տեղւոյն  հայ համայնքին հոգեւոր 
հովուութեան պաշտօնը, իր հան-
դիպումներէն առաջինը տեղի կ’ու-
նենայ գաղութի հեղինակաւոր դէմ-
քերէն պրն. Կրօնիկ Փափազեանի 
հետ, ժամադրավայր ընտրելով 
տեղւոյն համալսարանի մօտակայքը 
գտնուող Landolt սրճարանը: Այս  
վայրին ունեցած պատմական նշա-
նակութիւնն ու հմայքը, 1880-ական 
թուականներու ռուսահպատակ 
յեղափոխական ուսանողութեան,- 
ինչպէս Մ, Պաքունինի, Ալ, Հերցընի. 
Կ. Փլեխանովի,  Վլ. Իլիչ Լենինի եւ 
ուրիշներու,- իբրեւ սիրելի անկիւն, 
առիթ տուած է նաեւ Հնչակեան 
կուսակցութեան կարգ մը հիմնադիր 
անդամներու գաղափարապաշտ 
զարգացման ու կազմաւորումին: 
Սակայն, որքա՛ն ալ ճշգրիտ ըլլային 
հարիւրամեայ հեռաւորութենէ մը 
աւանդուած տեղեկութիւնները, 
պատմութեան ուսանողին համար 
(մեր պարագային՝ սոյն հատորի 
հեղինակին) անհրաժեշտութիւն 
էր գտնել իր ժամանակի  գրաւոր 
արձանագրութիւնները, վկայութիւն-
ներն ու փաստագրական կարելի այն 
բոլոր նիւթերը եւ կեդրոնանալ անոնց 
վրայ, աղբիւրներ՝ «... որոնք մեծաւ 
մասամբ պահպանուած են Զուիցերիոյ 
Համադաշնութեան պետական արխիւ-
ներուն, Ազգային Գրադարանին, 
Ժընեւի պետական, ինչպէս նաեւ 
համալսարանի արխիւներուն 
մէջ. փաստօրէն՝ վկայութիւններ, 
որոնք ուղղակի կը վերաբերին 
Հնչակեան Կուսակցութեան Ժընեւի 
մէջ կազմաւորումին եւ անոր հիմ-
նադիրներէն յատկապէս Աւետիս 
Նազարբէկեանին, Մարօ Վարդա-
նեան-Նազարբէկեանին, Գաբրիէլ 
Կաֆեանին եւ Ռուբէն Խան-Ազա-
տին», (տե՛ս էջ 14):
Արդարեւ, Զուիցերիան եղած է մօտիկ 
անցեալէն ցայսօր, պարարտ հող 
մը՝ մարդասիրական, ընկերային, 
մշակութային ու գիտական մտածո-
ղութեան բազմապիսի ճիւղերու 
ուսումնասիրութեանց:
Ուրեմն, սոյն գիրքին հեղինակը 
օգտուելով իր տրամադրութեան 
ներքեւ գտնուող արխիւային հաւաս-
տի բազմաթիւ աղբիւրներէն, կը 
ներկայացնէ իր նիւթը, մեկնելով 
«սոսկ գիտա-հետազօտական կամ 
գիտա-ճանաչողական» հիմունքներէ, 
ու «չի հետապնդեր որեւէ ընթացիկ 
քաղաքական կամ կուսակցական 
հետաքրքրութիւն», (տես էջ 15):
Այստեղ, կ’արժէ ամփոփ կերպով 
ընդգծել Հնչակեան Կուսակցութեան 
հիմնադրութեան հետ առընչուած 
հետեւեալ կէտերը.-
ա.-  1886թ.ի ամրան Փարիզէն Ժընեւ 
կը ժամանեն Աւետիս Նազարբէկեան
եւ իր նշանածը՝  Օրդ. Մարիամ 
Վարդանեան, որոնց անունները՝ 
ըստ Անահիտ Տէր Մինասեանի 

վկայութեան,  կը յիշատակուին  
Ժընեւի համալսարանի 1888-1889 
ուսումնական տարեշրջանի ազատ 
ունկնդիրներու ցանկին մէջ, Մարօ 
Վարդանեան՝ գրականութեան, իսկ 
Աւետիս Նազարբէկեան՝ իրաւա-
գիտութեան ճիւղերու մէջ: Սակայն, 
նկատի առնելով իրենց ամբողջա-
նուէր աշխատանքն ու ներդրումը 
«Հնչակ»ի հրատարակութեան գոր-
ծին, «ընդհանրապէս ժամանակ 
չէր ձգած, որ անոնք կարենային 
իբրեւ պաշտօնական ուսանողներ 
իրենց ուսումն աւարտել՝ վկայուելով 
համալսարանէն», (հմմտ. էջ 17):
բ.- Ժընեւի մէջ կազմաւորուած 
«յեղափոխական ընկերութիւն»ը 
իր վեց հիմնադիր անդամներով  
հիմնուած է 1886 թուականին, եւ 
զայն վաւերացուցած՝ 1887-ի առաջին 
քառորդին (էջ 112-113): Ապա, նոյն թուի 
«Նոյեմբերին կը սկսի հրատարակուիլ 
«Հնչակ» թերթը, որմէ կը կոչուի 
«Հնչակի խումբ»ը, ապա «Հնչակեան 
խումբ»ը, իսկ աւելի ուշ՝ «Հնչակեան 
Կուսակցութիւն»ը, սկսած է ծաւալել իր 
հանրային գործունէութիւնը (էջ 113) 
կ’եզրակացնէ հեղինակը:  Սակայն, 
մեզի ծանօթ  «Սոցիալ Դեմոկրատ 
Հնչակեան Կուսակցութիւն» անուա-
նումը կը պաշտօնականանայ 1909-ին, 
որ իբրեւ կուսակցական-քաղաքական 
ինքնութիւն մը կը գոյատեւէ մինչեւ 
այսօր (հմմտ. էջ 83): «Հնչակ» 
անուանումը թերթին՝ ստացուած է 
Գերցենի «Կոլոկոլ»էն (Հնչակ, տե՛ս 
էջ 119):

***
Երկրորդ մասը սոյն հատորին (էջ 
147-280), ամբողջութեամբ նուիրուած 
է «Քսան Կախաղաններու Մասին 
Անդրադարձը Եւրոպական Մամուլի ու 
Դիւանագիտական թղթակցութեանց 
Մէջ» նիւթին:
Ազգերու ազատագրական պայքարի 
ճանապարհին, մեծագոյն զոհողու-
թիւնը այն յանձնառութիւնն է, որ իր 
գաղափարախօսութիւնը  կը հիմնէ 
«Հայրենիքի պաշտամունքին եւ 
անոր ազատագրութեան»: Արդա-
րեւ, 15  Յունիս 1915-ի «Քսան 
Կախաղանները», որ  հետեւանքն 
էր անարգ եւ ստոր մատնչութեան  
մը, սակայն իր քաղաքական  
մտածողութեամբ, ան  կազմեց 
Հնչակեան Կուսակցութեան կեն-
սագրութեան այն փառաւոր էջը, 
որ մինչեւ այսօր, վստահութիւն 
ու  հպարտութիւն  կը ներշնչէ  իր 
հաւատաւոր անդամներուն:
Սոյն բաժնին առաջին մասին մէջ, 
հեղինակը կ’անդրադառնայ 1894-
1897 թուականներուն գործադրուած 
Համիտեան ջարդերուն  եւ այդ 
առիթով զուիցերիացի ժողովուրդին 
ցուցաբերած զօրակցութեան հան-
դէպ հայ ժողովուրդին: Կ’արժէ 
յիշատակել կազմակերպումը այն 
հսկայական ստորագրահաւաքին, որ 
4 Մարտ 1897-ին աւելի քան 430,000 
զուիցերիացի քաղաքացիներու 
ստորագրութիւններով լիազօրուած 
պատուիրակութիւն մը  ներկայանայ 
Զուիցերիոյ Համադաշնութեան 

նախագահ Ատոլֆ Տոյխերին ու անոր 
յանձնէ պատմական խնդրագիր 
մը: Փաստաթուղթ մը՝ որուն մէջ կը 
նկարագրուէր Օսմանեան Կայսրու-
թեան մէջ հայ ժողովուրդին կրած  
հալածանքներն ու հարիւր հազարա-
ւոր մարդկային զոհերը:
Արդ, Զուիցերիոյ մամուլը եւ յատկա-
պէս ընկերվարական մամուլը  իր պար-
կեշտ ու խիզախ հրապարակումներով  
կատարեց հայանպաստ արդար ու 
ճշգրիտ անդրադարձումներ՝ յանուն 
պատմական ճշմարտութեան:
Քսան Կախաղաններուն նուիրուած 
այս  բաժնին մէջ, հեղինակը սոյն 
հատորին՝  քննարկումի կ’ենթարկէ 
դէպքին  մանրամասնութիւնները:
Նախ՝ Ս.Դ.Հ.Կ.ի Պատգամաւորական 
7-րդ  ժողովը՝ իր օրակարգի հարցերով 
որ  տեղի ունեցաւ Ռումանիոյ Կոս-
տանցա քաղաքին մէջ, 7 Սեպտեմբեր 
1913 թուականին: Ապա՝  ժողովին 
վաւերացուած որոշումներն ու գոր-
ծադրութեան եղանակները: 
«Ցաւօք սրտի,- կը գրէ հեղինակը,- 
ամբողջ ծրագիրը եղերական հետե-
ւանքներով կը ձախողի՝ ներքին եւ 
աններելի դաւաճանութեան մը 
հետեւանքով» (էջ 184): Դաւաճանին 
ինքնութիւնը կը բացայայտուի: Ան, 
Եգիպտոսի մասնաճիւղէն պատ-
գամաւորական ժողովին մասնակից 
Արթիւր Եասեանն էր, բուն ինք-
նութեամբ՝ Արշաւիր Սահակեան 
վատանուն հայ մը:

Թիւով Քսաներկու լուսապսակ Նահա-
տակներու յաւերժաերթը կենդանի 
օրինակ մը կը հանդիսանայ բոլոր 
կուսակցականներու շարքայիններու 
համար: Աննախընթաց երեւոյթ մը, 
որ կը ցնցէ հայ թէ օտարալեզու 
համաշխարհային մամուլը, որոնց 
հանգամանօրէն կ’անդրադառնայ 
Դոկտ. Աբէլ Քհնյ. Մանուկեան իր 
ներկայ հատորին մէջ:
Ահաւասիկ գիրք մը, որուն արժա-
նիքը  օտարալեզու մամուլին ու 
դիւանագիտական աղբիւրներու մեծ 
մասին առաջին բացայայտումն է:
Մեր ժողովուրդի ազատագրական 
պայքարին ու պահանջատիրու-
թեան նուիրուած  հայ դասական 
կուսակցութիւններն ու կազմակեր-
պութիւնները անհրաժեշտօրէն 
կարիքն ունին նմանատիպ երկերու 
պատրաստութեան: Սոյն հատորին 
նախատիպը լոյս տեսած էր անգլերէն 
լեզուով:
Առկայ գիրքը՝ նոյնին հայացումն է:
Երախտաշատ ուսումնասիրութիւն 
մը՝ արդարեւ:
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Լեզուական 

Թիւերը 

ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆ

Արդի արեւմտահայերէն գրողին 
համար շփոթի մնայուն առարկայ   
կը հանդիսանան թիւերը, մաս-
նաւորաբար 7-8-9-10-ի գրաւոր 
արտայայտութիւնները՝ պարզ թէ 
բաղադրեալ կառոյցներու մէջ. միւս 
միաւորները գրեթէ շփոթի տեղիք  չեն 
տար: Ասոնք ոչ մէկ արեւմտահայ 
բառարանի մէջ գոհացուցիչ  նշում 
ունին: Դասագիրք չունիմ այս պահուս 
աչքերուս առջեւ, սակայն արեւմտա-
հայ գրողը իր գիտելիքները կը քաղէ 
ոչ այնքան դասագիրքերէն, որքան 
բառարաններէն:
 ---Գայայեան   ոչ  մէկ անդրադարձ 
ունի ասոնց մասին:
 ---Ճիզմեճեան ունի՝ եօթը, ութ, ինն, 
տաս:
 ---Կռանեան ունի՝  եօթն, ութ, ինն-
իննը, տաս(ն):
 ---Տէր Խաչատուրեան (1992) ունի՝ 
եօթը-եօթն-եւթն, ութ, ինը-ինն, 
տասը:
 Արդի արեւմտահայը այս խառնարա-
նէն քաղած է իր «գիտութիւնը»:

*  *  *

1. Գրաբարի մէջ այս թիւերը բոլորո-
վին միօրինակ էին՝  եօթն, ութ, ինն, 
տասն:
Այսպէս ալ կը ներկայանային այս չորսը 
բոլոր դիրքերու վրայ  անխտիր:
2. Աշխարհաբարը բառավերջի «ն» 
բաղաձայնը ջնջած է հարիւրաւոր 
բառերու մէջ, օրինակ՝ հարսն-հարս, 
մատն-մատ, բուռն-բուռ, ուսումն-
ուսում, ինքն-ինք, զմելին-զմելի, 
ապարանջան-ապարանջա(յ) եւ 
այլն: Թէեւ ածանցումի ու բարդութեան 
ատեն անոնք կը վերականգնեն այդ 
կորսուած «ն» բաղաձայնը, ինչպէս՝ 
բուռ-բռնել, ուսում-ուսումնական, 
ինք-ինքնութիւն եւ այլն:
Այս հակումին բերումով ալ նշուած 
թիւերը աշխարհաբար անցած են 
հետեւեալ կազմով՝ եօթը, ութ, ինը, 
տասը:
Ծանօթ.– 1. Այս անցումը պատահած 
է  հետեւեալ ձեւով. գրաբարեանները 
կ’արտասանուէին՝ եօթըն, ութ, ինըն, 
տասըն. բառավերջի «ն» բաղաձայնի 
անկումով՝ մնացած են՝ եօթը, ութ, 
ինը, տասը  եւ այսպէս ալ գրուած են:  
2. Առ այժմ մէկ կողմ կը դնեմ ութ-ը՝ 
յետոյ վերադառնալու համար անոր:

7, 9, 10 թիւերը կրնան իյնալ բառին 
մէջ կամ բառին վերջը:
ա) Երբ անոնք  կ’իյնան բառին  վերջը, 
աներկբայօրէն կը պահեն իրենց 
աշխարհաբարեան ուղղագրութիւնը՝ 
տասնեօթը, քսանինը, հարիւր տասը:
Որեւէ այլ գրելաձեւ մերժելի է:
բ) Երբ անոնք կ’իյնան բառին մէջը, 
այս պարագային կը վերականգնենք 
գրաբարեան սկզբնաձեւերը, քանի 
աշխարհաբարը ածանցումն ու 
բարդումը կը կատարէ գրաբարեան 
արմատներով ու կաղապարներով. 
ուրեմն՝ եօթներորդ, իննական, տաս-
նապետ:
 Այս երկուքը համադրուած կը գտնենք  
իննսունինը-ին մէջ. բառին մէջ կը 
գտնենք ինն, իսկ վերջը՝ ինը:
Այս ծիրէն ներս ամէնէն աւելի հան-
դիպող սխալներն են՝ եօթն, ինն 
կամ տասն ձեւերու անկախ  կիրար-
կութիւնը գոյականի մը առջեւը. օրի-
նակ՝ եօթն տարի, ինն կամ իննը 
ոսկի, տասն անգամ եւ այլն, ուր 
պէտք է  ունենայինք՝ եօթը տարի, 
ինը ոսկի, տասը անգամ:
Կամ բարդ թիւերու վերջը սապիսի-
ները՝ տասնինն  կամ -իննը, քսա-
նեօթն կամ -եօթ, հարիւր տասն   կամ 
-տաս եւ այլն, որոնք, ինչպէս ըսինք, 
մերժելի են:

*  *  *
 
Փոխանունութին      
Հայերէնի մէջ որեւէ բառ, որեւէ հնչիւն, 
լեզուական որեւէ արտայայտութիւն 
որոշիչ  «ն» կամ «ը» յօդը առնելով 
կ’առարկայանայ, այսինքն՝ կը վարուի 
գոյականի մը պէս. օրինակ փոխանակ 
ըսելու «մեծ տղան», կրնամ ըսել 
«մեծը», որ առանձին կը նշանակէ  
«մեծ տղան»:   Եւ այս «մեծը», որ 
ծագումով ածական մըն է, հիմա կը 
կիրարկուի իբրեւ գոյական. օրինակ՝
«Մեծը ճամաբորդեց, պզտիկը տունը 
մնաց»: Մեծը եւ պզտիկը կը կոչուին 
փոխանուն ածական, այսինքն՝ 
ածականէ յառաջացած ու զայն  
փոխարինող անուն կամ գոյական:
Այս նոյն յատկութիւնը ունին թիւերը 
եւս. օրինակ՝ «Չորս ընկոյզ ունէի, 
երեքը կերայ»:
«Երեքը»   փոխանուն մըն է եւ կը 
նշանակէ «երեք ընկոյզ»:
 Ուրեմն՝ փոխանուն կրնան դառնալ 
նաեւ եօթը, ինը, տասը բառերը՝ 
եօթըն, ինըն, տասըն, այսինքն՝ 
եօթն, ինն, տասն:  Օրինակ՝
«Տասը տետրակ ունէի, եօթն տուի 
քրոջս»:
«Քսան աշակերտներէն ինն բացակայ 
են»:
«Երեսուն օրուան տասն տունը 

անցուց»:
Ահա այստեղ ալ կը սկսի մեծ շփոթը 
եւ ծուղակը. այս վերջին եօթն, ինն, 
տասն աշխարհաբարեան յօդաւոր 
փոխանունները  ձեւով նոյնացան 
գրաբարեան եօթն, ինն, տասն 
բացարձակ թուականներուն հետ, 
որոնք գոյական չեն եւ յօդ չեն կրեր:  
Եթէ այս նմանութեան ետին գտնուող 
տարբերութիւնը չըմբռնենք կամ ի մտի 
չունենանք, ապա դատապարտուած 
ենք միշտ զառածելու եւ ամէն տեսակ 
սխալ գործելու:     

*  *  *
           
Ութ բառը, ուրեմն, կը գրուի առանց  
ը-ի կամ ն-ի: Այդպէս էր նաեւ 
հնդեւրոպերէնի մէջ, որուն լաւագոյն 
վկաներն են ֆրանսերէն  huit եւ 
անգլերէն eight   բառերը: Մինչ միւս 
երեքը՝ 7, 9, 10,  իրենց վերջը ունէին 
ռնգային  n կամ m բաղաձայնները, 
որոնք միանուագ ն տուած են հին 
հայերէնի մէջ:
Իր այս գրութեան բերումով ալ ութ-ը 
սկզբունքով պէտք է զերծ ըլլար  միւս 
երեքին առնչուող շփոթներէն ու 
երկւութիւններէն:  Սակայն աս ալ իր  
հարցերը ունի:
Ծայրայեղ արեւմտեաններ, օրինակ՝ Բ. 
Թաշեան,  կը պահանջեն որ ան պահէ 
իր ութ սկզբնական ձեւը. օրինակ՝ 
ութ օր, ութ տետրակ, ութ ոսկի, 
տասնութ եւ այլն: 
Իր այս կուսական ձեւով՝ իբրեւ փոխա-
նուն կու տայ ութն եւ ոչ ութը, ինչպէս 
կը սպասուէր. օրինակ՝ «Տասը  մատիտ 
ունէի, ութն գործածեցի»: Ոչ՝ ութը: 
Մինչդեռ այլ թիւեր ը-ով կը կազմեն 
իրենց փոխանունը. Օրինակ՝ երկու-
երկուքը, երեք-երեքը, չորս-չորսը, 
հինգ-հինգը, վեց-վեցը, սակայն՝ 
ութ-ութն:
Տեսական այս համակարգը խախ-
տած են Այտընեանն ու Աճառեանը. 
երկուքն ալ աշխարհաբարի համար 
կ’ընդունին ութը բացարձակ ձեւը՝ 
ութ-ին փոխարէն: Այս զիջումը 
թելադրուած է մասամբ միւս երեքին 
արտասանութենէն եւ անոնց հետեւո-
ղութեամբ, քանի անոնք կ’աւարտին 
ը-ով. ուրեմն՝ եօթը, ութը, ինը, 
տասը...: Այսպէս է, քանի լեզուն 
նոյնացումի, միօրինակութեան կը 
հետամտի: Զայն ընդունած է Յակոբ 
Չոլաքեանը եւս: Ուրեմն եթէ մեր արդի  
աշակերտները եւ...մտաւորականները 
գրեն ութը (ութը օր, ութը մատիտ), 
մեղանչած չեն ըլլար լեզուի ոգիին, 
նոյնիսկ եթէ մեղանչած ըլլան անոր...
տառին:
Այս պարագային եւս փոխանունը 
կ’ըլլայ ութն:

Յարացոյցը՝ եօթը-եօթն, ութը-ութն, 
ինը-ինն, տասը-տասն:     
 

*  *  *

Բարեշրջում
Ժամանակին հետ գրաբարեան 
բառավերջի «ն» բաղաձայնի ջնջումը 
սկսաւ ընդգրկել  բարդ թիւերու սկիզբը 
գտնուող գրաբարեան եօթն  եւ  տասն 
բառերը եւս՝ տալու համար եօթ եւ 
տաս:
Ծանօթ.– Մարզանքի ուսուցիչ մը 
ունէինք,– հաւանաբար դուք եւս,– 
որ շատ ռազմական շեշտով մը  
կ’արտասանէր՝ եօթ-ութ-ին-տաս: 
Անշուշտ օրինաչափական չէ այս, այլ 
միայն...մարզակա՜ն: Բայց եւ այնպէս 
բարացուցակա՜ն է:
Արեւելահայերէնի մէջ եօթը ընդ-
միշտ դարձած է եօթ[1]: Մեր մէջ 
տակաւին տատանում կայ հետեւեալ 
զոյգերուն միջեւ՝ եօթներորդ-
եօթերորդ, եօթնական-եօթական, 
տասներորդ-տասերորդ, տասնա-
կան-տասական:
Ընդ որում՝ պէտք է ընդունիլ, որ 
եօթնական եւ  տասնական  օրի-
նաչափ ձեւերը  սկսած են ծանր հնչել: 
Մինչ եօթներորդ եւ եօթերորդ  
թերեւս հաւասարապէս փայփայիչ 
են,   ճնշիչ է սակայն տասներորդ-ը, եւ 
աւելի թեթեւ ու առոյգ է  տասերորդ-ը:
Ինը սկզբնաձեւը եւ ինն փոխանունը 
առայժմ անվթար կը մնան...եթէ ձգող 
ըլլայ:

Եզրակացութիւն
Ուրեմն  լեզուն վերոնշեալ չորս 
բառերուն առնչութեամբ կը 
գտնուի անցման շրջանի մը մէջ: 
Այստեղ երեւցող երկձեւութիւնները 
անհատական բնոյթ չունին, այլ պար-
զապէս պատմական հոլովոյթի մը, 
բարեշրջումի մը արդիւնք են: Թէ ե՞րբ 
կը կայունանան անոնք  եւ ի՞նչ ձեւի 
տակ,– չենք գիտեր:
Ծանօթագրութիւն.
1. Արեւելահայերէնը ուան հոլովու-
մը չունի,  այլ ունի ուայ. օրինակ՝ 
վաղուայ, այսօրուայ, գիշերուայ, 
որոնք սեռական կը նկատուին: Ասոնց 
ուան աւարտող ձեւը՝ վաղուան, 
այսօրուան, գիշերուան, որ օժտուած 
է «ն» յօդով,  կը նկատուի տրական:
2. Յատկանշական է, որ ասոնց 
հակառակը՝ կը գտնենք աշխար-
հաբարեան բառեր, որոնք գրաբարին 
վրայ աւելցուցած  «ն» բաղաձայնը.  
օրինակ՝ դու-դուն, մեք-մենք,  
երթամք-երթանք, երգեմք-երգենք:
 Իսկ արեւելահայ բառարանները չեն 
վարանիր հաւասարապէս  ընդունելու 
ութերորդ-ը եւ ութներորդ-ը:  

Հայոց Ցեղասպանութեան թանգա-
րան հիմնարկը (ՀՑԹԻ) կազմակեր-
պած է ժամանակաւոր ցուցադրու-
թիւններու առցանց դիտում: Այս 
մասին կը տեղեկացնէ թանգարանի 
ֆէյսպուքեան էջը:
«2019-ի աշնանը ՀՑԹԻ կազմակերպեց 
«Հայերի փրկութեան գործը Մերձաւոր 
Արեւելքում 1915-1923 թուականնե-
րին. ազգային միասնութիւնից դէպի 
վերածնունդ» խորագիրով ժամանա-
կաւոր ցուցադրութիւնը:
Ցուցադրութեան ծիրէն ներս ներկա-
յացուած է բացառապէս հայկական 
կողմի կատարած ներդրումը ցեղաս-
պանութիւնը վերապրողներու փրկու-
թեան գործին: Առանձին խորա-

գիրներով լուսաբանուած են հայ-
կական հոգեւոր կառոյցներու ունեցած 
դերակատարութիւնը:
Ցուցադրուած են նաեւ հայկական 
կազմակերպութիւներու` ՀԲԸՄ, Հայ 
ազգային Միութեան, Եգիպտոսի 
հայ որբախնամի, Միջագետքի հայ-
կական կազմակերպութիւններու, 
Հայկական կարմիր խաչի գործու-
նէութիւնը, ինչպէս նաեւ Հայաստա-
նի Հանրապետութեան, ապա` ՀԽՍՀ 
կառավարութիւններու իրականա-
ցուցած որբախնամ ձեռնարկումները:
Ցուցադրութեան կրնաք ծանօթանալ 
այցելելով ՀՑԹԻ կայք կամ այցելելով 
թանգարանի ֆէյսպուքեան էջ։

Հայոց Ցեղասպանութեան Թանգարանի Ժամանակաւոր 
Ցուցադրութիւնները` Առցանց
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Գիւմրիի Թանգարանային Արժէքներուն 
Ծանօթացէք Առցանց Տարբերակով

Միջինք. Ինքնամաքրման Ճանապարհի Կէսը

Աշակերտներուն Համար Հանրային Հեռուստաընկերութեան 
Եթերով Հեռավար Դասեր Պիտի Կազմակերպուին

«Եւրոտեսիլ 2020»-ը Չեղարկուած է

Քորոնաժահրի տարածումը կանխար-
գիլելու անհրաժեշտութենէն մեկնած եւ 
Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ 
ստեղծուած արտակարգ իրավիճակին 
պատճառով, բայց միեւնոյն ժամանակ 
կարեւոր համարելով մշակութային 
կեանքն ու անոր անբաժանելիութիւնը 
հասարակութենէն` Գիւմրիի համայն-
քապետարանը կ՛առաջարկէ թան-

«Եւրոտեսիլ 2020» երգի միջազգային 
մրցոյթը տեղի պիտի չունենայ:
«Արմենփրես»-ի հաղորդմամբ` 
այս մասին պաշտօնական հաղոր-
դագրութիւն տարածած է Եւրոպական 
հեռարձակողներու միութիւնը: 
Ըստ որուն՝ կը  նշուի, որ կազ-
մակերպիչները նախորդ քանի մը 
շաբաթուան ընթացքին փորձած են 
մրցոյթը իրականացնելու բազմա-
թիւ այլընտրանքային լուծումներ 
գտնել, սակայն COVID-19-ի արագ 
տարածումը Եւրոպայի եւ այլ 
երկիրներու մէջ կանխած է իրենց 
նախաձեռնութիւնները:
«Եւրոտեսիլ 2020»-ին Հայաստանը 
պիտի ներկայացնէր յունահայ երգչու-

գարանային արժէքներուն ծանօթանալ 
առցանց տարբերակով հետեւեալ 
յղումներով.
«Յովհաննէս Շիրազի յուշատուն-թան-
գարան»- www.shiraz.am
«Մարիամ եւ Երանուհի Ասլամազեան 
քոյրերու պատկերասրահ»-http://www.
aslamazyanmuseum.com/
https://web.facebook.com/aslamazyan-
museum/
https://www.instagram.com/museu-
maslamazyan/
https://business.google.com/dash-
board/l/17229557319276866329
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_
Review-g815353-d80153…

հի Աթենա Մանուկեանը «Chains On 
You» երգով, որուն հոլովակը օրերս 
ներկայացուեցաւ երաժշտասէրնե-
րուն:
Մրցոյթը տեղի պիտի ունենար Հոլան-
տայի Ռոթերտամ քաղաքին մէջ: 
Մրցոյթի կիսաեզրափակիչ փուլերը 
պիտի կայանային Մայիս 12-14-ին, իսկ 
եզրափակիչը` Մայիս 16-ին:

Կազմեց՝ ԿԱՐԻՆԷ ՍՈՒԳԻԿԵԱՆ

Միջինքը կը յիշեցնէ, որ Մեծ պահքը 
հասած է իր կէսին: Միջինքին Մեծ 
պահքը չի ընդհատուիր, պահեցողները 
կը շարունակեն պահք պահել: Այդ օրը 
կ՝անդրադառնանք, որ մինչ Յիսուսի 
հրաշափառ Յարութիւնը՝ Սուրբ 
Զատիկը, մնացած է քսանչորս օր, եւ 
որ տակաւին խոկումի, ինքնաքննու-
թեան, զղջումի ու ապաշխարութեան 
օրեր են: Մինչ Յարութեան տօնի 
ուրախութիւնը, պահեցողութեան 
օրերը հնարաւորութիւն կու տան 
իւրաքանչիւրին անդրադառնալու 
սեփական կեանքին, ներելու, խնդիր-
ները հարթելու եւ բարեգործութիւն 
ընելու:
Միջինքին եկեղեցական արարողու-
թիւնները այնքան ալ հարուստ չեն: 
Միայն այդ օրէն սկսեալ` Խաղաղական 
ժամերգութեան ընթացքին կը սկսին 
երգուիլ «Ստեղի»՝ ծանր, հանդիսա-
ւոր ձայնեղանակով շարականներու 
հատուածներ:
Միջինքի ժողովրդական սովորութիւն-
ները
Ժողովրդական աւանդութեան համա-
ձայն՝ Միջինքի օրը ընտանիքներու 
մէջ հայ տանտիկինները բաղարջով 
պահոց գաթայ կը պատրաստեն, 
որուն մէջ մետաղադրամ, հլուն, 
փոքրիկ թղթիկներու վրայ գրուած 
սաղմոսներ կամ փայտեայ խաչ 
կը դնեն եւ կը բաժնեն տան բոլոր 
անդամներուն. բաժին կը հանուի նաեւ 

Հայաստանի Հանրապետութեան 
պետութիւնը, նկատի ունենալով երկրին 
մէջ յայտարարուած արտակարգ 
դրութիւնը, հեռավար կրթութեան 
ծրագրի ծիրէն ներս, ստեղծած է 
Հանրային հեռուստաընկերութեան 
եթերով յատուկ ժամերու աշակերտ-
ներուն համար դասերու եւ դասա-
խօսութիւններու իրականացման 
հնարաւորութիւն: Ucom ընկերութիւնը 
դասերու իրականացման համար եւս 
պիտի տրամադրէ առանձին ալիք: 
Այս մասին, ըստ Armenpress.am-ի, 
այսօրուան ասուլիսին ընթացքին 
յայտնած է ՀՀ կրթութեան, գիտութեան, 
մշակոյթի եւ մարմնակրթութեան 
նախարար Արայիկ Յարութիւնեան:
«Հանրային հեռուստաընկերութեան 
հետ միասին համագործակցութեամբ 

անասուններուն, հողին: Որուն բաժին 
կը հասնի մետաղադրամը, հլունը կամ 
փայտեայ խաչը, անոր յաջողութիւն կը 
սպասուի ողջ տարուան ընթացքին, իսկ 
եթէ դանակը կը դպչի մետաղադրա-
մին, կը նշանակէ յաջողութիւնը 
ամբողջ ընտանիքին համար է: Հայաս-
տանի որոշ շրջաններու մէջ, Միջինքի 
նախորդ օրը, եկեղեցիներուն մէջ 
թասի մէջ կը լեցնեն ջուր եւ ձէթ, որուն 
մէջ մինչեւ առաւօտ կը վառի խաչաձեւ 
պատրոյգ: Ատիկա կը կոչուի «լիճք»: 
Առաւօտեան զայն հաւասարաչափ կը 
բաժնեն բոլոր ներկաներուն, որոնք 
ալ այդ ջուրը խմորի հետ խառնելով, 
կը պատրաստեն Միջինքի բաղարջը:
Միջինքի կարկանդակը յայտնի է նաեւ 
միջունք (Վաղարշապատ, Թալին), 
միջնաբաղջ (Վայոց Ձորի բնիկներ), 
կլօճ (Վայոց Ձորի գաղթականներ), 
պալից եւ չորուկ (Նոր Նախիջեւան), 
յարեգիլ (Մուշ-Տարօն), միջնակ լոճ 
(Սուրմալու), միջնապլիթ (Արճակ), 
մաջինք (Մեղրի), կուտապ (Երեւան) 
եւ այլ անուններով:
Միջինքին որոշ շրջաններու մէջ կը 
թխէին կուտապ: Կուտապ պատ-
րաստելու համար ալիւրը կը շաղէին 
ձէթով, խմորի գունդերը գրտնակով կը 
տափակցնէին եւ իւրաքանչիւր գունդի 
մէջ կը դնէին խաշած լուբիա, սիսեռ, 
բակլայ, սոխ կամ այլ բանջարեղէն, 
ապա զայն կը ծալլէին բոլորակաձեւ 
կամ ձուաձեւ եւ կը թխէին թոնիրի մէջ: 
Երբ կուտապը պատրաստ էր, հարսերն 
ու աղջիկները իրենց բաժինները կը 

ստեղծած ենք հնարաւորութիւն` 
դասախօսութիւններու եւ դասերու 
իրականացում: Հեռուստաընկերու-
թեան եթերով ամէն առաւօտ 08:30-
09:30 պիտի ըլլան դասեր, այնուհետեւ 
անոնք պիտի վերսկսին 11:30-12:40: 
Բացի այդ, շատ լաւ առաջարկ ստացած 
ենք մեր գործընկեր Ucom-էն, անոնք 
առանձին ալիք պիտի տրամադրեն 
նման դասերու համար: Եւ ամբողջ 
օրուան ընթացքին մենք պիտի ունե-
նանք նման դասընթացներ»,- ըսած է 
Յարութիւնեան:
Նախարարը նշած է, որ հիմա արդէն 
կը պատրաստուին ձայնագրութիւն-
ներ, կը հաւաքեն ուսուցիչներ, որոնք 
դասախօսութիւններ եւ դասեր պիտի 
կարդան, որոնք պիտի մատուցուին 
աշակերտներուն: Պիտի գործէ նաեւ 

վերցնէին եւ հարեւան ընկերուհիներու 
հետ կ՝երթային կանաչապատ որեւէ 
յարմար տեղ: Այդ օրը հարսներն 
ու աղջիկները ազատ էին, ոչ մէկ 
տարիքոտ կին չէր ընկերանար իրենց: 
Իրենց ընկերուհիներուն կը պատմէին 
իրենց ցաւերը կամ նոր կեանքի լաւ 
ու վատ կողմերը: Ապա շուրջպար կը 
բռնէին, իսկ աւարտին կ՝ուտէին իրենց 
կուտապը:
Միջինքին բաղարջ չէին պատրաստեր 
այն ընտանիքներուն մէջ, ուր եղած 
էին նոր մահացութեան դէպքեր: Մուշի 
եւ Տարօնի մէջ, բարեկամ կանայք 
յարեգիլ-բաղարջ կը պատրաստէին 
եւ Միջինքի երեկոյեան կը մատուցէին 
սգաւոր ազգականներուն:
Նոր Նախիջեւանի մէջ Միջինքին 
կը կտրէին հերթական շաբաթը 

առանձին Youtube ալիք, ուր պիտի 
հաւաքուին բոլոր այդ նիւթերը: Եւ 
այդ ալիքի այցելութիւններուն համար 
համացանցը Ucom-ի բաժանորդնե-
րուն համար անվճար պիտի ըլլայ:
Նախարարը նկատած է, որ պէտք է 
այս սահմանափակումները դիտարկեն 
իբրեւ լրացուցիչ հնարաւորութիւն` նոր 
կրթական ճարտարագիտութիւններ 
զարգացնելու համար: Ան յիշեցուցած 
է, որ հեռավար կրթութեան համա-
կարգի ներդրումը սահմանուած 
էր 2021-ի Դեկտեմբերին, բայց այս 
հնարաւորութիւնը պիտի օգտագործեն 
համազգային ծրագիրը աւելի շուտ 
իրականացնելու համար:
Յարութիւնեան յիշեցուցած է, որ 
Կրթական ճարտարագիտութիւննե-
րու ազգային կեդրոնի կայքին մէջ 

խորհրդանշող փետուրին միայն կէսը՝ 
ցոյց տալու, թէ պահքը արդէն կիսուած 
է: Մուսալեռցիներու մօտ անիկա 
յայտնի էր Աղցուց կիս (Մեծ պահքի՝ 
աղ ու հացի կէս) անունով: Միջինքը 
այստեղ նշանաւոր էր իր նուիրական 
ուտեստով՝ աղցուց կլուրով (աղուհա-
ցի քիւֆթայով):
Սիսիանի մէջ, Միջինքին, նշանուած 
երիտասարդի տունէն հարսնցուի 
տուն յատուկ նուէր (խոնչայ) կ՝ու-
ղարկէին, որուն տեսականին ձէթով 
պատրաստուած գաթաներ էին, կուլայ 
մը գինի եւ շիշ մը օղի: Օղի տանելու 
սովորոյթը այնքան մեծ տարածում 
ունէր, որ Տէրսիմի մէջ Մեծ պահքի 
առաջին Երկուշաբթին կը կոչուէր 
«Օխտը րախիի օր»:

Surbzoravor.am

ստեղծած են heravar.armedu.am 
էջը, ուր նման ծրագրեր իրակա-
նացնող հարթակներու մասին 
տեղեկատւութիւն հաւաքուած է: Եւ 
նախարարութիւնը նոյն կրթական 
ճարտարագիտութիւնը ազգային կեդ-
րոնի միջոցով պիտի իրականացնէ 
ծրագրերու մշակման գործընթաց 
եւ վերապատրաստումներու գործ-
ընթաց:
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Ռամոսի համաձայնագիրը կ'աւարտի 2021 թուականին:

2018-Ç ԱßխաñհÇ ԲաժաÏÇ Ժապաõէնը
ՖԻՖԱ-ն հրապարակած է 2018 թուականի ֆութպոլի աշխարհի բաժակի 
ժապաւէնը: Ժապաւէնին մէջ ներկայացուած են աշխարհի բաժակի մրցաշարքի 
բոլոր հանգրուանները: Մրցաշարքը տեղի ունեցաւ Ռուսիոյ 12 քաղաքներու մէջ: 
Կրնաք ժապաւէնը դիտել համացանցի այս հասցէին վրայ.
https://www.youtube.com/watch?v=MiAcU2DvbXM

êպանÇա Îáñëնóáõó Èáñ»նզû êանզը
Սպանիոյ «Ռէալ Մատրիտ»ի նախկին նախագահ Լորենզօ Սանզ, որ 1995-էն 
2000 ստանձնած էր ակումբին նախագահութիւնը եւ կրցաւ անոր վերադաձնել 
իր նախկին փառքը, երբ 32 տարուան դադարէ ետք «Ռէալ Մատրիտ» 1998-
ին կրցաւ շահիլ Եւրոպայի ախոյեաններու բաժակը, մեռաւ վարակուելէ ետք 
Գորոնա ժահրէն: Ան 76 տարեկան էր:

ՀաÛաëïանÇ ՀաõաքաÏանÇ ՄաñզÇչը 
Æ՞նչ Î'ըëէ
Հայաստանի հաւաքականի մարզիչ 
սպանացի Խոաքին Քապարոս հար-
ցազրոյց տուած է «Արմէնփրես»ին: 
Սպանացի մասնագէտը մեծ համարում 
ունի Հենրիխ Մխիթարեանի հանդէպ: 
Ան հազ մարզիկը համարէ բարձրակարգ 
արհեստավարժ մը, որու դաշտին մէջ 
ներկայութիւնը վստահութիւն կը ներշնչէ 
հաւաքականի իր ընկերներուն: 
Մարզիչը յոյս ունի Եւրոպայի Ազգերու 
Լիկայի մրցաշարքին գրաւել խմբակին 
առաջին դիրքը: կարեւոր է, ըստ իրեն, 
յառաջ երթալ քայլ առ քայլ: 
Քապարոս շատ խանդավառ է իր նոր 
գործով: Ան կը յայտարարէ, թէ շատ լաւ ձեւով ընդունուած է Հայաստանի մէջ 
եւ պիտի փորձէ իր լուման դնել երկրին մէջ ֆութպոլի զարգացման գործին մէջ: 
Ան նաեւ յայտարարեց, թէ հաւաքականը գլխաւորելու իր որոշումին մէջ մեծ 
դեր ունեցած են Խինէս Մելենտեսը եւ Անթոնիօ Ֆլորէսը, որոնք Հայաստանի 
ֆութպոլի զարգացման հոլովոյթին մէջ դեր ստանձնած են եւ իր ուսուցիչներն 
են: Նաեւ վստահութիւն ունի Ֆետերասիոնի նախագահին, որ լուրջ ծրագիր 
ունեցող մարդ է:
Մարզիչը ըսած է նաեւ, որ ինք ցարդ միայն ակումբներ մարզած է, սակայն շատ 
լաւ պատկերացում ունի հաւաքական մարզելու առանձնայատկութիւններուն 
մասին: Ան յայտարարած է, թէ ինք պիտի աշխատի կարելիութեան սահմաններուն 
մէջ, իր ունեցած մարզիկներուն կարելիութիւնները նկատի առնելով: Անոնք 
պիտի յարմարեցնէ իր մարտավարութեան եւ գաղափարներուն: Կարեւոր է, 
որ գիտնայ իւրաքանչիւր հաւաքականի մարզիկ, թէ ինք ընտրեալ է եւ կը կրէ 
մեծ պատասխանատուութիւն:

ԶÇïան ºñÏաñաձգ»ó
Սպանիոյ «Ռէալ Մատրիտ»ի մարզիչ Զէյնըտտին Զիտան մէկ տարուան 
ժամանակաշրջանի մը համար երկարաձգած է իր համաձայնագիրը ակումբի 
տնօրէնութեան հետ:

äաñë»լáնաÛÇ ՄաñզÇչը ºñÏաñաձգ»ó 
Æñ ՀաÙաձաÛնագÇñը
Սպանիոյ «Պարսելոնա» ակումբի մարզիչ Քիքէ Սետիէն մէկ տարուան 
ժամանակամիջոցի մը համար երկարաձգած է իր համաձայնագիրը ակումբի 
տնօրէնութեան հետ:

Աñë»նալÇ äաÛÙանը ՄխÇÃաñ»անÇ 
ՓáխանóÙան ՀաÙաñ
Անգլիոյ «Արսենալ» ակումբը 25 միլիոն եուրօ կը պահանջէ Հայաստանի 
հաւաքականի կիսապաշտպան եւ ներկայիս Իտալիոյ «Ռոմա»ին մաս կազմող 
Հենրիխ Մխիթարեանի փոխանցման համար: Մխիթարեան «Ռոմա»ի կազմին 
մէջ մասնակցած է 8 մրցումի, նշանակած է 6 կոլ եւ կատարած է 3 փոխանցում: 

Îաñճ Èáõñ»ñ
-Անգլիոյ ախոյեանութեան կայքէջին մէջ հրապարակուեցաւ, թէ ախոյեանութեան 
մրցումները պիտի վերսկսին Մայիսին: Մրցումները պէտք է աւարտած ըլլան 
1 Յունիսին:

ºõñáպաÛÇ Մñóաßաñք»ñáõ Յ»ïաձգáõÙ
Եւրոպայի ֆութպոլի ֆետերասիոնի կայքէջին վրայ յայտարարութեան մը 
համաձայն, յետաձգուած են Չեմփիընզ Լիկի, Իւրոբա Լիկի եւ կիներու Չեմփիընզ 
Լիկի աւարտական մրցումները: Մրցումները տեղի պիտի ունենային Յունիսի 
24-ին եւ 27-ին: Յստակ թուական չէ ճշդուած:

ԱñաñաïÇ ՓաÛլáõն ԱñդÇõնքն»ñը
Այս մարզական շարքով պիտի երթանք ետ, 1970-ական թուականները, երբ 
Երեւանի «Արարատ» ֆութպոլի խումբը Խորհրդային Միութեան զօրաւոր 
խումբերէն էր եւ փայլուն արդիւնքներ կ'արձանագրէր Եւրոպայի բաժակի 
մրցումներուն: Խումբին մարզիչն էր նշանաւոր Նիքիթա Սիմոնեանը: Առաջին 
մասին մէջ պիտի ներկայացնենք 1972-73 տարեշրջանը: Ստորեւ տեսնենք 
«Արարատ»ի արձանագրած արդիւնքները.
ՈՒԵՖԱ-Ի Բաժակ 1972-73
-1/32-րդ աւարտական հանգրուան 
Արարատ Երեւան (ԽՍՀՄ)  - ԷՓԱ Լառնաքա (Կիպ.)  1-0, երթ.1-0
-1/16-րդ աւարտական հանգրուան 
Արարատ Երեւան (ԽՍՀՄ)  - Կրեսհոփըրզ Զուրիխ (Զուից.)  4-2, երթ.3-1
-1/8-րդ աւարտական հանգրուան 
Արարատ Երեւան (ԽՍՀՄ)  - Քայզըրսլաութըրն (Արեւմտ.Գեր.)  2-0 տուգ.4-5, 
երթ.0-2
«Քայզըրսլաութըրն» քառորդ աւարտական հանգրուանին զիջեցաւ համերկրա-
ցի «Պորուսիա Մէօնշընկլատպախ»ին: «Պորուսիա» հասաւ աւարտական 
հանգրուան, ուր արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
Պոր.Մէօնշընկլատպախ (Արեւմտ.Գեր.)  - Լիվըրփուլ (Անգ.) 2-0, երթ.0-3
Կոլեր. Երթի մրցում.Քիկըն 21, 32, Լոյտ 61
Դարձի մրցում. Հեյնքէս 29, 40
«Լիվըրփուլ» շահեցաւ տիտղոսը:  

Երկրորդ մասին մէջ պիտի ներկայացնենք 1974-75 տարեշրջանը: Այս տարի-
ներուն Եւրոպայի հսկան էր Գերմանիոյ «Պայըրն Միւնիխ»ը: Ստորեւ տեսնենք 
«Արարատ»ի արձանագրած արդիւնքները.
Եւրոպայի Ախոյեաններու Բաժակ 1974-75
-1/16-րդ աւարտական հանգրուան 18 եւ 24 Սեպտեմբեր 1974
Արարատ Երեւան (ԽՍՀՄ)  - Վայքինկ Սթավենճըր (Նոր.)  4-2, երթ.2-0
Երթի կոլեր.Մարքարով  51, 81
Դարձի կոլեր.Մարքարով 29, 50, 59, Պոնտարենքօ 83 – Նիլսըն 41, Պերլանտ 42
-1/8-րդ աւարտական հանգրուան 22 Հոկտեմբեր եւ 5 Նոյեմբեր 1974
Արարատ Երեւան (ԽՍՀՄ)  - Քորք Սելթիք (Իրլանտա)  5-0, երթ.2-1
Երթի կոլեր.Զանազանեան 25, Ղազարեան 65 – Թեմպլինկ 89
Դարձի կոլեր.Պօղոսեան 29, 67, Զանազանեան 54, Իշտոյեան 62, Անդրէասեան 74
-1/4-րդ աւարտական հանգրուան 4 եւ 11 Մարտ 1975
Արարատ Երեւան (ԽՍՀՄ)  - Պայըրն Միւնիխ (Արեւմտ.Գեր.)  1-0, երթ.0-2
Երթի կոլեր.Հէօնէս 72, Թորսթընսըն 83
Դարձի կոլ. Անդրէասեան 35
Այդ տարեշրջանին, «Արարատ» դարձաւ միակ խումբը, որ կրցաւ յաղթել «Պայըրն 
Միւնիխ»ին, որու մաս կը կազմէին Գերմանիոյ հաւաքականի շատ մը մարզիկներ: 
«Պայըրն» աւարտականին յաղթեց Անգլիոյ «Լիծ Եունայթըտ»ին 2-0 հաշիւով 
եւ դարձաւ Եւրոպայի ախոյեան: Ռմբարկուներու ցուցակը գլխաւորեցին Կերտ 
Մուլըր «Պայըրն Միւնիխ»էն եւ Էտուար Մարքարով «Արարատ»էն 5-ական 
կոլերով: 

Երրորդ մասին մէջ պիտի ներկայացնենք 1975-76 տարեշրջանը: Ստորեւ 
տեսնենք «Արարատ»ի արձանագրած արդիւնքները.
Բաժակակիրներու Բաժակ 1975-76
-1/16-րդ աւարտական հանգրուան 
Անորթոզիս Ֆամակուսթա  (Կիպ.)  - Արարատ Երեւան (ԽՍՀՄ) 1-1, երթ.0-9
-1/8-րդ աւարտական հանգրուան 
Ուեսթ Հէմ Եունայթըտ (Անգ.) - Արարատ Երեւան (ԽՍՀՄ)  3-1, երթ.1-1
 «Ուեսթ Հէմ Եունայթըտ» քառորդ աւարտական հանգրուանին յաղթեց 
Հոլանտայի «ԱՏՕ Տէն Հաակ»ին  յաղթելով երթին 3-1 հաշիւով, իսկ դարձին 
պարտուելով 2-4 հաշիւով: Կիսաւարտական հանգրուանին, յաղթեց Արեւմտ.
Գերմանիոյ «Այնթրախթ Ֆրանքֆորթ»ին յաղթեցով երթին 3-1 հաշիւով, իսկ 
դարձին պարտուելով 1-2 հաշիւով:  «Ուեսթ Հէմ Եունայթըտ» հասաւ աւարտա-
կան հանգրուան, ուր արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
Անտըրլեխթ (Պելճիքա)  - Ուեսթ Հէմ Եունայթըտ (Անգ.) 4-2
Կոլեր. Ռենսեմպրինք 42, տուգ.73, Վան Տէր Էլսթ 48, 87 - Հոլանտ 28, Ռոպսըն 68
 «Անտըրլեխթ» շահեցաւ տիտղոսը:  
Բաժակակիրներու մրցաշարքին կը մասնակցէին իրենց երկիրներու ֆութպոլի 
բաժակը շահած խումբերը: Այս մրցաշարքը ապա ջնջուեցաւ եւ ներկայիս իրենց 
երկիրներու բաժակը շահած խումբերը կը մասնակցին Իւրոբա Լիկին, որպէս 
երրորդ մասնակից իւրաքանչիւր երկրէ: 

ê»ñժÇû èաÙáëÇ îագնապը
Սպանիոյ «Ռէալ Մատրիտ»ի կեդրոնական պաշտպան Սերժիօ Ռամոս եւ 
ակումբին տնօրէնութիւնը երկու կողմերուն միջեւ կնքուած համաձայնագրի 
վերանորոգման հարց ունին: Ըստ Ակումբի օրէնքին, 32-էն մեծ տարիք ունեցող 
ֆութպոլիստներու հետ կը կնքուի մէկ տարուան համաձայնագիր, մինչ Ռամոս, 
որ 33 տարեկան է, կը պահանջէ իր հետ կնքել երկարաժամկէտ համաձայնագիր: 

ՄԱՐԶԱԿԱՆ 
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ՄԱՐԶԱԿԱՆ 
Սկիզբը Էջ 21 4-րդ հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.

Քարուանա – Նեփոմնիաշչի  0,5-0,5, Հաօ – Ալէքսէենքօ 0,5-0,5
Վաշիէ-Լակրաւ – Կրիշչուք  0,5-0,5, Լիրէն – Կիրի 0,5-0,5
5-րդ հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
Քարուանա - Կիրի  0,5-0,5,  Կրիշչուք – Լիրէն  0,5-0,5
Ալէքսէենքօ - Վաշիէ-Լակրաւ 0,5-0,5, Նեփոմնիաշչի - Հաօ  1-0
6-րդ հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
Կրիշչուք - Քարուանա 0,5-0,5,  Ալէքսէենքօ - Կիրի  0-1
Հաօ - Վաշիէ-Լակրաւ 0,5-0,5,  Նեփոմնիաշչի - Լիրէն  1-0
Առաջատար ռուս Եան Նեփոմնիաշչի տարաւ իր երրորդ յաղթանակը եւ մէկ 
կէտի տարբերութեամբ հեռացաւ ֆրանսացի Մաքսիմ Վաշիէ-Լակրաւէն:
Դասաւորում.1) Ե.Նեփոմնիաշչի-Ռուս. 4,5 կէտ, 2)Մ.Վաշիէ-Լակրաւ-Ֆր. 3,5 
կէտ, 3)Ֆ.Քարուանա-ԱՄՆ  3 կէտ:

ՀաÛաëïանÇ ԱզգաÛÇն àղÇÙպÇաÏան 
ÎáÙÇïէ
ìաñձաïñáõÃÇõնը Աõ»լóաõ
Հայաստանի կառավարութիւնը մարզիկները քաջալերելու համար աւելի լաւ 
արդիւնքներ արձանագրելու, որոշած է Ողիմպիական Խաղերու ախոյեան 
մարզիկներուն ամսական վճարումը 100 հազար դրամէն բարձրացնել 200 հազար 
դրամի: նաեւ որոշուած է անկախութենէն ի վեր 2-րդ եւ 3-րդ դիրքերը գրաւած 
մարզիկներուն ցմահ վճարել ամսական 140 հազար եւ 100 հազար դրամ:
Նաեւ որոշուած է Ճատրակի Ողիմպիականին ախոյեան, 2-րդ եւ 3-րդ դիրքերը 
գրաւած մարզիկներուն ամսական վճարում կատարել, 200 հազար, 140 հազար եւ 
100 հազար դրամ: Ոչ ողիմպիական մարզաձեւերու, ինչպէս սամպօ ըմբշամարտի, 
նաւամոտելային մարզաձեւերու եւ ճատրակի ախոյեաններուն նախատեսուած 
է նաեւ ամսական վճարում կատարել:

Շաõաñß Îաñապ»ï»ան Üáñ äաßïûն 
êïանձն»ó
Հայաստանի նշանաւոր սուզուող 
Շաւարշ Կարապետեան նշանակուած 
է Ռուսիոյ Դաշնութեան անդամ 
Պաշքիրիայի հանրապետութեան 
նախագահի խորհրդական: Ան 
պիտի օգնէ հանրապետութեան մէջ 
մարզական շարժումը զարգացնելու 
գործին մէջ եւ պիտի հաստատուի 
այդ երկիրը: Շաւարշ կԿարապետեան 
նշանաւոր սուցուող է, սահմանած 
է 11 մրցանիշ, 17 անգամ դարձած 
է աշխարհի ախոյեան, Եւրոպայի 
ախոյեանութեան տիտղոսը շահած է 13 անգամ, իսկ եօթ անգամ դարձած է 
Խորհրդային Միութեան ախոյեան:

 ՁÙ»ռնաÛÇն Մաñզաձ»õ»ñ
ԴահáÛÏáí òաïÏ

ÈáõնïպÇ ºõ ՔñաֆÃ Շահ»óան 
îÇïղáëն»ñը
Տեղի ունեցան դահոյկով ցատ-
կի աշխարհի ախոյեանութեան 
մրցումները Նորվեկիոյ Թրոնտ-
հայմ քաղաքի մարզական աւա-
նին մէջ: Արձանագրուեցան 
հետեւեալ արդիւնքները.
- Պարզ բլուրի Ա. ցատկ տղաք.1)
Փիթըր Փրեվց-Սլովեն. 279,0 կէտ, 
2)Մարքուս Այզընպիշլըր-Գեր. 
278,6 կէտ,  3)Սթեֆան Լեյհէ-
Գեր. 277,5  կէտ
- Պարզ բլուրի Ա. ցատկ կիներ.1)Սառա Թաքանաշի-Ճաբ. 296,9 կէտ, 2)Մարէն 
Լունտպի-Նոր.295,4 կէտ,  3)Սիլիէ Օփսէթ-Նոր. 293,5 կէտ
- Պարզ բլուրի 2-րդ ցատկ տղաք.1)Քամիլ Սթոչ-Լեհ. 264,3 կէտ, 2)Զիկա Ելար-
Սլովեն. 259.0 կէտ,  3)Թիմի Զայց-Սլովեն.257,6  կէտ
- Պարզ բլուրի 2-րդ ցատկ կիներ.1)Մարէն Լունտպի-Նոր. 262,3 կէտ, 2)Սիլիէ 
Օփսէթ-Նոր.261,6 կէտ,  3)Չիարա Հոլզըլ-Աւստ. 255,1 կէտ
- Ընդհանուր դասաւորում տղաք.1)Սթեֆան Քրաֆթ-Աւստ. 1659 կէտ, 2)Քարլ 
Կեյկըր-Գեր. 1519 կէտ,  3)Ռիոյու Քոպայաշի-Ճաբ.1178  կէտ
- Ընդհանուր դասաւորում կիներ.1)Մարէն Լունտպի-Նոր. 1220 կէտ, 2)Չիարա 
Հոլզըլ-Աւստ.1155 կէտ,  3)Էվա Փինքըլնիկ-Աւստ. 1029 կէտ
Այսպիսով, կիներու մրցաշարքի տիտղոսը շահեցաւ նորվեկիացի Մարէն 
Լունտպի, իսկ տղոց մրցաշարքի տիտղոսը շահեցաւ աւստրիացի Սթեֆան 
Քրաֆթ:

-Գերմանիոյ «Պորուսիա Տորթմունտ»ի տնօրէնութիւնը որոշած է չնորոգել Մարիօ 
Կէօցէի համաձայնագիր, որ կ'աւարտի այս մարզական տարեշրջանի աւարտին:
-Ըստ Անգլիոյ «Ինտիփենտընթ» օրաթերթին, ախոյեանութիւնը վերսկսելէն ետք 
մրցումները կրնան տեղի ունենալ առանց հանդիսատեսի:
-Ըստ Իտալիոյ բնապահպանութեան մասնագէտ Փիէռ Լուիճի Լոպալքոյի, երկրի 
այս տարուան ախոյեանութեան մրցումները կրնան ջնջուիլ, Գորոնա ժահրի 
համաճարակին պատճառով, որ հարուածեց Իտալիան եւ յայտնի չէ, թէ մինչեւ 
երբ պիտի տեւէ անոր ազդեցութիւնը:
-Ըստ Անգլիոյ «Տը Սան» օրաթերթին, «Մանչեսթըր Եունայթըտ»ի կիսա-
պաշտպաններ Զէս Լինկարտ եւ Անտրէա Փերեյրա այս տարեշրջանի աւարտին 
հաւանաբար ձգեն ակումբը: Մարզիչ Սոլսքիար զիրենք նկատի չունի իր ծրագրին 
մէջ, անոնց արձանագրած միջակէն վար մակարդակին պատճառով:

ՄÇջազգաÛÇն àղÇÙպÇաÏան ÎáÙÇïէն 
äÇïÇ ìճռէ
Ըստ «Արմէնփրես»ի, Միջազգային Ողիմպիական Կոմիտէի նախագահ Թոմաս 
Պախ յայտարարած է, թէ չորս շաբթուան ընթացքին որոշում պիտի կայացնեն 
Ողիմպիական Խաղերու յետաձգման մասին, խորհրդակցելէ ետք Ճաբոնական 
կողմին հետ: Մի քանի Ազգային Ողիմպիական Կոմիտէներ պահանջած են 
Խաղերու յետաձգումը, Գորոնա ժահրի համաճարակին պատճառով: Գանատա, 
Աւստրալիա, Նորվեկիա, Իրան, Աւստրիա եւ Պրազիլ այն երկիրներն են, որոնք 
ցարդ խնդրած են յետաձգել Խաղերը: ճաբոնի վարչապետն ալ յայտարարած է, 
թէ համաճարակին պատճառով Խաղերը պէտք է յետաձգել որոշ ժամանակով: 
Ողիմպիական Խաղերու պատմութեան մէջ միայն Համաշխարհային 
պատերազմին պատճառով տեղի չեն ունեցած երեք խաղեր 1916-ին Պերլինի մէջ, 
1940 թուականին Թոքիոյի մէջ եւ 1944 թուականին Լոնտոնի մէջ: Ողիմպիական 
ջահը արդէն վառեցին Յունաստանի մէջ, Ողիմպոս լերան վրայ եւ փոխադրեցին 
Ճաբոն, ուր 24 Յուլիսին պիտի սկսին Ողիմպիական Խաղերը, ըստ դրուած 
ծրագիրին:

êÃանքáíÇչÇ Մահը
Միջազգային պասքեթպոլի ֆետե-
րասիոնը՝ ՖԻՊԱ-ն յայտարարեց իր 
նախկին նախագահ եւ պատուոյ անդամ 
սերպ Պորիսլավ Սթանքովիչի մահը, 
94 տարեկանին: Սթանքովիչ որպէս 
մարզիկ մաս կազմած է «Ցրվենա Զվեզ-
տա»ին, «Ժելեզնիշար Պելկրատ»ին եւ 
«Փարթիզան Պելկրատ»ին: Մարզած է 
Սերպիոյ «Փարթիզան»ը, «ՕՔՔ»ը եւ 
Իտալիոյ «Քանթու»ն: Որպէս մարզիկ, 
երեք անգամ դարձած է Եուկոսլավիոյ 
ախոյեան: Որպէս մարզիչ, երեք անգամ 
շահած է Եուկոսլավիոյ ախոյեանութիւնը 
եւ երկու անգամ Եուկասլովիոյ բաժակը: Մէկ անգամ շահած է Իտալիոյ 
ախոյեանութիւնը: 1985 թուականին պարգեւատրուած է Ողիմպիական 
ամենաբարձր մետալով, իր կատարած աշխատանքին համար պասքեթպոլի 
մարզաձեւին մէջ: Ան էր որ 1989 թուականին որպէս ՖԻՊԱ-ի ընդհանուր 
քարտուղար, թոյլ տուաւ որ ԱՄՆ-ի արհեստավարժ մարզիկներ մասնակցին 
Ողիմպիական խաղերուն: Ան անդամ էր նաեւ Միջազգային Ողիմպիական 
Կոմիտէին:

 ՃաïñաÏ
ՅաõաÏնáñդն»ñáõ Մñóաßաñք

ÜափáÙնÇաßչÇÇ 3-ñդ ՅաղÃանաÏը
Մոսկուայի մէջ սկսան ճատրակի 
աշխարհի ախոյեանութեան յաւակ-
նորդներու մրցաշարքի մրցումները 
Մրցաշարքին յաղթողը պիտի մրցի 
աշխարհի ախոյեան նորվեկիացի 
Մակնուտ Քարլսընի դէմ, որոշելու 
համար աշխարհի 2020 թուակա-
նի ախոյեանը: Մրցաշարքին կը 
մասնակցին ութ մեծ վարպետ-
ներ՝ Ռուսիայէն Եան Նեփոմնիաշ-
չի, Ալեքսանտր Կրիշչուք, Քիրիլ 
Ալէսէենքօ, ֆրանսայէն Մաքսիմ 
Վաշիէ Լակրաւ, Չինաստանէն Ուանկ Հաօ, Տինկ Լիրէն, ԱՄՆ-էն Ֆապիանօ 
Քարուանա եւ Հոլանտայէն Անիշ Կիրի: Ան պիտի ընդգրկէ 14 հանգրուաններ: 
Ատրպէյճանէն Թեյմուր Ռաճապով պահանջած էր յետաձգել մրցաշարքը 
Գորոնա ժահրի համաճարակին պատճառով, սակայն մերժուած էր: Վաշիէ-
Լակրաւ փոխարինեց զինք: 3-րդ հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ 
արդիւնքները.
Քարուանա  - Լիրէն  0-1, Կիրի – Վաշիէ-Լակրաւ 0,5-0,5
Կրիշչուք – Հաօ  0,5-0,5,  Ալէքսէենքօ – Նեփոմնիաշչի 0,5-0,5



ՉորեքշաբÃÇ, 25 Մարտ 2020 23
Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Ամերիկեան Կառավարութիւնը Դադրեցուցած 
է Ականազերծման Ֆինանսաւորումը Լեռնային 
Ղարաբաղի Մէջ. EURASIANET

Ամերիկեան ներկայացուցիչները 
կը նշեն, որ նոր ֆինանսաւորումը 
ամենայն հաւանականութեամբ պիտի 
ուղղուի Հայաստանի մէջ լաւ կառա-
վարումն ու թափանցիկութիւնը 
առաջ մղող ծրագիրներու համար, 
իսկ Ատրպէյճանի մէջ` ուժանիւթի 
անվտանգութեան  ծրագիրները 
ֆինանսաւորելու համար, որոնք պիտի 
նուազեցնեն երկրի կախուածութիւնը 
քարիւղէն եւ բնական կազէն:
«Մենք ականազերծման այս ծրագիրը 
կը համարենք յաջողած, սակայն 
միաժամանակ նաեւ կը կարծենք, որ 
հասած են այն սահմանագծին, որուն 
կրնային հասնիլ Լեռնային Ղարաբաղի 
մէջ»,- Eurasianet-ին փոխանցած է 
USAID-ի ներկայացուցիչը, որ ցան-
կացած է մնալ անանուն: «Եւ մենք 
անհամբերութեամբ կը սպասենք, թէ 
երբ պիտի կը կարենանք սկսիլ այլ 
աշխատանք տարածաշրջանին մէջ, 
եւ յոյս ունինք, որ անիկա պիտի օգնէ 
լուծելու որոշ տարածաշրջանային 
խնդիրներ: Halo-ի գործունէութիւնը 
շրջանին մէջ կը բաժնուի երկու կարգի. 
գործունէութիւն, որ կը վերաբերին 

խորհրդային ժառանգութիւն մնացած 
ԼՂԻՄ տարածքին եւ գործունէութիւն, 
որ կ՛իրականացուի Ղարաբաղի շուրջ 
գտնուող տարածքներու մէջ, որոնք 
հայկական ուժերը կը վերահսկեն 
որպէս արգելակող գօտի:  USAID-ն կը 
ֆինանսաւորէ միայն առաջին մասը, 
իսկ երկրորդ մասը կը ֆինանսաւորուի 
մասնաւոր նուիրատուութիւններով, 
յատկապէս հայ համայնքի խումբ 
մը ներկայացուցիչներու կողմէ 
կատարուած»:
Halo-ի ներկայացուցիչները պարբերա-
կանի գրաւոր հարցման, ուղարկուած 
Ե-նամակով, չեն պատասխանած, 
սակայն, Eurasianet-ի` նոյեմբերեան 
այցի ժամանակ Ստեփանակերտ, 
Halo-ի շտապ-բնակարան, անոնք 
մշտապէս յայտարարած են, որ դեռ 
շատ ընելիքներ ունին: Իր քսանամեայ  
գործունէութեան ընթացքին Halo-ն 
ականազերծած է մօտ 2000 հակահրա-
սայլային ական եւ մօտ 9000 հակա-
հետեւակային ական, 48 միլիոն 
քառակուսի մեթր տարածք դարձնե-
լով կրկին անվտանգ բնակչութեան 
համար, կը գրէ պարբերականը։

Հայաստան Ձեռք Բերած է Աշխարհի Մէջ 
«Քորոնա» Ժահրի Դէմ Կիրառուող Բոլոր 
Դեղամիջոցները
Հայաստան ձեռք բերած է աշխարհի 
մէջ «Քորոնա» ժահրի դէմ, առնուազն 
փորձարարական մակարդակով 
կիրառուող այն դեղամիջոցները, որոնք 
որեւէ դրական արդիւնք ցոյց տուած 
են «Քորոնա» ժահրը բուժելու հար-
ցով: «Արմենփրէս»-ի փոխանցմամբ` 
այս մասին «Ֆէյսպուք»-ի իր էջի 
ուղիղ եթերի ժամանակ ըսած է ՀՀ 
առողջապահութեան նախարար 
Արսէն Թորոսեան:
«Մենք արդէն ունինք այն բոլոր 
դեղամիջոցները, որոնք, առնուազն 
փորձարարական մակարդակով, 
աշխարհի մէջ հիմա կը կիրառուին 
այս հիւանդութեան բուժման համար: 
Քանի որ ապացուցողական հիմքը 
դեռ այնքան մեծ չէ, որ մենք հարիւր 
տոկոսով վստահ ըլլանք, թէ որ դեղը 
կը բուժէ այս հիւանդութիւնը, սակայն 
այն բոլոր դեղերը, որոնք աշխարհի 
տարբեր երկիրներու մէջ ցոյց տուած 
են որեւէ արդիւնք, մենք այս պահուն 
ունինք նաեւ մեր զինանոցին մէջ 
եւ անոնք կը կիրառուին»,- ըսած է 
Թորոսեան:
Հայաստանի մէջ «Քորոնա» ժահրով 

հաստատուած դէպքերու թիւը 235-ի 
հասաւ: 
Կառավարութիւնը արտակարգ դրու-
թիւն յայտարարած է: Արտակարգ 
դրութիւնը կը գործէ Հայաստանի 
Հանրապետութեան ամբողջ տարած-
քին 2020-ի Մարտ 16-էն, ժամը 18:30-
էն սկսեալ մինչեւ Ապրիլ 14-ը, ժամը 
17:00-ն:
Հայաստանի մէջ “Քրոնա” ժահրի 
հաստատուած առաջին դէպքը 
արձանագրուած էր Մարտ 1-ին: 
Քաղաքացին Հայաստան եկած էր 
Իրանէն: Ան առողջացած եւ դուրս 
ելած է հիւանդանոցէն: Մարտ 21-ին 
արձանագրուած է ապաքինման 
երկրորդ դէպքը:

Չինաստան Պատրաստ է Հայաստանին 
Անհատոյց Տրամադրել Բժշկական Յատուկ 
Արտահագուստ եւ Թոքերու Սարքեր

Մարտ 23-ին ՀՀ ԱԳ նախարարի 
տեղակալ Աւետ Ադոնց հեռախօ-
սային տեսաքննարկում ունեցած 
է  Հայաստանի մէջ Չինաստանի 
դեսպան Թիեն Ըրլունի հետ։ Կող-
մերը անդրադարձան Հայաստանի 
եւ Չինաստանի մէջ նոր տեսակի 
քորոնաժահրի հետ կապուած իրա-
վիճակին, տեղեկատւութիւն փոխա-
նակած են այս ուղղութեամբ երկու 
երկիրներու կառավարութիւններու 
կողմէ ձեռնարկուող քայլերու շուրջ: 
Այս մասին կը հաղորդէ ՀՀ ԱԳՆ կայքը։
Երկուստեք գոհունակութիւն արտա-
յայտուած է նոր տեսակի քորո-
նաժահրի դէմ պայքարի ուղղու-
թեամբ Հայաստանի եւ Չինաս-
տանի միջեւ հաստատուած սերտ 
համագործակցութեան կապակցու-
թեամբ: Նախարարի տեղակալ 
Ադոնցը շնորհակալութիւն յայտնած 
է դեսպան Թիենին Հայաստանի 
մէջ Չինաստանի դեսպանութեան 
օգնութեամբ ՀՀ առողջապահու-
թեան նախարարութեան անհատոյց 
տրամադրուած 1008 հատ նոր տեսակի 
տիպի քորոնաժահրի փորձարկիչի 
համար, որոնք օրերս հասած են 
Հայաստան:
ԱԳ նախարարի տեղակալը բարձր 
գնահատած այն փաստը, որ չինա-
կան կողմը շարունակաբար կը 
կիսուի քորոնաժահրի դէմ պայքարի 
եւ կանխարգիլման միջոցառումներու 

իր լաւագոյն փորձով: Ան կարեւոր 
համարած է Չինաստանի կողմէ 
համավարակի դէմ պայքարի վերա-
բերեալ գիտելիքի առցանց տեղե-
կատուական հարթակի ստեղծումը 
(Knowledge Center for China’s 
Experiences in Response to COVID-
19, https://covid19.alliancebrh.com), 
ինչպէս նաեւ Չինաստանի Ճըծեանգ 
նահանգի առաջին բժշկական 
համալսարանական հիւանդա-
նոցի կողմէ քորոնավարակի կան-
խարգիլման եւ բուժման մասին 
ձեռնարկի կազմումը, որու վերա-
բերեալ տեղեկատուութիւնը վեր-
ջին շրջանին փոխանցուած է ՀՀ 
առողջապահութեան նախարարու-
թեան:
Կողմերը քննարկած են նաեւ բժշկա-
կան յատուկ արտահագուստի, 
դիմակներու եւ թոքերու արհեստա-
կան օդափոխութեան սարքերու 
մատակարարումներու հետ կապուած 
հարցեր: ՀՀ ԱԳ նախարարի տեղա-
կալը խնդրած է չինական կողմին 
շարունակել այս ուղղութեամբ տրա-
մադրուող աջակցութիւնը: Դեսպան 
Թիեն նշած է, որ Չինաստան 
պատրաստ է Հայաստանին յաւե-
լեալ աջակցութիւն ցուցաբերել` 
անհատոյց տրամադրելով բժշկական 
յատուկ արտահագուստ եւ թոքերու 
արհեստական օդափոխութեան սար-
քեր 110 000 տոլարի չափով:

Վարչապետը նշեց, որ բոլոր վերլու-
ծութիւնները ցոյց կու տան, թէ 
«Քորոնա» ժահրին հետ առնչութիւն 
ունեցող այս իրավիճակը կրնայ տեւել 
շատ աւելի երկար, քան նախատեսուած 
էր: «Այդ առումով, մենք պէտք է որո-
շակի պատկերացումներ ձեւաւորենք, 
թէ ինչպէս ենք կազմակերպելու 
կեանքը մեր հանրապետութիւնում: 
Ընդհանուր տրամաբանութիւնը եւ 
ռազմավարութիւնը պէտք է լինի 
հետեւեալը, որ «Քորոնա» ժահրի 
սահմանափակման պայմաններում 
մենք պէտք է գտնենք եւ ձեւաւորենք, 

այսպէս ասած, ազատ եւ անվտանգ 
տարածքներ, որտեղ կարող ենք 
համեմատական անվտանգութեան 
պայմաններում մեր կեանքը կազմա-
կերպել, ի հարկէ, ընթացս նաեւ 
հետեւելով իրադարձութիւնների», 
յայտնեց Նիկոլ Փաշինեան:
Այնուհետեւ պատասխանատուները 
զեկուցեցին այս ժահրի կանխարգիլ-
ման ուղղութեամբ իրականացուող 
աշխատանքներուն ընթացքին 
մասին: Նշուեցաւ, որ ներկայիս քայլե-
րու կը ձեռնարկուին քննութեան 
յատուկ սարքերու եւ դիմակներու 
նոր խմբաքանակներու ներածման 
ուղղութեամբ:

Հայաստան Քայլերու Կը Ձեռնարկէ՝ «Քորոնա» 
Ժահրի Յատուկ Քննութեան Սարքեր Եւ 
Դիմակներ Ներածելու Ուղղութեամբ
Սկիզբը Էջ 01

Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը
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Համահայկական Ուժերու Համախմբումով՝ 
Ընդդէմ Քորոնա Ժահրի Համաճարակին

«Հայաստան» համահայկական 
հիմնադրամը Քորոնա Ժահրի 
դէմ պայքարելու համար կոչ 
կ՛ուղղէ համախմբուելու եւ 
համայն հայութեան ներդրու-
մով՝ աջակցելու առողջապա-
հութեան ոլորտին։
Ստորեւ յայտարարութիւնը. 
«Նոր Քորոնա ժահրի COVID-19 համաճարակի տարածմամբ, 
միջազգային հանրութիւնը կը համախմբուի է եւ համապատասխան 
գործողութիւններ կը ձեռնարկէ: Ինչպէս քաջ յայտնի է, ճգնաժամերու 
ընթացքին համայն աշխարհի հայութիւնը միշտ համախմբուած է 
մէկ նպատակի շուրջ` օգնելու իրարու եւ իրենց հայրենիքին:
ՀՀ կառավարութիւնը եւ առողջապահութեան նախարարութիւնը 
քաղաքացիներուն պարբերաբար թարմացուող տեղեկատուութիւն 
կը տրամադրէ ինչպէս ներկայ իրավիճակի, այնպէս ալ վարակի 
տարածման յետագայ աճը կանխելու համար անհրաժեշտ քայլերու 
մասին:
Մեր բուժաշխատողները եւս, վտանգելով սեփական կեանքը, 
անձնուիրաբար եւ ջանասիրաբար կ՛աշխատին հիւանդներուն 
օգնելու եւ ժահրի յետագայ տարածումը կանխելու նպատակով:

Ժահրի ցուցչական աճի հնարաւորութեամբ պայմանաւորուած` 
առողջապահութեան ոլորտին անհրաժեշտ է համայն հայութեան 
աջակցութիւնը: Այդ իսկ պատճառով, «Հայաստան» համահայկական 
հիմնադրամը իր ստացած նուիրատուութիւնները պիտի համախմբէ 
եւ այս նախաձեռնութեան ընթացքին հաւաքագրուած ամբողջ 
գումարը պիտի ուղղէ առողջապահութեան ոլորտին անհրա-
ժեշտ բժշկական պարագաներու տրամադրման, ինչպէս նաեւ այն 
ընտանիքներուն, որոնք ստեղծուած իրավիճակին դիմակայելու 
կարիք ունին:
Նուիրատութիւններու համար այցելել «Հայաստան» համահայկական 
հիմնադրամի պաշտօնական կայք` www.himnadram.org/en/donate

Կոչ

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԱԶԴ

Մեր բոլոր աշխատակիցներէն, ազգային-եկեղեցական 
հաստատութիւններէն եւ ծանուցողներէն կը խնդ-
րենք իրենց գրութիւնները, հաղորդագրութիւննե-
րը, թղթակցութիւններն ու ծանուցումները յետայսու 
ուղղարկել մեր Ել-Նամակի նոր հասցէին՝

noror2020@gmail.com

Ծանօթ. Նկատի ունենալ, որ տուեալ շաբթուայ մը 
թիւին մէջ լոյս ընծայելու համար, նիւթերը մեզի պէտք 
է հասած ըլլան, ոչ աւելի ուշ քան մեր թերթին հրա-
տարակութիւնը նախորդող Շաբաթ օր, Լոս Անճելըսի 
ժամով առաւօտեան ժամը 10:00: 

Տիգրան Աւինեան Արգիլեալ Երկիրներու Նոր 
Ցուցակ Հրապարակեց
Հայաստանի մէջ «Քորոնա» ժահրի 
տարածումը կանխելու նպատակով 
յայտարարուած արտակարգ դրու-
թեան պարէտի որոշմամբ սահմա-
նուած է համաճարակաբանական 
լարուած իրավիճակ ունեցող երկիր-
ներու (տարածքներու) ցանկը:
ՀՀ-ի մէջ արտակարգ դրութիւն 
սահմանելու մասին Կառավարութեան 
որոշմամբ ամրագրուած է, որ կ’ար-
գիլուի Հայաստանի Հանրապետու-
թեան քաղաքացիութիւն չունեցող 
այն անձանց մուտքը ՀՀ տարածք, 
որոնք ՀՀ տարածք մուտք կը գործեն 
պարէտի որոշմամբ սահմանուած 
համաճարակաբանական լարուած 
իրավիճակ ունեցող երկիրներու 
տարածքներու ցանկին մէջ ներառուած 
երկիրներէն կամ մուտք գործելու 
նախորդող 14 օրուան ընթացքին 
գտնուած են այդ երկիրներու մէջ, 
բացառութիւն կը կազմեն այդ կանո-

նէն՝ դիւանագիտական ներկայա-
ցուցչութիւններու, հիւպատոսական 
հիմնարկներու եւ միջազգային կազ-
մակերպութիւններիու  ներկայացու-
ցիչները եւ անոնց ընտանիքներու 
անդամները:
Որոշումն ուժի մէջ կը մտնէ 2020 թ. 
23 մարտէն՝ ժամը 23:59-էն:

ՑԱՆԿ
1. Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ
2. Աւստրալիոյ Միութիւն
3. Եւրոպական միութեան անդամ 
պետութիւններ (Աւստրիա, Պելճիքա, 
Պուլկարիա, Գերմանիա, Դանիա, 
Էսթոնիա, Իրլանտա, Սպանիա, 
Իտալիա, Լաթվիա, Լեհաստան, 
Լիթվա, Լիւքսըմպըրկ, Քորուաթիա, 
Կիպրոս, Յունաստան, Հունկարիա, 
Մալթա, Հոլանտա, Շուէտ, Չեխիա, 
Փորթուկալ, Ռումինիա, Սլովաքիա, 
Սլովենիա, Ֆինլանտա, Ֆրանսա)
4. Թուրքիոյ Հանրապետութիւն
5. Իսրայէլի Պետութիւն
6. Իրանի Իսլամական Հանրապե-
տութիւն
7. Գանատա
8. Քորէայի Հանրապետութիւն
9. Ճափոն
10. Մեծ Բրիտանիոյ եւ Հիւսիսային 
Իրլանտիոյ Միացեալ Թագաւորութիւն
11. Նորվեկիոյ Թագաւորութիւն
12. Զուիցերիոյ Համադաշնութիւն
13. Չինաստանի Ժողովրդական Հան-
րապետութիւն
14. Ռուսաստանի Դաշնութիւն
15. Վրաստան

Մամուլի Սահմանափակումները Կրնան Հանուիլ. 
Աւինեան
Արտակարգ դրութեան ժամանակ 
ԶԼՄ-ներու նկատմամբ սահմանա-
փակումները, հնարաւոր է՝ շատ 
կարճ ժամանակ անց հանուին։ 
Այս մասին 21 մարտին, Հանրային 
հեռուստաընկերութեան եթերի 
ժամանակ ըսած է Տիգրան Աւի-
նեանը՝ անդրադառնալով ԶԼՄ-ներու 
սահմանափակումներու ազդեցու-
թիւնը վիճարկող կարծիքներուն եւ 
զանոնք հանելու կոչերուն։
«Արտակարգ դրութեան պայմաննե-
րուն մէջ էական ազդեցութիւն ունե-
ցող ապատեղեկատւութիւնը շատ 
վտանգաւոր է եւ կրնայ խուճապային 
տրամադրութիւններ ստեղծել։ Այնու-
ամենայնիւ, ազդեցութեան առումով 

մէկ բանի շուրջ պէտք է համաձայ-
նիմ, որ կը կարծեմ, ընդհանուր 
առմամբ, այս փուլին մենք ունինք 
բոլոր կանխարգելիչ գործիքները՝ 
ապատեղեկատւութեան դէմ պայ-
քարելու համար։ Չեմ կարծեր, թէ 
անվստահութիւն կայ պարէտատան, 
նախարարութեան, կամ վարչապետի 
յայտնած տեղեկութեան նկատմամբ։ 
Այսօր ալ հանդիպում ունեցած 
ենք խմբագիրներու հետ, դեռ չեմ 
գիտեր՝ ինչպէս ամփոփած են ու 
ինչ եզրակացութիւններ եղած են, 
բայց կը կարծեմ՝ հնարաւոր է՝  շատ 
կարճ ժամանակի մէջ ԶԼՄ-ներու 
սահմանափակումները հանուին»,- 
ըսած է Աւինեանը։  

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԱԶԴ

Նոր Օրի ելեկտրոնային տարբերակը կարդալու 
համար կարելի է այցելել՝ 

noror.org
Կամ գտնել մեզի մեր ֆէյսպուքի էջին վրայ՝

www.facebook.com/norornews/

Ապրիլեան Բացառիկ

«ՆՈՐ ՕՐ» շաբաթաթերթի յարգելի աշխատակից եւ բարեկամ,
Ծրագրած ենք «Նոր Օր»ի «Ապրիլեան Բացառիկ»ը հրատարակել 
շուտով։ 
Որպէս մեր թերթին երկար տարիներու աշխատակից ու հին 
թէ նոր բարեկամ կը փափաքինք, որ  ձեր մասնակցութիւնը 
բերէք Հայոց Ցեղասպանութեան 105ամեակին նուիրուած սոյն 
հրատարակութեան:
Ժամկէտը՝ ամէնէն ուշը Շաբաթ, 11 Ապրիլ 2020 ներառեալ: 
Ձեր գրութիւնը  կը խնդրենք որ ուղարկէք հետեւեալ հասցէին՝ 
noror2020@gmail.com 


