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ՊԵՏՐՈՍ ԼԵՓԵՃԵԱՆ
1911՝ Չորք Մարզպան – 

1999՝ Երուսաղէմ 

The Largest Armenian Manuscript
The Jarrendir Of Mush (Lectionary Of Mush)

1202 AD

Դեսպան Բայբուրդեանը Մասնակցեց 
Հանրայայտ Գեղանկարիչ Շմաւոն 

Շմաւոնեանի Ցուցահանդէսի Բացմանը
One hundred and three years ago in the Monastery of 
the Holy Apostles of Mush the huge “Lectionary of Mush” 
was discovered miraculously...

Փետրուարի 28-ին Քալիֆորնիայի Փասատինա 
քաղաքի Antique Ware-house սրահում տեղի ունեցաւ 
ՀՀ վաստակաւոր նկարիչ Շմաւոն Շմաւոնեանի 
աշխատանքների ցուցահանդէսը։

Յառաջիկայ Ապրիլ 5-ին կայանալիք հանրաքուէով մը, հայրենի 
մեր հարազատ քոյրերն ու եղբայրները իրենց վճիռը պիտի 
տան Հայաստանի Հանրապետութեան Սահմանադրութեան 
մէջ փոփոխութիւններ կատարելու առնչութեամբ։

Անհեթեթ է քննարկելը թէ հանրաքուէ պէ՞տք է տեղի ունենայ, թէ՝ 
ո՛չ։ Այս ուղղութեամբ յստակ սահմանում կայացուցած է հայրենի 

կառավարութիւնը եւ չենք դատեր 
այդ որոշումը։
Սակայն կոչ կ’ուղղենք որ քուէները 
կեդրոնացուին «ԱՅՈ՛»ին վրայ, որով-
հետեւ համոզուած ենք որ ան նպաս-
տաւոր եւ բարեբեր է այսօրուան մեր 
հայրենիքին համար։ Հետեւաբար՝ այդ 
է միակ ճիշդ կողմնորոշումը։  

Ռաֆֆի Պալեան | Ատենադպիր Մայք Խարապեան | Ատենապետ

Յայտարարութիւն
«Այո՛» Սահմանադրական Փոփոխութիւններուն

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի 
պաշտօնական այցը Վրաստան 

կը շարունակուի: ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմի տեղեկատւութեան 
եւ հասարակայնութեան հետ կապե-
րու վարչութեան փոխանցած տեղե-
կութիւններով՝ ՀՀ կառավարու-
թեան ղեկավարը հիւրընկալուած 
է Վրաստանի նախագահ Սալոմէ 
Զուրապիշվիլիին:
Ողջունելով ՀՀ վարչապետը` տիկին 
Զուրապիշվիլին բարձր գնահատած 
է երկու երկիրներու բարեկամա-
կան յարաբերութիւնները եւ նշած, 
որ հանդիպումներուն քննարկուած 
հարցերն ու նախաձեռնութիւնները 
նոր խթան պիտի հանդիսանան 
յարաբերութիւններու յետագայ զար-
գացման ու ամրապնդման:
Նիկոլ Փաշինեան նշած է, որ ուրախ 
է Վրաստան կատարած պաշտօնա-
կան այցի ծիրէն ներս Տիկին Զու-
րապիշվիլիին հանդիպելու եւ երկու 
երկիրներու յարաբերութիւններու 

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան հան-
դիպում ունեցած է Համայն Վրաս-

տանի պատրիարք Իլիա Երկրորդի 
հետ:
Վրաստանի հոգեւոր առաջնորդը 
ողջունած է վարչապետ Փաշինեանի 
պաշտօնական այցը եւ վստահութիւն 
յայտնած, որ անիկա պիտի նպաստէ 
հայ-վրացական կապերու յետա-
գայ զարգացման: «Մենք կ՛ապրինք 
դժուար ժամանակներու մէջ, բայց 
այդ դժուարութիւնները մենք պէտք է 
յաղթահարենք միասին: Յոյս ունիմ, 
որ մեր եկեղեցիներու յարաբերութիւն-
ները պիտի շարունակեն եղբայրական 
ըլլալ եւ պիտի նպաստեն երկու ժողո-
վուրդներու փոխգործակցութեան 
յետագայ զարգացման»,- ըսած է Իլիա 
Երկրորդը:

Աւստրիական զարգացման համա-
գործակցութեան աջակցու-

թեամբ, ՀՀ կրթութեան, գիտութեան, 
մշակոյթի եւ մարմնակրթութեան, 
ՀՀ շրջակայ միջավայրի, տարած-
քային կառավարման եւ ենթակա-
ռուցուածքներու նախարարութիւն-
ներուն հետ համատեղ՝ UNISEF-ը 
ազդարարած է «Երիտասարդները 
յանուն բարենպաստ կլիմայի» ծրագրի 
սկիզբը։ Այս մասին կը յայտնեն ՀՀ 
ԿԳՄՄ նախարարութենէն:
ՄԱԿ-ի Հայաստանի գրասենեակին 
մէջ ծրագրի սկիզբի պաշտօնական 
արարողութեան ներկայ եղած է նաեւ 
ՀՀ կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի 
եւ մարմնակրթութեան նախարարի 
տեղակալ Արթուր Մարտիրոսեան: 

Հայաստանի Հանրապետութեան 
արտաքին գործերու նախարարի 

մամուլի խօսնակ Աննա Նաղտալեան 
պատասխանած է Լեռնային Ղարա-
բաղի հակամարտութեան խաղաղ 
կարգաւորման վերաբերեալ Թուրքիոյ 
արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ 
Չաւուշօղլուի յայտարարութեան:

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Լուրեր Աշխարհէն

Թիֆլիսի Մէջ Տեղի Ունեցած է Նիկոլ Փաշինեանի եւ 
Սալոմէ Զուրապիշվիլիի Հանդիպումը

Վարչապետ Փաշինեան 
Հանդիպում Ունեցած է Համայն 
Վրաստանի Պատրիարք Իլիա 
Երկրորդի Հետ

«Երիտասարդները Յանուն 
Բարենպաստ Կլիմայի» (2019-
2022) Ծրագիրը Երեւանի Մէջ

Թուրքիան Չի Կրնար ԼՂ 
Հիմնախնդրի Խաղաղ 
Կարգաւորման Գործընթացին 
Մէջ Դերակատարութիւն 
Ունենալ. Աննա Նաղտալեան

Սուրիոյ Խորհրդարանական 
Ընտրութիւնները Տեղի Պիտի 
Ունենան Ապրիլ 13-ին

Շար. Էջ 10

Շար. Էջ 10

Շար. Էջ 10

յետագայ խորացման ու զարգացման 
հեռանկարները քննարկելու հնա-
րաւորութեան համար: «Հաճելի է 
հերթական անգամ հանդիպիլ Ձեզ: 
Կրնամ արձանագրել, որ մեր առաջին 
հանդիպումէն ի վեր հայ-վրացա-
կան յարաբերութիւնները դրական 
զարգացում ունին»,- ըսած է Նիկոլ 
Փաշինեան` համոզմունք յայտնելով, որ 
այցի ընթացքին պիտի ուրուագծուին 
միջպետական համագործակցութեան 
զարգացման նոր հնարաւորութիւն-
ներ:
Նիկոլ Փաշինեան եւ Սալոմէ Զուրա-
պիշվիլի քննարկած են հայ-վրացա-
կան յարաբերութիւններու օրակար-
գային շարք մը հարցեր: Այնուհետեւ 
քննարկումները շարունակուած են 
պաշտօնական ճաշին շուրջ:
Նմենք, որ երէկ Հայաստանի Հանրա-
պետութեան վարչապետ Նիկոլ Փաշի-
նեան պաշտօնական այցով մեկնած է 
Վրաստան:

Սուրիոյ մէջ խորհրդարանական 
ընտրութիւնները տեղի պիտի 

ունենան Ապրիլ 13-ին։
Երկրի նախագահ Պաշշար Ասատ 
համապատասխան հրաման ստո-
րագրած է, կը յայտնէ սուրիական 
պետական ՍԱՆԱ լրատուական գոր-
ծակալութիւնը:
Նշենք, որ Սուրիոյ խորհրդարանա-
կան վերջին ընտրութիւնները տեղի 
ունեցած էին 2016 թուականին:
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Սումկայիթ
27 Փետրուար 1988ին  Ազրպէյճանի 
Խորհրդային Հանրապետութեան 
մէջ ապրած հայ ընտանիքներու 
կեանքին մէջ անջնջելի  եւ խորունկ 
վէրք ձգեց։ Պաքուն սկսաւ  հայա-
հալած ոճրագործութիւն, որ այլ բան 
չէր քան՝ ցեղասպանութիւն։  
Դաժանութիւնը շարունակուեցաւ 
3 օր, ու թէեւ ԽՍՀՄ պաշտօնա-
պէս յայտարարեց, որ զոհերը մօտ 
երեք տասնեակ են, իրականութեան 
մէջ սակայն ան տասնեակ անգամ 
աւելի մեծ չափեր ունէր։  Ըստ 
ոչ պաշտօնական տուեալներու 
զոհերուն թիւը  100-էն աւելի էր։ 
Անոնց մէկ մասը խոշտանգուած 
էր, ենթարկուած էր կտտանքնե-
րու մինչ ուրիշներ ողջակիզուած։ 
Վիրաւորներու թիւը  հազարէն 
աւելի էր բռնաբարուածներու թիւը՝ 
աւելի քան 100, որոնց շարքին կային 
նաեւ անչափահասներ։ Քանդը-
ւած բնակարաններ, թալանուած 
եւ կողոպտուած խանութներ ու 
արհեստանոցներ, հրկիզուած ու 
ջարդ ու փշուր եղած մեքենաներ...: 
Իրենց ծննդավայրէն բռնի դուրս 
դրուածներուն թիւը անցաւ 18 000ը։ 
Թէ ի՞նչը ստիպեց այդ  Խորհրդա-
յին Ազրպէյճանին նման քայլի 
երթալ, թերեւս պարզ է Իւրա-
քանչիւրիս համար։ Եւ թէեւ, 
մինչեւ օրս, միջազգային հան-
րութիւնը պատահածը, որպէս 
ցեղասպանութիւն չէ ճանչցած, 
այնուամենայնիւ, ինչ անուն ալ կրէ 
արաքը, հետեւանքները  շատ չեն 
փոխուիր։ 
Ինչո՞ւ պատմութեան մէջ պարբե-
րաբար կը կրկնուին նոյն երեւոյթ-
ները ու կը մնան անպատիժ։ 
Ինչո՞ւ իւրաքանչիւր հայաշատ 
կամ պատմական վայրի մէջ 
հայուն յաղթահարելու միակ 
ուժը ոճիրն է ու բնաջնջումը եւ 
ինչո՞ւ է ամեն անգամ հայը թոյլ 
կու տայ, որ կրկնուի նմանատիպ 
երեւոյթը ազգին հանդէպ. կարե-
ւոր չէ՝ Օսմանեան Թուրքիան է, 
Խորհրդային Ազրպէյճանը, թէ՝ 
քաղաքական ոեւէ ուժ, որ յաճախ ոչ  
միայն ֆիզիքական, սակայն բարո-
յական բնաջնջում ալ կ՛իրագործէ։ 
Փետրուարի 27-29ը, բացի զոհե-
րուն յիշատակը յարգելու օր ըլլալէն,  
իւրաքանչիւր հայու յիշողութեան  
մէջ նոյն  գաղափարը կը կրէ, այն 
ինչ, որ է Ապրիլի 24-ը։ 
Իրադարձութիւնները կատարուած 
են, շատերը զոհուած են, շատեր՝ 
որբացած ու խոշտանգուած, 
սակայն միայն յիշելն ու արդա-
րութիւն պահանջելը  քիչ է ազգի 
ուժն ու ոգին պահելու համար։ 
Կարեւոր է ո՛չ թէ սուգն ու լաց 
ու կոծը անցեալի հանդէպ, այլ 
պատասխանատուութիւնն ու 
պատրաստակամութիւնը ապա-
գայի հանդէպ, որպէսզի ո՛չ մէկ 
անգամ՝ այլեւս ո՛չ մէկ բարբարոս 
չկարողանայ ոտնձգութիւն իրա-
գործել հայու ինքնութեան, պատ-
մութեան, պետութեան, եկեղե-
ցիին, քաղաքացիին եւ հայու պատ-
մամշակութային արժէքներուն դէմ։ 
Ուրեմն միայն սգալն ու յիշատակե-
լը քիչ են։  Կամքը, միախմբուա-
ծութիւնը եւ անսասանութիւնն  են 
պէտք մշտապէս մեզի ուղեկից, 
պատմութեան ծանրագոյն իրա-
դարձութիւնները կանխելու եւ 
նմանատիպը կրկնել թոյլ չտալու 
համար։ 

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը Կը Յայտարարէ 
Մայր Տաճարի Համար Համահայկական 
Հանգանակութիւն
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը կը 
յայտարարէ համազգային հան-
գանակութիւն ի նպաստ Մայր 
Տաճարի հիմնանորոգութեան եւ 
բարեզարդութեան։ Այս մասին կը 
յայտնեն Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածինէն:
Սուրբ Էջմիածինի Մայր Տաճարի 
հրատապ ամրակայման եւ հիմնա-
նորոգութեան աշխատանքները 
սկսած են 2017-ին` զերծ պահելու 
համայն հայութեան նուիրական 
սրբավայրը հնարաւոր փլուզման 
վտանգէ: Մայր Տաճարի վերջին 
ամրակայումը կատարուած է 1950-
60-ական թուականներուն եւ կրած 
է մասնակի բնոյթ: Միածնաէջ 
Տաճարի պահպանման եւ ամրաց-
ման առումով ասիկա վերջին հար-
իւրամեակներուն կատարուող 
մեծագոյն հիմնանորոգութիւնն է, որ 
կը պահանջէ նաեւ աշխարհի բոլոր 
ծագերուն բնակող մեր ժողովուր-դի 
զաւակներուն անմիջական մաս-
նակցութիւնը։
Այս կապակցութեամբ 2019 Յու-
նիս 23-ին՝ Կաթողիկէ Սուրբ 
Էջմիածնի տօնին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Գարեգին Երկրորդ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսը սրբատառ կոնդա-
կով համայն հայութեան ուղղած է 
Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչի «Եկէ՛ք 
կառուցենք լոյսի Սուրբ Խորանը» 
կոչը։
Մայր Տաճարի նորոգութեան 
համար նուիրաբերուող օգնութիւն-
ները համակարգելու նպատակով 

ստեղծուած են հոգաբարձուներու 
պատուոյ յանձնախումբ եւ գոր-
ծադիր մարմին: Հաստատուած է 
նաեւ աշխատանքային խումբ` ԱՄՆ 
Հայոց Արեւմտեան թեմի առաջ-
նորդ Գերաշնորհ Տ. Յովնան արք. 
Տէրտէրեանի գլխաւորութեամբ: 
Սփիւռքի տարբեր թեմերու եւ 
համայնքներու մէջ ձեւաւորուած 
են տեղական յանձնախումբեր:
Այսօր հայութեան Սրբութիւն սրբո-
ցը՝ Սուրբ Էջմիածնի Մայր Տաճա-
րը, կարիք ունի իր իւրաքանչիւր 
զաւակի օժանդակութեան, որպէսը-
զի շարունակէ իր յաւիտենական 
առաքելութիւնը մեր ժողովուրդի 
կեանքին մէջ։
Սրտաբուխ նուիրատւութիւնները 
կարելի է փոխանցել եւ տաճարի 
հիմնանորոգման աշխատանքնե-
րուն վերաբերեալ յաւելեալ տեղե-
կութիւններ ստանալ www.cathedral.
am կայքէջին միջոցով։

Հաղորդագրութիւն
Մայր Աթոռում Սուրբ Էջմիածնում
Սկսուեց Գերագոյն Հոգեւոր Խորհրդի Ժողովը
Մարտի 3-ին, նախագահութեամբ 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ 
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամե-
նայն Հայոց Կաթողիկոսի եւ ատե-
նապետութեամբ Կ. Պոլսի Հայոց 
Պատրիարք Ամենապատիւ Տ. 
Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշա-
լեանի, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիած-
նում սկսուեց Գերագոյն հոգեւոր 
խորհրդի ժողովը: 
Ժողովին հրաւիրուած էր մաս-
նակցելու նաեւ Հայկական Բարե-
գործական Ընդհանուր Միութեան 
(ՀԲԸՄ) նախագահ Պերճ Սեդրա-
կեանը։
Ժողովը բացուեց Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսի օրհնութեան խօսքով։
Ողջունելով աշխարհի տարբեր 
երկրներից եւ Հայաստանից ԳՀԽ 
հոգեւորական եւ աշխարհական 
անդամների մասնակցութիւնը 
Գերագոյն հոգեւոր խորհրդի 
ժողովին` Նորին Սրբութիւնն 
ուրախութեամբ ընդգծեց, որ 
պատրիարքի հանգամանքի մէջ 
առաջին անգամ լինելով՝ ԳՀԽ 
ժողովին իր մասնակցութիւնն է 
բերում Կ. Պոլսի Հայոց Պատրիարք 
Ամենապատիւ Տ. Սահակ արքեպ-
իսկոպոս Մաշալեանը։ Այս առի-
թով Հայոց Հովուապետն իր բարե-
մաղթանքներն ուղղեց Կ. Պոլսի 
Պատրիարքին՝ հայցելով Տիրոջ 
օգնականութիւնն ու զօրակցու-
թիւնը վերջինիս առաքելութեան 
արդիւնաւոր իրականացման, Կ. 

Պոլսի Հայոց Պատրիարքական 
Աթոռի պայծառութեան եւ պոլսահա-
յութեան հոգեւոր կեանքի շինու-
թեան համար։ 
Վեհափառ Հայրապետը ողջունեց 
նաեւ ՀԲԸՄ նախագահ Պերճ Սեդ-
րակեանի մասնակցութիւնը ժողո-
վին՝ գոհունակութեամբ հաստատե-
լով Հայաստանեայց Առաքելական 
Սուրբ Եկեղեցու առաքելութեանը 
ՀԲԸՄ կողմից մշտապէս ցուցա-
բերուող զօրակցութիւնը:
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն անդ-
րադարձ կատարեց ժողովի ընդար-
ձակ օրակարգում ընդգրկուած 
հարցերին, որոնք առնչւում են 
ներեկեղեցական կեանքին եւ Հայոց 
Եկեղեցուն ու ժողովրդին յուզող 
զանազան խնդիրներին: 
Նորին Սրբութիւնը, իր գնահատան-
քը յայտնելով ԳՀԽ անդամներին 
Սուրբ Եկեղեցուն բերուող օգտա-
կար ծառայութեան համար, հայ-
ցեց Սուրբ Հոգու առաջնորդութիւնը 
ժողովի բարեյաջող եւ արդիւնաւէտ 
ընթացքի համար։
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Գրախօսական

«Ինքս՝ Ինձ Հետ»
Հեղինակ՝ Սարգիս Վահագն

ՅԱԿՈԲ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ

Հայոց Ցեղասպանութիւնը յաջորդող տարիներու առաջին սերունդի 
մտաւորականներէն, գրողներէն, ազգային հասարակական եւ մշակութա-
յին գործիչներէն տակաւին կանգուն մնացածներէն մին է Սարգիս 

Վահագնը, (Փաթափութեան): Ան ծնած է 1927 թուին, Պէյրութ, Լիբանան:
Իր 10-է աւելի հեղինակութիւնները, «Ինքս՝ Ինձ Հետ»-ը ըլլալով 11-րդը,  կը 
պարփակեն թատերական, պատմուածքներու, թարգմանութիւններու եւ 
գրադատութիւններու աշխատանքներ, 1969 թուականէն սկսեալ մինչեւ այսօր:
Սարգիս Վահագն անկախ իր գրական հեղինակութիւններէն, ունեցած է բեղուն 
աշխատանք Լիբանանի եւ Միացեալ Նահանգներու մէջ, իր աշխատակցութիւնը 
բերած է հայկական զանազան պարբերագրերու, ամսագրերու, շաբաթաթերթե-
րու եւ յատուկ աշխատանք տարած է հայ գրողներու շրջանակներու կազմու-
թեան մէջ: Անոնցմէ կարելի է թուել՝ «Մշակոյթ», «Լուսաբեր», «Նոր Գիր», 
«Անի», «Շիրակ», «Գարուն», «Նաւասարդ», «Կամար», «Առագաստ» եւ «Նոր 
Սինեմա» շարժանկարային արուեստի առաջին հայկական  պարբերաթերթը, 
որ եղած է իր ստեղծագործութիւններէն մին:
Սարգիս Վահագնի «Ինքս՝ Ինձ Հետ» հեղինակութիւնը չի տարուբերիր այլ հայոց 
ցեղասպանութեան ճիրաններէն փրկուած հայու բեկորներու պատմութիւններէն: 
Գիրքը կը ներկայացնէ հայու մը աննկուն նկարագիրը, ուր բազում զրկանքներէ, 

դժբախտութիւններէ, հալածանքներէ 
ետք, տակաւին յարատեւ կորովով կը 
ջանայ ոտքի կանգնիլ, ընտանիք կազմել, 
զաւակներ կրթել իր անկարելին կարելի 
դարձնելով եւ առաւել՝ ազգին օգտակար 
դառնալով:
«Ինքս՝ Ինձ Հետ»-ը Սարգիս Վահագ-
նի կենսագրականի ուղիով ճանա-
պարհ ելած ուղեւորութիւն մըն է, ուր 
կ՝արտացոլուին հայրենիքէն արտաքսը-
ւած հայու բեկորներու կեանքի 
դրուագներ: Այնտեղ կ՝երեւնան հայու 
խլեակներու բոյն դրած «քէմփ»-երու 
նկարագրութիւնները, այնտեղ ապրող 
ժողովուրդին կեանքը, որոնցմէ բաժին 
կար նաեւ Սարգիսին եւ իր ծնողքին: 
Իր կեանքի սկզբնաւորութեան թափա-
ռական կեանքի պատկերներ, ուր ծնող-
քը, ապրուստի սիրոյն կը տեղափոխու-
էին քաղաքէ քաղաք մինչեւ իր վերջին հանգրուանը՝ Պէյրութ:
Շնորհիւ իր տքնաջան ուսումնական եւ գործարարական աշխատանքին, 
Սարգիս արդէն կը բախտաւորուէր իր կողակիցով՝ Հայկուհի Աճէմեանին հետ 
ընտանիք կազմելով եւ երկու զաւակներով հասնելով ընտանեկան գերագոյն 
անդորրութեան:
Հաճելի ընթերցումով կ՝ըմբոշխնենք այս գիրքը որուն մեկենասներն են տէր 
եւ տիկին Օննիկ եւ Սօսի Համալեանները, որոնք սիրայօժար ստանձնած են 
գիրքի հրատարակութիւնը:
Յաջողութեան ջերմագոյն մաղթանքներով Սարգիս Վահագնին, իր տիկնոջ, 
զաւակներուն եւ մեկենասներուն՝ Օննիկին եւ Սօսիին:

ՌԱԿ-ի Երախտաւորները

ՊԵՏՐՈՍ ԼԵՓԵՃԵԱՆ
1911՝ Չորք Մարզպան – 1999՝ Երուսաղէմ 

ԱՐԱ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ

Իմ կոչումս յայտնուած է ինծի:
Ես ուսուցիչ ծնած եմ: -- Պ. Լ.:  

Երախտաւոր Պետրոս Հայրապետ Լեփեճեան ծնած է Չորք Մարզպան 
գիւղաքաղաքի Էօզէրլի գիւղը: Յայտնի Լեփեճեան գերդաստանի 
ընտանեկան յարկին տակ: Յետ եղեռնեան տարիներուն, մանուկ 

հասակին ընտանեկան պարագաներուն հետ կը տեղափոխուի Կիլիկիոյ 
ապահով վայրեր, ծննդավայրէն հեռու: 1920ին, այլ չորք-մարզպանցիներու հետ 
իր ընտանիքը կը վերադառնայ պապենական իրենց գիւղը, իսկ  Պետրոս կը 
յաճախէ Ալեքսանտրէթի Հ.Բ.Ը.Միութեան Նուպարեան վարժարանը նախնական 
կրթութեան համար:
Կիլիկիոյ պարպումին հետեւանքով, Ալեքսանտրէթը դարձած էր հայկական 
գաղթօճախ մը, ու հոն գոյութիւն ունէր յարաբերական ազգային եռուզեռ: 
Պատանի Պետրոսը այդ միջավայրին մէջ հասակ պիտի առնէր, ու երկրորդական 
ուսումը կը շարունակէ Ալէքսանտրէթի College des Freres ֆրանսական Լիսէէն 
ներս, աւարտելով զայն 1930ին:
Երկրորդական կրթարանէն ներս ան կը ծանօթանայ ֆրանսերէն լեզուին եւ 
փայլուն աշակերտ մը կը դառնայ ուսողութեան մէջ:
Աւարտելէ ետք կը մեկնի Կիպրոս, յաճախելու Մելգոնեան Կրթական Հաս-
տատութիւն, ու Մելգոնեանի վարժապետանոցէն ներս կը ծանօթանայ հայ 
գրականութեան ակունքներուն՝ աշակերտելով Վահան Թէքէեանին:
1932ին կու գայ Ամման, ուր հաստատուած էին իր գերդաստանի կարգ մը 
անդամները եւ չորք-մարզպանցի հայրենակիցներ: Ամմանի փոքրաթիւ հայ 
գաղութէն ներս գոյութիւն ունէր ազգային վարժարան մը ուր կը յաճախէին 
Եղեռնէն ճողոպրած ու Կիլիկիոյ պարպումին հետեւանքով հաստատուած հայ 
ընտանիքներու զաւակները: Պետրոս կ՛որոշէ դասաւանդել տեղւոյն վարժարա-
նէն ներս, պաշտօն մը որ Ալեքսանտրէթ գտնուած շրջանին կատարած էր 
մօտակայ Պէյլանի մէջ:
Կարճ ժամանակի ընթացքին Պետրոս Լեփեճեան կը դառնայ փնտռուած 
ուսուցիչ մը ու հասարակական գործիչ մը ատենոյ Յորդանանի փոքրաթիւ 
գաղութէն ներս:
Ատենոյ Երուսաղէմի պատրիարք՝ Ամենապատիւ Թորգոմ Արք. Գուշակեանի 
հրաւէրով կ՛անցնի Եաֆա, շարունակելու իր կրթական գործը տեղւոյն 
վարժարանէն ներս մինչեւ 1948 թուականը: Հոս կ՛արժէ նշել նաեւ թէ իր կրտսեր 
եղբայրը՝ Կայծակը, որ ծանօթ դարձաւ յետագային որպէս բանաստեղծ, արդէն 
ստանձնած էր Ամմանի ազգային վարժարանի տնօրէնութիւնը, մինչեւ Հայրենիք 
ներգաղթելը:
1948ին Պետրոսը կուգայ  Երուսաղէմ որպէս դաստիարակ Սրբոց Ժառանգաւո-
րաց, ինչպէս նաեւ Թարգմանչաց վարժարանէն ներս:
Երուսաղէմի մէջ է որ իր չորս զաւակները հասակ պիտի առնէին, իսկ 
երախտաւորը իր ազգային վեհ ծառայութեամբ պիտի երկար տարիներ 
Սաղիմահայ շէնշող հասարակական եռուզեռին իր մասնակցութիւնը բերէր:
Երեուսաղէմի ատենոյ Պատրիարք Թորգոմ Գուշակեանի հրաւէրով երախտաւո-
րը իր անվերապահ մասնակցութիւնը կը բերէ պատրիարքարանի «Սիոն» 

պարբերականին:
Կրթական ասպարէզի կողքին, ան կը դառնայ 
առաջնորդներէն Երուսաղէմի մէջ 1937ին կեան-
քի կոչուած Հայ Երիտասարդաց Միութեան 
(Հ.Ե.Մ.), որ դարձած էր ատենոյ Սաղիմահայ 
գաղութի առաջատար երիտասարդական կառոյ-
ցը, ուր Եղեռնէն ճողոպրած հայութեան հասակ 
առնող նոր սերունդը կը յաճախէր միութենական 
ու դաստիարակչական առողջ մթնոլորտի մը մէջ:
Երախտաւոր Պետրոս Լեփեճեան իր դաւանած 
կուսակցութեան համար կը դառնայ իսկական 
առաջնորդ մը Երուսաղէմի ՌԱԿ Է. Բաբազեան 
ակումբին, ու իր ցուցմունքներովը Հ.Ե.Մ.ական 
պատանիներ մուտք կը գործեն ՌԱԿ-ի շարքեր: 
Երիտասարդ շարքայիններու այս հոյլին մէջ կը գտնուին հայեցի ու ազգային 
դաստիարակութեամբ տոգորուած շարքայիններ, որոնք յետագային նաեւ 
կը դառնան հասարակական առաջնորդներ Երուսաղէմի կամ սփիւռքահայ 
տարբեր գաղթօճախներէ ներս:
Երախտաւորի մտերիմ գործակիցը կը դառնայ ՌԱԿ-ի այլ երախտաւոր մը՝ 
Դոկտ. Նուպար Արսէնեանը, որոնք միասնաբար կը սատարեն Սուրբ Քաղաքի 
շէնշող հասարակական եռուզեռին:
1960ին Լեփեճեան յատուկ կրթաթոշակով կը մեկնի Փարիզ՝ հետեւելու Սեւրի 
մանկավարժական միջազգային կեդրոնի դասընթացքներուն, վերադարձին կը 
ձեռնարկէ մանկավարժական ուսումնասիրութիւններու պատրաստութեան, 
որոնք տակաւին կ՛սպասեն հրատարակութեան:
Լեփեճեան մնայուն աշխատակցութիւն կը բերէ Պէյրութ հրատարակուող ԹՄՄ-ի 
«Շիրակ» գրական ամսագրին, որպէս յօդուածագիր, իր երբեմնի ուսուցչին 
համար պատրաստած յօդուածը՝ «Վահան Թէքէեան. Մարդը եւ բնոյթը իր 
գործին», կ՛արտատպուի նաեւ այլ պարբերականներու մէջ: «Շիրակ»ի մէջ 
նաեւ լոյս կը տեսնէ «Մսուրի Սառան» վերնագրով պատմուածքը:
Երախտաւորը մինչեւ իր հանգստեան կոչուիլը անխոնջ աշխատակից մը 
դարձած էր սփիւռքահայ մամուլին, աշխատակցելով Լիբանանի «Զարթօնք», 
Պոլսոյ «Ժամանակ», Եգիպտոսի «Արեւ», Ամերիկայի «Նոր Օր» եւ «Պայքար», 
ինչպէս նաեւ Գանատայի «Ապագայ» եւ անշուշտ «ՀԵՄ»ի եռամսեային:
Իր պատրաստած փայլուն աշակերտներէն ոմանք կը դառնան իրենց ուսուցչին 
նման նուիրեալ դաստիարակներ: Երախտաւորը կրթական իսկական նուիրեալ 
մշակ մը ըլլալէ բացի, նաեւ դարձած էր փնտռուած հրապարակագիր մը՝ 
ծանօթ իր հրատարակութեան յանձնած նամակներով, օրագրութիւններով եւ 
յուշագրութիւններով:
1992ին, վեց երկար տասնամեակներ մանկավարժական արդիւնաշատ աշխա-
տանքէն հանգստեան կը կոչուէր Լեփեճեան, ու նոյն տարին Երուսաղէմի հայոց 
համայնքը ու ատենոյ Պատրիարք, Ամենապատիւ Թորգոմ Արք. Մանուկեանը, 
մեծ շուքով կը տօնեն երախտաւորի կրթական 60-ամեակը: Այս առիթով, Ամենայն 
Հայոց Հայրապետ Վազգէն Ա.ի կողմէ իրեն կը շնորհուի սրբատառ յատուկ 
Կոնդակ: Իսկ 1994ին, առ ի գնահատանք իր կուսակցական գործունէութեան, 
կը պարգեւատրուի ոսկեայ Ա. կարգի շքանշանով:
1995ին դարձեալ կը պարգեւատրուի, այս անգամ «Արժանաւոր դաստիարակ» 
կոչումին արժանանալով, իբրեւ գնահատանք հայ գիրին ու գրականութեան 
երկարամեայ իր ծառայութեան համար:
1999ին Երուսաղէմի մէջ 88 տարեկանին յաւիտեան իր աչքերը պիտի փակէր 
Լեփեճեան, նուիրեալ ու երախտաշատ կրթական վաստակով յարգուած զինք 
ճանչցողներուն համար:

* * * 
Երախտաւորի անդրանիկ որդին՝ Հայկը, որպէս առաջնորդ՝ ատենապետն է 
ՌԱԿ Աւստրալիոյ շրջանային վարչութեան:
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Հայ Պատմանկարչութեան Հիմնադիրը. 
Վարդգէս Սուրէնեանց-160
ՇԱՔԷ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ

Իրապէս հպարտանալու իրաւունք ունինք հայերս… Չնայած յաճախ 
ինքնաքննադատօրէն կ’ըսենք, թէ շատ կը պարծե-նանք, կամ իւրաքանչիւր 
տաղանդաւոր անձի ետին հայու արիւն կամ հայութեան հետ կապ մը 

կը փնտռենք, սակայն իրողութիւնն այն է, որ՝ այո՛,հազարաւոր տաղանդաւոր 
ան-հատներ զտարիւն կամ կիսով չափ հայ եղած են(եւ տակաւին որքան անյայտ 
մնացած են): Իսկ արդեօ՞ք հպարտանա-լիք չէ որ քանակապէս այսքան նուազ 
ազգէ մը, տարբեր եր-կիրներու մէջ, բազու՜մ հանճարներ ու տաղանդաւոր անձեր 
ծնած են, եւ դեռ կը ծնին. ո՛չ միայն մէկ ասպարէզի մէջ, մէկ ուղղութեամբ, այլ 
տարաբնոյթ բնագաւառներու, ասպարէզներու մէջ, յաճախ՝ բազմատաղանդ:  
Եթէ փորձենք թուել անոնց անունները, նախ բազմաթիւ էջեր պիտի լեցուին, 
նաեւ շեղած պիտի ըլլանք մեր այսօրուան բուն նիւթէն:
Այսօր պիտի խօսինք հայազգի բազմատաղանդ հանճարներէն մէկուն՝ 
հռչակաւոր նկարիչի մը մասին, որ հայ պատմանկարչութեան հիմնադիր-
հայրն է, որ խորապէս գիտակցելով իր ազգին, իր ժողովուրդին ցաւը, եւ որ 
պատմական անցքերն ու իրողութիւնները կտաւներու վերածելով՝ պատմութիւնը 
սերունդներուն փոխան-ցելու միտքը յղացաւ:
Գեղանկարիչ մը, որու վրձինած՝ գոյներու եւ ձեւի կատարեալ նրբութեամբ 
հրամցուած կտաւները պարզապէս կը գերեն գեղեցիկը գնահատող դիտողները: 
Եզակի արուեստագէտներէն մին, որ հայ կերպարուեստի դարաւոր մշակոյթը 
համաշխարհային արուեստի մակարդակին հասցուց, նաեւ զգալիօրէն նպաստեց 
գծանկար-չութեան եւ գրքարուեստի զարգացումին:
Վարդգէս Սուրէնեանց -նկարիչ ու ՀԱՅ մը, որ իր կտաւներուն մէջ 
մանրամասնօ-րէն ներկայացուց հայոց պատմութեան կարեւոր անցքերը 
(իր ժամանակակից նշանաւոր նկարիչներէն ո՛չ ոք «պատմական նկարներ» 
ստեղծած է), բուն կերպարներուն հետ վարպետօրէն միահիւսելով նաեւ հայ 
մանրանկարչութեան գեղեցիկ զարդեր, ճարտարապետութեան ժանեկազարդ 
քանդակներ եւ որմնանկարներ, ազգային տարազներ՝ մէկ կտաւի վրայ 
միաժամանակ ներկայացնելով հայկական արուեստի քանի մը ճիւղերու 
բարձրակարգ եւ նրբակերտ տարրերը:
Ինքնայատուկ նկարիչ Վարդգէս Սուրէնեանց ծնած է 27 Փետրուար (հին 
տոմարով՝ 10 Մարտ), 1860-ին՝ Յակոբ քահանայ Սուրէնեանցի յարկին 
տակ,Վրաստանի Սամցըխէ-Ջաւախք նահանգի Ախալցխա շրջանին մէջ:
Տակաւին պզտիկ տարիքէն ան նկարել սկսաւ: Օր մը պզտիկը, իր քահանայ 
հօրը եւ ընտանիքին բարեկամի մը հետ Պախչիսարայ այցելեց: Ճանապարհին 
ան՝ հրապուրուելով խանական պալատի եւ շատրուանի գեղեցկութեամբ, քանի 
մը մատիտէ գծանկարներ ըրաւ, որոնք չվրիպեցան ընտանիքի բարեկամին 
աչքէն: Վերջինս՝ անմիջապէս նկատելով ապագայ մեծ տաղանդին սաղմերը 
փոքրիկին մէջ, գո-վեց անոր, եւ վերջը ներկեր նուիրեց: Այս դէպքը Վարդգէսին 
դէպի նկարչութեան աշխարհ առաջնորդելու առիթը հանդիսացաւ:
Իսկ ընտանեկան այդ բարեկամը ոչ այլ ոք էր, քան հանրաճանաչ, տաղանդաւոր 
ծովանկարիչ Յովհաննէս Այվազովսքին: Հետագային Սուրէնեանցը Պախչիսարայ 
պատկերող իր ստեղծագործութիւնները նուիրեց Այվազովսքիին:
1868թ. ընտանիքը տեղափոխուեցաւ Սիմֆէրոփոլ, ապա Մոսկուա:Հայրը 
կարգուած էր իբրեւ տեղական թեմի աւագ քահանայ եւ կրօնի պատմութեան 
ուսուցիչ Լա-զարեան ճեմարանին մէջ, ուր եւ Վարդգէսը նախնական կրթութիւնը 
ստացաւ: Այնուհետեւ ուսումը շարունակեց Մոսկուայի մեծ հեղինակութիւն 
վայելող՝ Գեղանկարչութեան, Քանդակագործութեան եւ Ճարտարապետութեան 
ուսումնարանի ճարտարապետութեան բաժինէն ներս, ապա՝ Միւնխէնի 
Գեղարուեստի Կայսերական Ակադեմիայի ճարտարապետութեան, եւ վերջապէս՝ 
գեղանկարչութեան բաժիններու մէջ:
Սուրէնեանցը, գիտարշաւի մը մաս կազմելով, այցելեց Պարսկաստան՝ 
Թաւրիզ, Թեհրան, Մազանդարեան, Շիրազ եւ Սպահան քաղաքներ, եւ այդ 
տպաւորութիւններու ներքոյ արեւելեան թեմաներով կտաւներ ստեղծեց՝ 
«Հարեմին Մէջ», «Ֆիրտուսին Իր «ՇահՆամէ» Պոէմը Կը Կարդայ Շահ Մահմուտ 
Ղազնեւիին», «Սալոմէ» եւ այլն: Ան ճամբորդեց նաեւ Իտալիա (Սբ. Ղազար 
կղզիին վրայ, Մխիթարեաններու մատենադարանին մէջ ուսումնասիրեց 
հայ գրչարուեստը եւ մանրանկարչութիւնը), Ֆրանսա եւ Իսպանիա, որոնց 
տպաւորութիւններու ներքոյ ստեղծեց գեղարուեստական հոյակապ գործեր: 
Այցելեց նաեւ Անի (այդ շրջանին ստեղծած անոր կտաւներու վայրն անյայտ է), 
Սեւան եւ Հայաստանի այլ վայրեր, ծանօթացաւ պատմական յուշարձաններուն, 
Էջմիածինի մատենադարանին մէջ՝ հայկական նկարազարդ ձեռագիրներուն:
Սուրէնեանց գեղանկարչութիւն եւ արուեստի պատմութիւն դասաւանդեց 
Էջմիածինի Գէորգեան ճեմարանին մէջ, ուր Մայր Տաճարի որմնանկարներն 
ու մանրանկարները ընդօրինակեց: 
Ակադեմական բարձր կրթութիւն ստացած, հայկական եւ համաշխարհային 
մշակոյթներուն խորութեամբ տիրապետող նկարիչը,ժամանակի նշանաւոր 
մտաւորականներէն էր,որ բնաւ չկորսնցուց իր ստեղծագործութեան 
ազգային նկարագիրը եւ իր իւրայատկութեամբ ու տաղանդով հարստացուց 
հայ կերպարուեստը: Ան ստեղծեց իր ժամանակի հայ ազգային 
գեղարուեստականգաղափարական մտածելակերպն արտացոլող կտաւներ, 
19րդ դարու վերջաւորութեան եւ 20րդ դարու սկիզբը տեղի ունեցած հայկական 
կոտորածները պատկերող գործերու շարք, դիմանկարներ եւ բնանկարներ: 
Նաեւ ստեղծեց հայկական առաջին պատմական բնանկարը՝ «Սբ. Հռիփսիմէ 
Եկեղեցին»: 
Սուրէնեանց մուտք գործեց կերպարուեստի գրեթէ բոլոր ոլորտները։ Ան նաեւ 
գիրքեր նկարազարդող, քանդակագործ, ճարտարապետ, արուեստներու 
հմուտ տեսաբան, լաւագոյն գծապատկերներ ընողն ու բեմանկարիչն էր՝ 
արեւելահայ կերպարուեստի մէջ, ըլլալով նաեւ՝ լեզուաբան, յօդուածագիր, 

թարգմանիչ, հասարակական գործիչ։ 
Հայկական թերթերու եւ ամսագրերու 
մէջ հրապարակած յօդուածաշարքերով 
Սուրէնեանց հանդէս եկաւ նաեւ իբրեւ 
պատմաբան եւ ազգագրագէտ: 1883թ., 
Թիֆլիսի «Մեղու Հայաստանի» թերթին 
մէջ հրապարակեց առաջին տեսական 
յօդուածը` «Քանի Մը Խօսք Հայկական 
Ճարտարապետութեան Մասին»: Ան 
նկարազարդեց բազմաթիւ գիրքեր՝ 
հայկական ժողովրդական հեքիաթներ, 
ռուս եւ արեւմտաեւրոպական կարգ մը 
գրողներու ստեղծագործութիւնները։ 
Սանքթ Փիթերսպուրկի Մարիինեան եւ 
Մոսկուայի գեղարուեստական թատրոններուն մէջ ձեւաւորեց շատ պիեսներու 
բեմադրութիւններ:
18921917թթ., նկարիչը մասնակից եղաւ Մոսկուայի, Սանքթ Փիթերսպուրկի, 
Թիֆլիսի (ուր Անդրկովկասի Արդիւնաբերական ցուցահանդէսին ոսկեայ 
մետալի արժանացաւ) եւ Պաքուի հասարակական ու մշակութային կեանքին, 
նաեւ տարբեր վայրերու մէջ՝ նկարիչներու մոսկովեան, Լէոնարտօ տա Վինչիի, 
Փերետվիժնիքներու Ընկերութեան 22րդ, Քուինճիի Անուան Ընկերութիւններու 
ցուցահանդէսներուն՝ երբեմն նոյն տարուան մէջ քանի մը ցուցահանդէսներու 
մասնակցելով:(Բազմաթիւ են անոր գործերու յետմահու կազմակերպուած 
ցուցահանդէսները): Սուրէնեանցի «Սալոմէ» կտաւը ցուցադրուեցաւ Միւնխէնի 
Գեղարուեստի Ակադեմիայի 100ամեակին նուիրուած եւ Վենետիկի Գեղարուեստի 
Համաշխարհային երկամեայ ցուցահանդէսներուն:
Ան մտերիմ էր Նիկողայոս Ադոնցի, Ա. Սպենդիարեանի, Ա. Ծատուրեանի, 
Պետրոս Ադամեանի (որուն քանի մը անգամ մատիտանկարեց), ինչպէս նաեւ 
ռուս նշանաւոր նկարիչներ Իլիա Ռէբինի, Ա. Կոլովի, քանդակագործ Ա. Մաթվէեւի 
եւ ուրիշներու հետ:
Սուրէնեանցը ծանօթ էր նաեւ Անթոն Փաւլովիչ Չեխովին. վերջինս անգամ 
մը դիմեց նկարիչին. «Յարգելի՛ Վարդգէս Աքոփովիչ, համոզուած եմ, որ 
միայն Դուք պէտք է պատկերազարդէք (իմ) «Ճայը» ներկայացումը: 
Ինձ համար շատ կարեւոր է»: Ճակատագրական առաջարկ մը, երբ 
Սուրէնեանցի ձեւաւորումը փրկեց առաջին անգամ ձախողած բեմադրութիւնը, 
եւ երկու հանճարներու համատեղ աշխատանքը իրապէս մեծ յաջողութիւն 
բերաւ ներկայացումին: Չեխովը բարձր գնահատեց հայ նկարիչին գործը, իսկ 
Սուրէնեանցը քանի մը կտաւ նուիրեց ռուս հռչակաւոր գրողին:
1905-15թթ. Սուրէնեանցը կ’ապրէր Սանքթ Փիթերսպուրկ, բայց ցնցուած հայոց 
Մեծ Եղեռնի լուրերէն՝ գնաց նախ Թիֆլիս, ապա Էջմիածին, ուր ստեղծեց հայ 
գաղթականներու բազմաթիւ դիմանկարներ եւ մասնակցեցաւ բարեգործական 
նպատակներով կազմակերպուած նուիրաբերութիւններուն:
1915-ին, Սուրէնեանցի, Ա. Քալանթարեանի, Ն. Ադոնցի, Տ. Տէր-Վարդանեանի 
նախաձեռնութեամբ Փիթերսպուրկի մէջ հիմնուեցաւ Գեղեցիկ Արուեստներու 
Հայկական Ընկերութիւնը, իսկ 1916-ին, Թիֆլիսի մէջ՝ իր, Ե. Թադեւոսեանի, Մ. 
Սարեանի եւ Փ. Թէրլէմէզեանի հետ՝ Հայ Արուեստագէտներու Միութիւնը: 1916թ. 
Մոսկուայի մէջ լոյս տեսաւ «Հայաստանի Պոէզիան» (ռուս.) ժողովածուն` Վ. 
Բրիւսովի խմբագրութեամբ, Սուրէնեանցի եւ Մ. Սարեանի նկարազարդումներով:
Յետագային նկարիչը գնաց Խրիմի Ինքնավար Հանրապետութեան Եալթա 
քաղաքը` հայկական եկեղեցին որմնանկարներով նկարազարդելու նպատակով: 
Մասամբ նկարազարդեց եկեղեցւոյ պատերը, խորանը, գմբէթը, բայց ծանր 
հիւանդութեան պատճառով կէս մնաց գործը եւ ան դէպի յաւերժութիւն 
մեկնեցաւ 6 Ապրիլ 1921ին, 61 տարեկան հասակին մէջ:Անոր գերեզմանը կը 
գտնուի Եալթայի հայկական եկեղեցւոյ բակը:2009թ. Սուրէնեանցի Ախալցխայի 
տան պատին տեղադրուեցաւ անոր խորաքանդակը (քանդակագործ` Լեւոն 
Գրիգորեան):
Տասը լեզուներու տիրապետող, լայնախոհ մտքի տէր, իմացութեան գիտական 
խորութիւն ունեցող, բնածին բազմատաղանդ եւ բազմակողմանի զարգացած 
Սուրէնեանց ուսումնասիրեց տարբեր ազգերու գրականութիւնն ու արուեստը. 
ան պարսկերէնով կ’արտասանէր Հաֆէզ եւ Օմար Խայեամ, թարգմանութիւններ 
կ’ընէր անգլերէն գեղարուեստական գրակութեան հանճարներ Ուիլիըմ 
Շէյքսփիրէն (շատ գործերու շարքին նաեւ «Ռիչըրտ Երկրորդ», զոր ղրկեց դերասան 
Պետրոս Ադամեանին),Կէօթէի, Հայնէի բանաստեղծութիւններէն, Օսքար 
Ուայլտի եւ այլ հեղինակներու գործերէն, հանդէս կու գար իտալերէն զեկոյցներով, 
գերմաներէնով գիրքերու յառաջաբաններ կը գրէր, ծաղրանկարներով հանդէս 
կու գար «Թռչող Թերթիկներ» երգիծական թերթին մէջ:
Օտար երկրի մէջ հաստատուած ըլլալը, տարբեր ժողովուրդներու, անոնց 
պատմութիւններու եւ մշակոյթներու հետ շփուիլը իր անդրադարձը ունեցաւ 
նկարիչի ստեղծագործութիւններու վրայ, սակայն ան՝ իր ամբողջ էութեամբ 
հարազատ ու կապուած մնաց հայ մշակոյթին, իր հայրենիքին, իր ազգի 
պատմութեան՝ «Արուեստը ազգութիւն չի գիտեր, բայց իւրաքանչիւր ազգ 
իր արուեստը ունի» սկզբունքով, եւ խորապէս մտահոգուած ըլլալով անոր 
հոգսերով: «Աշխարհի ամէն կողմը ցրուած են զօրեղ նկարիչներ, որոնցմէ 
ամէն մէկն իր գտնուած երկրին մէջ անուն հանած եւ հռչակուած է 
հայրենիքէն դուրս. զորօրինակ Շահին, որ Փարիզ կը գտնուի, Մախոխեան՝ 
Պեռլին եւ շատ ուրիշներ:Եւ ամէն անգամ,երբ իրար կը պատահէինք, 
միշտ լուրջ կերպով կը ցաւակցէինք որ այդ կերպ անջատուած ենք 
իրարմէ եւ չենք կազմէր ամփոփ ընկերութիւն մը: Այդ գանգատը ես 
անձամբ հանգուցեալ Յովհաննէս աղա Այվազովսքիիէն եւս լսած եմ», 
գրած է նկարիչը: Շար. Էջ 05
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Հայ Պատմանկարչութեան Հիմնադիրը. 
Վարդգէս Սուրէնեանց-160

Սուրէնեանցի հօրը քահանայ ըլլալը, անշուշտ, իր մեծ 
ազդեցութիւնը ունեցած է նկարիչի կողմէն կրօնական 
թեմաներով բազմաթիւ կտաւներ ստեղծելու ուղղութեամբ. 
«Անիի Աղջկանց Վանքի Աւերակները», «Տիրամայրը 
Մանկան Հետ» (2 տարբերակներ), «Թափորի Ելքը 
Էջմիածնի Մայր Տաճարէն»,«Անի.Կանանց Ելքը 
Եկեղեցիէն»,«Հռիփսիմէի Վանքը»,«Երկրպագութիւն» 
եւ այլն: Ան նոր մօտեցումներով ստեղծեց Տիրամօր 
եւ Յիսուս Քրիստոսի իրապաշտական կերպարները: 
Սրբապատկերներ, որոնք նոր խօսք էին հայ հոգեւոր 
միջավայրի համար: Անոր «Աստուածամայրը Գահին 
Վրայ» նկարը կը գտնուի Էջմիածինի Մայր Տաճարին 
մէջ:  

«Խրիմեան Հայրիկ Կաթողիկոսի Դիմանկարը»: 
Յայտնի է, որ Մկրտիչ Ա-ը ջանասիրաբար կը 
պաշտպանէր հայ ժողովուրդի իրաւունքներն ու 
շահերը,նիւթապէս կ’օգնէր 1895 թ. Արեւմտեան 
Հայաստանէն Արեւելեան Հայաստան ապաստանած 
հայ փախստականներուն: 1909թ.ան քաջաբար 
կը պայքարէր կայսր Նիկոլայ Բ-ի՝ հայկական եկե-
ղեցիի եւ դպրոցական միջոցներու բռնագրաւման 
հրամանագիրին դէմ: Սուրէնեանցը պատկերած 
է այն պահը, երբ Խրիմեան Հայրիկը գորգին կը 
նետէ նամակը՝ իբրեւ կայսեր հրամանագիրին 
չհնազանդելու ապացոյց մը:
Հայ գեղանկարչութեան մէջ Վարդգէս Սուրէնեանցը՝ 
Հայոց Ցեղասպանութիւնը պատկերող առաջին 
արուեստագէտը եղաւ: Ան բազում կտաւներ ստեղ-
ծեց այդ թեմայով, ատոնց մէջ ներկայացնելով 

հայ ժողովուրդի հերոսական անցեալը, տխուր ներկան, անոր ընդվզումը, 
տառապանքն ու հաւատը՝ պայծառ ապագայի նկատմամբ։ Հայ ժողովուրդի 
ողբերգական դրուագներէն մէկը կը ներկայացնէ 
«Ոտնահարուած Սրբութիւն» (1895) կտաւը, 
որ ցոյց կու տայ թուրք հրոսակներու կատարած 
բարբարոսութիւնը՝ հայ եկեղեցւոյ, հայ մշակոյթի 
նկատմամբ:  
Կտաւը բողոք մըն է հնադարեան հայկական 
մշակոյթի ոչնչացման դէմ. ան կ’արտայայտէ հայ 
ժողովուրդի հանդէպ կատարուած ոտնձգու-
թիւնները, ազգի ցաւն ու դաժան հարուածները 
առաջինը իր վրայ ընդունող հոգեւորականի 
կերպարը, մշակութային արժէքներու յօշոտումը:
Հանճարեղ նկարիչի վրձնած իւրաքանչիւր ման-
րուք մեր աչքերուն առջեւ կը պարզէ այն գազա-
նաբարոյ արարքը, զոր կատարուած է տաճարէն 
ներս:
«Ջարդէն Յետոյ» (1897)՝ 1894-1896թթ. հայերու կոտորածէն դրուագ մը, 
խորապէս յուզող, հոգեբանական լարուածութիւն եւ սարսուռ յառաջացնող 
կտաւ մը:
Այս երկու կտաւները, կարծէք, աշխարհին ուղղուած նկարիչին ճիչն ու բողոքն 

Սկիզբը Էջ 04 է, նաեւ հազարաւոր անմեղ զոհերու ցասումը՝ ընդդէմ անարդարութեան:
Այս եւ նմանատիպ այլ աշխատանքներու մէջ ցայտուն կերպով դրսեւորուած է 
Սուրէնեանց հանճարը. գաղափարականի, գեղանկարչականի, հոգեբանականի 
եւ պատմական դրուագի համատեղումն ու կատարեալ ներդաշնակումը՝ մէկ 
ստեղծագործութեան մէջ:
Նկարիչը յաճախ անդրադարձաւ նաեւ հնադարեան պատմական 
իրադարձութիւններուն, առասպելներուն, հին հայկական ժողովրդական 
լեգենդներուն։
Մեծ է այդ թեմաներով ստեղծած կտաւներու շարքը, սակայն անդրադառնանք 
անոնցէ երկու ամենայայտնիներուն:
Օտարերկրեայ զաւթիչներու դէմ բողոքի փայլուն դրսեւորում մըն է «Շամիրամը 
Արա Գեղեցիկի Դիակի Մօտ» (1899թ.) գործը, ուր պատկերուած է այն պահը, 
երբ Շամիրամ, նստած իր սիրելիին քով՝ յուսահատութեան եւ շփոթութեան ծանր 
միտքերու մէջ խորասուզուած է: Սուրէնեանցի հերոսուհին իր մէջ կը խտացնէ 
չարի, իշխողի, նուաճողի եւ դաժանի յատկանիշները, ոչ մէկ արգելքի առջեւ կանգ 
առնող՝ իր սիրոյն համար պայքարող կնոջ տեսակը: Բայց ան միաժամանակ 
գեղեցիկ, հպարտ, վիրաւորուած եւ դժբախտ կնոջ խորհրդանիշ մըն է։
«Զապէլ Թագուհին Կը Վերադառնայ Իր Գահին» (1909թ.) կտաւին մէջ, 
ի տարբերութիւն նենգամիտ Շամիրամի, նկարիչը ստեղծած է գեղադէմ եւ 
նուրբ, բարի կնոջ մը կերպարը, որ նաեւ իր հայրենիքի ու ժողովուրդի համար 
մարտնչող, համարձակ թագուհի մըն է: Կիլիկիոյ Զապէլ թագուհին, որ  4 
տարեկանին ժառանգած էր հօրը՝ Լեւոն 2-րդ Մեծագործի գահը, իր տոհմին՝ 
Ռուբինեաններու վերջին ներկայացուցիչն էր: Իսկ իր ծնած զաւակներն արդէն 
նոր՝ Հեթումեան տոհմի ներկայացուցիչներ էին: Ան սիրուած եւ մեծ անուն 
շահած էր իր վարած քաղաքական ու հասարակական աշխոյժ գործունէութեան 
շնորհիւ: Մահացած է 37 տարեկանին: 
Վարդգէս Սուրէնեանցի այս երկու բարձրարժէք կտաւները կը ցուցադրուին 
Հայաստանի Ազգային Պատկերասրահին մէջ:
 

* * *
Վարդգէս Սուրէնեանցի Մասին
Ի. ՌԷԲԻՆ –…Իր իւրայատկութեամբ զիս զարմացուց պ. Սուրէնեանցի 
նկարը, այն ծնունդ առնող նոր դպրոցի մը վառ տիպար է… Թիֆլիսի 
համար …կարելի չէ գտնել տեղական դպրոցի աւելի լաւ հիմնադիր, քան 
Սուրէնեանցն է:
Մ. ՍԱՐԵԱՆ-…Վարդգէս Սուրէնեանցի արուեստը հայ ժողովրդական 
հոգեւոր կուլտուրայի գոհարներէն է: …Հազուագիւտ բարոյական 
արժանիքներով օժտուած էր Սուրէնեանցը նաեւ որպէս մարդ, որպէս 
քաղաքացի եւ որպէս հասարակական գործիչ:…Բարձր կուլտուրայով 
կատարուած անոր լաւագոյն գործերու մէջ ուժեղ կը տրոփէ Հայաստանի 
սիրտը, որու համար Վարդգէս Սուրէնեանցը կ’ապրի այնքան, որքան 
կ’ապրի հայ ժողովուրդը:
Վ. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ–Երաժշտութեան մէջ` Կոմիտաս, գրականութեան 
մէջ Թումանեան ունեցող ժողովուրդը կերպարուեստի մէջ Վարդգէս 
Սուրէնեանց ունեցաւ – ժամանակով Կոմիտասի եւ Թումանեանի 
տարեկիցը, գործով` նոյն ժողովրդանուէր միսիայի երախտաւոր մշակը:
Հ. ԻԳԻԹԵԱՆ–…Սուրէնեանցի ստեղծագործութիւնները…զուսպ, լուռ 
ռէքվիէմ է, ռէքվիէմ ժողովուրդի, որ շատ դառնութիւն ու տառապանքներ 
կրած, բայց ծունկի չէ եկած, անձնա-տուր չէ եղած: Ռէքվիէմ, որու ուժը ոչ 
թէ զանգերու ղօղանջներու մէջ է, այլ անբարբառ խոր վիշտով առլեցուն 
մեղեդիի մէջ, սակայն այդ լուռ բողոքն աւելի ուժեղ է բոլոր բառերէն: Կը 
բողոքէ հողը,կը բողոքէ հնամենի կուլտուրան,կը բողոքեն մեռեալները:
 

Թորոս  Թորանեանին  23-րդ  Տարեդարձը
ԿԱՐՕ  ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ
 

Բազմաթիւ տարեցներէ 
իմացած ենք, որ ծնած են 
յատկանշական դէպքե-

րու պատահած տարիներուն։  
Համալսարանի դասախօս‚ 
բանաստեղծ‚ պատմաբան՝ 
Լեւոն Վարդան երբ վերապը-
րողներու պատումները կ՝արձա-
նագրէր‚ մամիկ մը վկայած էր‚ 
թէ ծնած էր իրենց կովին մեռած 
տարին։  Նման յատկանշա-
կան ծննդեան թուական մըն 
ալ‚ մինչեւ իր 100 տարեկանը 
ապրած ծանօթ բարերար՝ Կարպիս Նազարեանինն էր։  Ան ծնած էր 24 Ապրիլ 
1915-ին‚ Այնթապի մէջ։
Այսօր տարեդարձն է աշխարհի չորս ծագերուն ապրող գրեթէ բոլոր հայերուն ալ 
ծանօթ բազմաբեղուն գրիչ՝ բժիշկ Թորոս Թորանեանին։  Իրմէ անձնապէս իմա-
ցած ենք 29 Փետրուարին ծնողներու իւրայատկութեան եւ նաեւ դժբախտութեան 
մասին‚ երբ իրենց տարեդարձը կը նշուի չորս տարին անգամ մը։  Իր հաշիւով 
ան այսօր ոչ թէ 92‚ այլ 23 տարեկան է։
Կ՝իմանանք թէ վերջերս ունեցած է առողջական հարցեր։  Իրեն կը մաղթենք 

քաջառողջութիւն‚ արեւշատութիւն եւ վերադարձ գրական բեղուն աշխատանքի։
Կ՝արժէ այս առթիւ իրմէ խնդրել մատենագիտական վերջին ցանկը‚ որպէսզի 
ճշդենք իր հեղինակութիւններուն‚ թարգմանութիւններուն եւ հրատարակած 
գիրքերուն թուաքանակը։

Պէյրութ, 29 Փետրուար 2020

«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: 



ՉորեքշաբÃÇ, 4 Մարտ 2020 6Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Ես քեզ մօտ եմ խորունկ սրտով,                                                                                                   
Իսկ դու մտքով՝ ուրիշի.                                                                                                              
Քեզ գրկում եմ անհուն կրքով,                                                                                                          
Դու գրկում ես՝ ուրիշի.
Հետեւապէս լքում եմ քեզ,                                                                                                                 
Ապրիր կերտած էակով,                                                                                                                    
Լաւ է չապրեմ անշէջ սիրով,                                                                                                            
Քանթէ ապրեմ խաբկանքով...

ԿՈՐԻՒՆ 

Corona-Virus

ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆ

Կարծեմ բոլորդ համաձայն 
էք, որ ներկայիս ամենա-
շատ  գործածուող բառն է 

այս աշխարհի բոլոր լեզուներով ու 
բոլոր անկիւններուն մէջ, եւ բոլոր 
երեւոյթները ցոյցկու տան, որ տակա-
ւին շատ երկար պիտի պահէ ան 
իր արդիականութիւնը: Պարագան 
տարբեր չէ հայ իրականութեան մէջ՝ 
ի Հայաստան եւ ի սփիւռս:
Բժշկագիտական տեղեկութիւններ 
պիտի չտամ, այլ նպատակս միայն...լեզուական բնոյթ ունի. հարցը կը վերաբերի 
այս եզրի հայերէն հաւանական թարգմանութեան:
***Հայաստանի մէջ ան միանշանակ կորոնավիրուս է ու վե՛րջ:
***Սփուռքի մէջ՝ գորոնա ժահր, քորոնա ժահր, պսակաձեւ վարակ:
Ուրեմն չորս տարբեր անուանումներ եւ ուղղագրութիւններ:
Ուր սփիւռքը եւ Հայաաստանը  հակադրուած են իրարու, իսկ սփիւռքը իր 
կարգին, հակառակ  զգալի միօրինակութեան,  ունի իր անմիօրինակութիւնները: 
Առհաւական ու յաւիտենական  անէծքն է, որ կը հալածէ մեզ, որ չենք յաջողիր 
միասնական ուղղագրութիւն մը ստեղծել ամենատարրական  մարզերու մէջ 
իսկ,  նոյնիսկ հոն, ուր իրարմէ ասքան հեռանալու պատճառ չկար: 
Ստորեւ  քննենք խնդրոյ առարկայ եզրերը, ապա բերենք մեր առաջարկը:

*    *   *
Virus լատիներէն է եւ կը նշանակէ թոյն: Բառիս հիմնական իմաստն է այս:
Ասոր հայերէն հոմանիշն է ժահր, որ նմանապէս կը նշանակէ թոյն:
Ուրեմն՝ իրենց մեկնակէտային  իմաստով՝ ասոնք բացարձակ նոյնանիշ են:
Ծանօթ.– Ըստ Աճառեանի, ժահր-ը պարսկական փոխառութիւնն է zahr բառին, 
որ կը նշանակէ թոյն: Այս իմաստով ալ թրքերէնը այսօր կը կիրարկէ զայն. ան 
տարածուած էր նաեւ թրքախօս արեւմտահայոց մէջ եւ  մինչեւ հիմա ալ ան 
բացակայ չէ մեր կարգ մը հայրենակիցներու բառամաթերքէն:
Պէտք չէ միամտաբար մտածել, թէ ան  զահր է, իսկ մեր բառը՝ ժահր, ուրեմն  
տարբեր բառեր են ասոնք: Ո՛չ. պարսկական Z հնչիւնը, անցնելով հայերէնին, 
դիւրաւ կու տայ Ժ. օրինակ՝ պարսկերէն zamanak-ը հայերէն տուած է ժամանակ. 
ուրեմն՝ Z>Ժ:
Լատիներէն եզրը փոխ առած են եւրոպական գրեթէ բոլոր լեզուները,  մինչ ժահրը 
մնացած է,– եթէ պէտք  կայ ըսելու,– միայն հայերէնի մէջ: Կը տեսնէ՞ք, նոյնիսկ 
փոխատու լեզուն ինքը՝ պարսկերէնը, չի ճանչնար այս արտասանութիւնը: Է՜հ, 
ի՞նչ ընենք, հայերէնի ճակատագիրն է այս՝ առանձնակի, միակի, եզակի ըլլալու 
վեհութիւնը եւ դատապարտութիւնը...
Զարմանալիօրէն ժամանակին հետ այս զոյգ եզրերը այդ օտար փոխառու 
լեզուներուն եւ հայերէնի մէջ ունեցած են իմաստային փոխաբերական զգալի 
հանգիտութիւններ:
Կը համադրենք օտար բառարաններու բացատրութիւնները:
***Կպչուն, մածուցիկ, կպրային գարշահոտ ու ճահճային հեղուկ
*** Որեւէ գործօն, որ կը թունաւորէ միտքը եւ հոգին:
*** Նենգութիւն,   դառնութիւն, ատելութիւն:                                                    
Տեսնենք մեր բառարանագիրներուն տուած իմաստները:
ա) Պոլսահայ բառարաններ
***Նոր հայկազեան –– թոյն, մահադեղ
***Արմատական ––  թոյն
***Գաբամաճեան ––  թոյն

բ) Արեւելահայ բառարանագիրներ
***Մալխասեան –– թոյն,  գարշահոտ թարախ
***Աղայեան ––  թոյն, գարշահոտութիւն, մաղձ, մոլութիւն,  ախտ, դառնութիւն
***Ակադեմիա ––  թոյն, մահադեղ, թարախ, մաղձ, մոլութիւն
գ) Արեւմտահայ բառարանագիրներ
***Գայայեան –– թոյն, մահադեղ, մաղձ, դառնութիւն
***Ճիզմեճեան ––  թոյն, մահադեղ, թարախ
***Տէր Խաչատուրեան –– թոյն, մաղձ, թարախ, դառնութիւն
***Կռանեան –– թոյն, մահադեղ, մաղձ, դառնութիւն
Ինչպէս նկատելի է բառիս իմաստը օտար եւ հայ լեզուներու մէջ ունեցած է  
նիւթական եւ վերացական մօտաւորապէս  նոյն  զարգացումները: 

*    *   *
Օտար բառարաններու մակարդակին, լատինական virus-ը վերջին դարերուն 
դարձած է նաեւ բժշկագիտական եզր մը՝ բնորոշելով  մանրէներու տեսակ 
մը. առ այդ կը գտնենք հետեւեալ սահմանումը.  «Ենթամանրադիտակային 
ախտագին մանրէ, որ կ’աճի ու կը բազմանայ մասնաւորաբար ապրող էակներու՝ 
մարդկային, կենդանական եւ բուսական  բջիջներուն մէջ՝ աւերելով անոնց 
կառոյցը»:  
Ահա այս տուեալն է, որ կը պակսի ժահր-ին՝ մեր հին ու նոր բոլոր բառա-
րաաններուն  մէջ:
Արդ, մեր բառարանները, գոնէ արեւմտահայ իրականութեան մէջ, չեն յաջո-
ղած լեզուի հարազատ թարգմանը դառնալ՝ մասնաւորաբար ժահր բառի 
պարագային, քանի որ աւելի քան դար մըն է այս եզրով մեր մէջ բնորոշուած են 
ենթամանրադիտակային  զանազան մանրէներ: Եւ ճիշդ այս աւանդոյթին վրայ 
յենելով է, որ արեւմտահայ գրեթէ բոլոր արդի թերթերը սփիւռքի մէջ corona 
virus-ին իսկոյն տուին քորոնա ժահր կամ գորոնա ժահր  անուանումը, ինչ 
որ Սուրբ հոգիի ներգործութեամբ չբուսաւ մեր մէջ, այլ արդէ՛ն  կար ու ծանօ՛թ 
էր, թէկուզ  արձանագրուած չըլլար:
Արեւլահայ իրականութեան ծանօթ չեմ. ենթադրելի է, որ այստեղ ան երբեք ալ 
մանրէի յատկացուած չէ, մանրէ  բնորոշած չէ: Սակայն ենթադրութիւն մըն է այս:
 Եւ ահա այս պատճառով ալ ոչ մէկուն մտքէն անցաւ  կորոնա ժահր կոչել զայն, 
ինչպէս արեւմտահայերէնի մէջ է, որ հայացուցած է  virus-ը, սակայն պահած 
է corona-ն, որ պարզապէս թագ կամ պսակ կը նշանակէ1: 
Այս բացատրութեանց լոյսին տակ, կրնանք դիւրաւ եզրակացնել, որ այդ եզրին  
ամբողջական հայացումը պիտի տայ «պսակաձեւ ժահր»:
Կը մնայ, որ վաղը եւեթ, քայլ մը աւելի առաջ երթալով,  այսպէս ալ կոչեն զայն 
արեւմտահայ թերթերը՝ ամբողջութեամբ հայացնելով եզրս:
Եւ սրտագին կոչ ուղղենք մեր արեւելահայ եղբայրներուն, որ հետեւին մեզի՝ այս 
մէկն ալ գումարելով այն հարիւրաւոր օտար եզրերուն վրայ, որոնք հայանալու 
կը սպասեն:
Ծանօթ.– Բարեկամ մը առաջարկած է «պսակաձեւ վարակ» անուանումը:
Այս եզրին անպատեհութիւնը հետեւեալն է:
Վարակ-ը  ընդհանրական բնոյթ ունի. ան կը տրուի ամէն տեսակ մանրէի:
Մինչդեռ ինչպէս virus-ով, այնպէս ալ ժահր-ով կը բնորոշուին ենթաման-
րադիտակային մանրէները, այսինքն՝ այնպիսիները, որոնք տեսանելի չեն 
մանրադիտակով եւ  որոնց գոյութիւնը կամ ինքնութիւնը կը հաստատուի 
մասնաւոր, աւելի բարդ  հետազօտումներով:

1 Խնդրոյ առարկայ ժահրը կամ մանրէն պսակաձեւ կոչուած է որովհետեւ 
ունի  ճիշդ ականազարդ եւ օղակաձեւ պսակի մը,  թագի մը ձեւն ու տեսքը, 
որ ահաւասիկ՝

 

Պսակաձեւ ժահր
 

չի կենսագրութիւնը՝ «Վարք Մաշ-
տոցի» խորագրով, առանց որի 
աղքատիկ տուեալներ կ՛ունենայինք 
երախտաւոր գիւտարարի կեանքի եւ 
գործունէութեան մասին։
Այդ աշխատութիւնից, որը բաղկացած 
է մուտքից, առաջաբանութիւնից, բուն 
շարադրանքից ու վերջաբանութիւ-
նից տեղեկանում ենք ժողովրդական 
զանգուածների ծանր իրավիճակի, 
պետական կառոյցի թուլացման, նաեւ 
տակաւին չարմատաւորուած քրիս-
տոնէութեան վերաբերեալ։
Ահա ինչ անել հարցադրումը։ Ելքը 
սեփական այբուբեն ստեղծելն էր։ 
Եւ այդ վեհ գործը կատարուեց երեք 
հսկաների՝ Մեսրոպ Մաշտոցի, Սահակ 
Պարթեւի եւ Վռամշապուհ թագաւորի 
համատեղ ջանքերով։
Ըստ Կորիւնի, Մեսրոպ Մաշտոցը 
նշանագրեր է ստեղծել նաեւ Վիրքի 
ու Աղուանքի ազգաբնակչութեան 
համար։
Կորիւն մատենագիրը լաւ գիտեր ասո-
րերէն եւ յունարէն։ Նա ապրեց մօտա-
ւորապէս եօթանասուն տարի։

ԺՈՐԱ ՀԱՄԲԱՐՉԵԱՆ   

Մեսրոպ Մաշտոցի հետեւորդ, 
հայոց դպրոցի ուսուցիչ, պատմիչ 
ու թարգմանիչ Կորիւնին յաջողուեց 
Յովսէփ Ա Վայոցձորցի կաթողիկոսի 
հրահանգով գրի առնել իր ուսուց- Նկատում եմ իմ 

կողակից, անընդմէջ                                                                                                                  
Չար մտքեր են 
ներթափանցում հոգուդ մէջ.                                                                              
Հաստատ գիտցիր 
«Թմբկաբերդի Տիրուհի»,                                                                              
Քամուն կտաս տունուտեղդ 
ազգամէջ...
                  ԺՈՐԱ ՀԱՄԲԱՐՉԵԱՆ

Բանաստեղծին Անկիւնը

Ես Քեզ Մօտ Եմ

Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը
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Սերոբ Աբոյեան
Գիրքի Ու Մշակոյթի Մարդը
Մահուան Քառասունքին Առիթով

Աշխարհի Տարօրինակութիւններէն

Զաւէն Ղարիպեան

Սերոբ Պապուճեան Աբոյեան 
քառասուն օրեր առաջ մնաս 
բարով ըսաւ այս աշխարհին, 

չորս հինգ տարիներ յիշողութեան 
կորուստի պատճառով լռակեաց կեան-
քէ մը ետք:
Մեր շրջապատին մէջ մարդիկ մեզի 
հետ կ’ապրին, կը գործեն, լաւին ու 
բարիին համար կը պայքարին... ու 
յանկարծ կը դադրին ըլլալէ: Որքան 
ալ ըսուի, թէ անփոխարինելի մարդ 
չկայ, անպայմանօրէն այդպիսիներուն 
մեկնումով կը ստեղծուի դատարկու-
թիւն մը, որ ո՛չ մէկ ձեւով կրնանք լեցնել: 
Ամենադժուարը կ’ըլլայ, երբ շուրջդ կը 
դիտես ու կ’անդրադառնաս, որ այդպիսի պարապութիւնները կը շատնան, 
որուն համար միայն կրնանք ափսոսալ:
Սերոբը այս տեսակ մարդոցմէ էր: Կը վազէր, կը պայքարէր, կեանքի յորձանու-
տին մաս կը կազմէր: Գիրք-գրականութիւն, պատմութիւն, մշակութային 
ձեռնարկներ, դասախօսութիւններ իր կեանքին մաս կը կազմէին ու անոնցմով 
կ’ապրէր:
Քեսապցիի զաւակ, Սերոբ 1961-ին ՀԲԸՄ.ի- Մելգոնեան Կրթական Հաս-
տատութենէն շրջանաւարտ կ’ըլլայ, ապա Հայկազեան Գոլէճէն (այժմ 
համալսարան) պատմութեան նիւթի Պսակաւոր արուեստից վկայականով 
զինուած՝ կը նետուի կեանքի ասպարէզ : 
Շրջան մը կ’ըլլայ Հայոց պատմութեան ուսուցիչ Արմէն Ղարիպի Նոր բարձրագոյն 

վարժարանին մէջ, ապա կը մտնէ գիրքերու աշխարհէն ներս: Նախ կը 
պաշտօնավարէ Գէորգ Աճեմեանի գրատան մէջ, ապա կ’անցնի գիրքերու եւ 
այլ հրատարակութիւններու տարածիչ  Levant  հաստատութիւն, ուր կը հիմնէ 
եւ կը վարէ դասագիրքերու բաշխման բաժանմունքը, մինչեւ հանգստեան 
կոչուիլը 2011- ին:
Սերոբին գործունէութիւնը կը տարածուէր զանազան հետաքրքրութիւն-
ներու շրջագիծէն ներս: Ան հաւատացողն էր Հ.Բ.Ը. Միութեան ազգային 
գաղափարախօսութեան ու անոր կողքին էր միշտ: Զինք կը տեսնենք նաեւ 
Սիմոն Սիմոնեանի «Սփիւռք» շաբաթաթերթէն ներս, իբրեւ օգնական եւ 
յօդուածագիր: Հայոց վրայ գործադրուած ցեղասպանութեան 50-ամեա-
կի յուշատօնը նախապատրաստողներու եւ կազմակերպողներու մէջ կը 
գտնենք զինք: 1987-ին, Մելգոնեանցի քանի մը ընկերներով կը հիմնուի 
Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան Լիբանանի Սանուց միութիւնը որուն 
ատենապետութիւնը կը վարէ մինչեւ 2002: Այդ շրջանին, իր գլխաւորած 
վարչութիւնը կը կազմակերպէ մեծարանքի երեկոյներ, նուիրուած տասնեակ 
մը մելգոնեանցի գրողներու եւ արուեստագէտներու: Մելգոնեանցի շուրջ 
վաթսուն գրողներու գիրքերուն ցուցահանդէսը Պէյրութի մէջ տեղի կ’ունենայ 
1991-ին «Զապէլ Մովսէսեան» սրահին մէջ, իսկ Կիպրոս՝ Մ.Կ. Հաստատութեան 
մէջ, 1996-ին: Շատերուս նման, դժբախտաբար ինք ալ ականատես կ’ըլլայ իր 
սիրելի «Լուսոյ տաճար»ին վերջնական փակումին, երբ վարժարանը կրթա-
կան եւ աշակերտութեան թիւի առումով բարձրագոյն մակարդակի վրայ կը 
գտնուէր եւ ոչ մէկ նիւթական տագնապ ունէր: 1988-ին, զօրավար Անդրանիկի 
մահուան 60-ամեակին առիթով, անոր նուիրուած ՀԲԸՄ–ՀԵԸ-ի փառապանծ 
հանդիսութիւնը նախաձեռնող-կազմակերպողներէն մին էր: 1995 – 1999 Սերոբ 
մաս կը կազմէ ՀԲԸՄ-ի կրթական յանձնախումբին, ճարտարապետ Մկրտիչ 
Պուլտուգեանի ատենապետութեան օրօք: 
Սերոբ Աբոյեան 1969-ին կ’ամուսնանայ մելգոնեանցի ընկերուհիին՝ Ազատուհի 
Ճըղըլեանին հետ: Անոնք կ’ունենան երկու աղջիկ զաւակներ՝ Ցոլեր եւ Նայիրի: 
Ցոլերը կ’ամուսնանայ Սերժ Փանոսեանին հետ եւ կ’ունենան երկու մանչեր. 
անոնք ներկայիս կ’ապրին Նիւ Ճըրզի, ԱՄՆ: Իսկ Նայիրին կ’ամուսնանայ 
Ռաֆֆի Պուչագճեանի հետ: AUB-էն շրջանաւարտ, Նայիրի անգլերէն լեզու կը 
դասաւանդէ Պալամանտ համալսարանին մէջ:
Սերոբ Աբոյեան դժբախտութիւնը կ’ունենայ կանուխէն կորսնցնելու իր սիրելի 
կողակիցը, որ կը մահանայ 2007-ին:
Սիրելի՛ Սերոբ, այս տողերը թող փունջ մը ծաղիկ ըլլան հեռաւոր Այնճարի 
գերեզմանիդ վրայ:

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Զանգուածային Պսակադրութիւն . . .

Այս պատմութիւնը մեզի կու գայ Հարաւային Քորէայի Հանրապետութեան 
Կէբիեօնկ (Gapyeong) քաղաքէն, որ կը գտնուի մայրաքաղաք Սէուլի հիւսիս 
արեւելքը։
Հոն՝ 7 Փետրուար 2020-ին, իրենց ամուսնական երդումը կատարեցին 6,000 
զոյգեր, 30,000 ակնատեսներու ներկայութեան։ Անոնք կը պատկանին Միաւոր-
ման Եկեղեցիին (Unification Church), որուն հիմնադիրն է Sun Myung Moon 
անունով կրօնական դարձած յաջող առեւտրական մը։
Հետաքրքրական է գիտնալ որ այս տարի կը զուգադիպի Մունի ծննդեան 
հարիւրամեակին եւ զանգուածային այդ պսակադրութեան կը նախագահէր 
Մունի կինը՝ Hak Ja Han Moon, որուն հաւատացեալները փաղաքշականօրէն 
կը կոչեն “True Mother.”
Պատմութեան մէջ կը հանդիպինք դէմքերու, որոնք զանազան տիտղոսներ կը 
շնորհեն իրենք-իրենց։ Օրինակ՝ Նափոլիոն Պոնաբարթը, որ ինքզինք կայսր 
հռչակեց, Թիպէթի Պուտիստներու կրօնապետը որ ինքզինք Տալայ Լամա 
հռչակեց, Սիք կայսրութեան կառավարիչը որ ինքզինք Մահառաճա հռչակեց 
եւ այլն։
Իսկ վերջերս ալ վերոյիշեալ մեր պատմութեան հերոսը՝ Մուն ինքզինք եւ 
իր տիկինը հռչակած է «Մեսիա»ներ։ Բայց զարմանալին հոն է որ ասոնց 
հաւատացողներ կան, որոնք կուրաբար կ՛ընդունին անոնց դաւանած աղանդն 
ու կը հետեւին անոնց «կրօնական» ցուցմունքներուն . . .
Ուշադրութեամբ դիտեցէք կցուած նկարը եւ պիտի տեսնէք թէ պսակուած 
ամոլներէն կամ դիտորդներէն շատեր հագած են իրենց բերանն ու քիթը ծածկող 
դիմակներ, որպէսզի չվարակուին «Քորոնա» ախտէն։
Պատմութեան համար պէտք է յիշեմ որ 2008 թուականին ալ նմանօրինակ 

զանգուածային պսակադրութիւն մը տեղի ունեցաւ Արցախի Հանրապետութեան 
Ստեփանակերտ, Շուշի եւ Գանձասար քաղաքներուն մէր՝ ուր 1,500 զոյգեր 
իրենց ամուսնական երդումը կատարեցին։ 
Անոնց հովանաւորող անձն էր բարերար Լեւոն Հայրապետեանը՝ որ իւրաքանչիւր 
զոյգին տրամադրեց 2,000 տոլար, իսկ պետութիւնն ալ՝ 500 տոլար։ Անոնք 
կ՛ուզէին բազմացնել Արցախի բնակչութիւնը։   

Դպրոցի մը Ակամայ Յանցանքը . . .
Այս պատմութիւնն  ալ մեզի կու 
գայ հիւսիսային Քալիֆորնիոյ 
Պըրքլի քաղաքէն, որու հանրային 
նախակրթարաններէն Էմիրսըն 
դպրոցը վերջերս տուգանքի 
ենթարկուած է, ակամայ յանցանք 
կը գործած ըլլալուն համար։ Հիմա 
թոյլ տուէք բացատրեմ թէ ի՞նչ է այդ 
«աններելի» յանցանքը։
Ուրեմն, վերոյիշեալ դպրոցի 
ծնողա-ուսուցչական մարմինը՝ 
դրամահաւաքի համար կազ-
մակերպած մէկ երեկոյին, ցուցադրած էր Ուալթ Տիզնի ընկերութեան արտադրած 
«Առիւծ Թագաւորը» (The Lion King) ֆիլմը։ Այդ գիշեր՝ այդ մարմինը կրցած 
էր գոյացնել 800 տոլար, որը պիտի ծառայէր հոգալու՝ դպրոցին անհրաժեշտ 
զանազան պէտքերը։
Բայց քանի որ Ուալթ Տիզնի ընկերութենէն արտօնութիւն չէին ստացած՝ 
այդ ֆիլմը հրապարակաւ ցուցադրելու, անոնք 250 տոլարի տուգանքի մը 
ենթարկուած էին . . . Այս գումարը կը ներկայացնէր իրենց շահին գրեթէ մէկ 
երրորդը, որը ծանր ազդած էր ծնողա-ուսուցչական մարմնին վրայ։ Անոնք 
անգիտակից էին թէ պէտք էր արտօնութիւն ստանային!
Բարեբախտաբար այս լուրը կը հասնի Ուալթ Տիզնի ընկերութեան նախկին 
Գործադիր Գլխաւոր Տնօրէն (CEO) Պապ Այկըրին (տես նկարը), որը անմիջապէս 
կապ կը հաստատէ դպրոցի տնօրէնութեան հետ եւ ոչ թէ միայն կը ջնջէ 
վերոյիշեալ տուգանքը, այլեւ կը խոստանայ մասնակցիլ ծնողա-ուսուցչական 
մարմնին կազմակերպած դրամահաւաքին, փարատելով անոնց մեծագոյն 
մտահոգութիւնը։ Ան նաեւ ներողութիւն կը խնդրէ, այդ անհասկացողութեան 
համար։
Հոս պէտք է յիշենք որ Ուալթ Տիզնի ընկերութեան վերոյիշեալ ֆիլմի աշխարհով 
մէկ ցուցադրութենէն ցարդ գոյացած էր 1.6 միլիառ տոլար։ Անանկ որ 250 
տոլարը՝ այդ գումարին բաղդատմամբ, գրեթէ ոչնչութիւն մըն է, չէ՞ք խորհիր։
Հետաքրքրական է գիտնալ որ ըստ ամերիկեան քրէական օրէնքին, օրէնքի 
տրամադրութիւններէն անգիտակ ըլլալը՝ գործադրուած յանցանքը չի ներէր 
երբեք եւ յանցագործը տակաւին պատասխանատու կը սեպուի, տուգանքին 
նկատմամբ։ Բայց այս պարագային՝ անգիտակ ըլլալը դպրոցին ի նպաստ դուրս 
եկաւ, ինչպէս ամերիկեան ասացուածքը կ՛ըսէ, (ignorance is bliss.)
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Սկիզբը Էջ 02

Հաղորդագրութիւն
Մայր Աթոռում Սուրբ Էջմիածնում Սկսուեց 
Գերագոյն Հոգեւոր Խորհրդի Ժողովը

Քառօրեայ ժողովի օրակարգում 
ընդգրկուած են Ազգային-եկեղեցա-
կան ժողովի կազմակերպական 
աշխատանքների, Մայր Տաճարի 
ամրակայման եւ հիմնանորոգու-

թեան ընթացքի, այդ առիթով կազ-
մակերպուած համազգային հան-
գանակութեան, ինչպէս նաեւ  Հայոց 
Եկեղեցու վարչական, կանոնական 
ու հովուական կեանքին եւ կրթա-
կան ու սոցիալական առաքելու-
թեանն առնչուող հարցեր:
Գերագոյն հոգեւոր խորհրդին կը 
ներկայացուի նաեւ Մայր Աթոռ 
Սուրբ Էջմիածնի 2019 թուականի 
գործունէութեան տեղեկագիրը, կը 
լսուեն հոգեւոր-վարչական գոր-
ծունէութեան զեկոյցը, ֆինան-
սական հաշուետուութիւնը եւ 
վերստուգիչ յանձնախմբի տարե-
կան հաշուետուութիւնը:

Գոգոն, Տիգգոն եւ Կարօն ...
ԿԱՐՕ ՊՕՀՃԱԼԵԱՆ
 

Գոգոն՝ Գէորգն էր, Տիգգոն՝ Տիգրանը եւ Կարօն ալ ես էի: Մենք երեքս 
պզտիկութեան ընկերներ էինք: Յետոյ կային մօրաքրոջս աղջիկը՝ Մարին, 
քոյրը՝ Լուսինը եւ Տեսփինա անունով իրենց դրացի յոյն աղջիկը, որոնք 

սկիզբը մեզի հետ կը խաղային:
Տեսփինան մեզմէ աւելի մեծ էր, խաժ աչքեր ունէր եւ կեանքը նայուածքին մէջ 
կապոյտ աստղերով կը պսպղար: Ան տասնեօթ կամ տասնութ տարեկանի մօտ 
էր այն ատեն եւ այդ տարիքին հասնելէ յետոյ, առաջուայ պէս մեր խաղերուն 
շատ չէր մասնակցեր: Աւելի յաճախ, տուն երթալու ատեն երբ մեր քովէն անցնէր, 
ճամբուն վրայ պահ մը կը կենար եւ կարճ ժամանակ մեր խաղերը դիտելէ յետոյ, 
կարծես կարօտը առած՝ կը հեռանար եւ քայլերը տուն կ’ուղղէր:
Ան նոյն յարկին վրայ մեր խաղավայրին դիմացի կողմը կը բնակէր եւ տուն 
երթալու համար, ամէն անգամ փայտէ նեղ եւ բաւական երկար կամրջակէ 
մը կ’անցնէր: Ես երբեմն մինչեւ տուն հասնիլը, եւ ներս մտնելը, հեռուէն կը 
հետեւէի իր հեռացող քայլերուն:
Արդէն կամրջակին միւս ծայրին գտնուող իրենց տան դուռն ալ միշտ բաց 
կ’ըլլար, մուտքի դահլիճէն ներս կ’երեւէր, ու ես ամէն անգամ երբ հեռուէն 
նայէի, ձեղունէն կլոր սեղանի մը վրայ կախուած, եւ վարի ծայրին ալ հակառակ 
դարձած գլխարկին ամբողջ եզերքը, մետաղէ պզտիկ բոլորակներու մէջ քով 
քովի շարուած գունաւոր ապակիներով, միշտ վառած ջահ մը կը տեսնէի:
Ջահը գեղեցիկ էր եւ գիշեր ցերեկ վառած մնացած լոյսին ետեւ, ապակիներուն 
կապոյտ եւ դեղին գոյները, հեքիաթներու անտառներու խորը ապրող թզուկներու 
շաքարով շինուած տուներուն կը նմանէին ...:
Սակայն Տեսփինան լուր չունէր թզուկներու տուներէն: Ան դանդաղ կ’անցնէր 
մեր քովէն, երբեմն ալ քալած ժամանակ հագուստը մարմնին կը փարուէր հովէն, 
եւ քսած անուշաբոյր հոտը իր քայլերուն ետեւէն կ’երթար...:
Ես սրտի լեզուով կը սպասէի այդ ժամերուն եւ խաղընկերներէս թաքուն, կ’ուզէի 
միայն ի՛մ թոքերուս մէջ պահել այդ բոյրը...:
Սակայն անոնք լաւ ընկերներ էին:
Գոգոն եւ Տիգգոն ինձմէ մօտաւորապէս երկու տարի մեծ էին: Տիգգոն եղբայրս 
էր իսկ Գոգոն մօրաքրոջս Տարպ էլ Կինենայ թաղի տան դրացի տիկին Աննային 
տղան էր: Մենք ամէն անգամ երբ մօրաքիս այցելութեան երթայինք, իր 
տունէն անդին գտնուող մէկ սենեակնոց երկու բնակարաններու առջեւի մեծ 
տարածութեան վրայ, կէսօրէ վերջերը միասին կը խաղայինք:
Այդ ժամերուն, մօրաքս, մայրս եւ Գոգոյին մայրը, իրենց բնակարանին առջեւ 
աթոռներու վրայ նստած, յետմիջօրէի արեւուն տակ կը խօսակցէին եւ մեր 
խաղերը կը դիտէին:
Ճիշտ չեմ յիշեր ինչ էին մեր խաղերը, բայց գիտեմ, որ մայրս յաճախ
- Ուշադրութի՛ւն ըրէք, կամա՛ց վազեցէք,- կը պոռար նստած տեղէն:
Իսկ մենք կը զգուշանայինք գետին իյնալէ, որովհետեւ յատակը սիմենթէ էր եւ 
կրնայինք սկրթուիլ:
Սակայն մենք մանչերս կը սիրէինք վազելով խաղալ: Աղջիկները քիչ կը 
մասնակցէին մեր խաղերուն: Անոնք Տեսփինային աւելի մօտ էին եւ արդէն այդ 
պատճառով ալ, յունարէն «Քալիսփերա», «Քալիմերա», «Էնտաքսէ» եւ տօնական 
օրերու իրարու փոխանակած «Քեթոխրոնօ» բառերն ալ իրմէ սորված էին :
Սակայն այս պարզ «բարի լոյս» կամ «բարի կէսօր» նշանակող բառերէն զատ, 
մօրաքրոջս միւս աղջիկը՝ Լուսին, յունարէն քանի մը հայհոյանքներ ալ գիտէր, 
որ գաղտնիէն եւ ցած ձայնով ինծի ալ կը սորվեցնէր:
Բայց Տեսփինային ընտանիքէն զատ, Տարպ էլ Կինենայի եւ մեր բնակած 
համեստ թաղին մէջ, շատ յոյներ չկային: Կամ ալ եթէ կային, ես հազիւ տասնմէկ 
տարեկան տղայ, այն օրերուն անոնց ճիշտ թիւէն գաղափար չունէի: Գիտէի 
միայն, որ մեր տան քով, մեզի դրացի Տիմիթրիները կը բնակէին, եւ շարա 
Ֆարուքի մեծ հայելիներով ՐԱՏՈՒԱՆ սրճարանին ետեւի անել փողոցին մէջ ալ, 
յոյն նպարավաճառ մը կար, որուն ձեղունէն կախուած աղօտ լոյսով խանութէն, 
մայրս կարագ, ճերմակ պանիր եւ ձիթապտուղ կամ «Զէյթուն» կը գնէր: Կը յիշեմ, 
որ ձիթապտուղը մեր տան մէջ «Զէյթուն» էր եւ ուրիշ անունով ըսուածները, մեզի 
համար կարծես նոյնը չէին ըլլար եւ մեր գիտցածներուն համը չէին ունենար...:
Խանութը մօրս ըսածին պէս, «չէշիտ չէշիտ» պանիրներով եւ ուտեստեղէններով 
լեցուն էր: Բայց ես բոլորէն աւելի կը նախընտրէի կարագը եւ խոշոր թիթեղէ 
տուփերու մէջ եկած «Տուպլ Քրեմ» ճերմակ պանիրը, որ իւղոտ կ’ըլլար, բայց 
առտուները կարագի պէս հացիս վրայ կը քսէի եւ դպրոց երթալէ առաջ, 
նախաճաշիս ատեն թէյով կ’ուտէի:
Անել փողոցի նպարավաճառէն եւ միւս գիտցած յոյներէս բացի, շարա Ֆարուքի 
կողմնակի փողոցներուն մէջ, ուրիշ յոյներու պատկանող, եւ շաքար ու շոքոլա 
ծախող միայն երկու TSEPAS խանութներ կային: Զատկուայ օրերուն երբ այն 
կողմերը գնումի երթայինք, մայրս կը մտնէր հաւկիթէ շոքոլա մը կը գնէր, եւ 
եթէ յետմիջօրէի արեւը դեռ տկարացած չըլլար,
- Քալէ՛, պոյ մը քրոջս երթանք,- կ’ըսէր :
Ես կ’ուրախանայի եւ Տեսփինան տեսնելու յոյսով անմիջապէս կը համաձայնէի:
Բայց մայրս չէր գիտեր համաձայնելուս բուն պատճառը եւ ճամբուն երկարելուն 
իբրեւ վարձատրութիւն, շաքար մը նուէր կու տար ինծի:
Այն օրը չեմ յիշեր ճիշտ որ ամսուն մէջ էինք, բայց կէսօրէն վերջ բակին մէջ 
խաղալով զբաղուած էինք:
Յանկարծ Տեսփինան ծաղկաւոր հագուստով մեր քովէն անցաւ, բայց չկեցաւ 
մեր խաղերը դիտելու: Ան ժպտուն դէմքով միայն Մարիին մօտեցաւ, ականջին 
բաներ մը փսփսաց, եւ հետը քիչ մը խօսակցելէ ետք, կամրջակին կողմը դարձաւ 
ու հեռացաւ:
Իր երթալէն յետոյ անմիջապէս Մարիին քով վազեցինք եւ,
- Մարի, Տեսփինան քեզի ի՞նչ ըսաւ,- հարցուցինք ...
- Ըսաւ որ մօտ ատենէն պիտի նշանուի:
- Նշանուի՞, ե՞րբ, որո՞ւ հետ ,-հարցուցինք:
- Թուականը չըսաւ, որու հետ նշանուիլն ալ չըսաւ, միայն ըսաւ որ տղան յոյն 

է եւ երբոր ճիշտ թուականը որոշուի, ծնողքը դրացիներուն լուր պիտի տայ...:
Մենք Տեսփինայենց դրացի չէինք, մօրաքս էր անոնց դրացին:
Մարիին քով կեցած՝
- Ուրեմն Տեսփինան մեզի պիտի չհրաւիրէ իր հանդէսին,- հետեւցուցի ու 
տխրեցայ...:
Բայց ես շատ կ’ուզէի Տեսփինայի նշանտուքին ներկայ գտնուիլ եւ վստահ 
ըլլալու համար,
- Մարի, Տեսփինան մեզի ալ պիտի հրաւիրէ՞ իր հանդէսին,- հարցուցի:
Ան վայրկեանին չկրցաւ շիտակ պատասխանել, ու ես յոյսի կաթիլներով, չեմ 
յիշեր քանի երկար օրեր սպասեցի, որպէսզի Մարին Տեսփինային հետ խօսէր 
ու յետոյ ալ ինծի բարի լուր հաղորդէր:

***
Գիշերը Տեսփինային տան մէջ լոյսերը վառած էին : Առաջին անգամն էր, 
որ ոտքս Տեսփինային տունէն ներս կը դնէի : Մուտքի դահլիճին մէջ ամէն 
անգամուայ դուրսէն տեսած կլոր սեղանս մէկ կողմ քաշուած էր եւ պատերուն 
տակ շարուած աթոռներուն վրայ ալ հրաւիրեալներ նստած էին : Ցերեկուընէ 
տան մէջ մնացած տաքութիւնը մեղմելու եւ հրաւիրեալներուն գիշերը զովացնելու 
համար, տեղ-տեղ հովահարներ զետեղած էին : Անդին հանդէսին համար 
կանչուած երկու նուագածուներ, Պուզուքիաներու լարերը կը թրթռացնէին եւ կը 
փորձէին ձայները ճշտել: Տունը խճողուած էր արդէն: Տեսփինան եւ իր փայլուն 
մազերով, երկայնահասակ նշանածը, խօսակցութիւններու բարձր ձայներուն 
մէջ, դրան առջեւ նոր եկող հիւրերուն ձեռքը կը թօթուէին, կը համբուրուէին 
եւ հրաւիրեալները կ’ընդունէին:
Ներսը մթնոլորտը ուրախ էր, երկու ճերմակ հագած սպասաւորներ, ափսէներու 
մէջ խմիչքներ կը հրամցնէին հրաւիրեալներուն, եւ նուագածուներն ալ 
պուզուքեաներով, յունական երգ եւ երաժշտութիւն տարածած էին տան մէջ 
: Երգերուն մեծամասնութիւնը արեւելեան ազդեցութեամբ յօրինուած էին, եւ 
հին ու ժողովրդական ըլլալով, ներկաները ծափերով ու երգելով կը մասնակցէին 
նուագներուն:
Ատեն մը վերջ գիշերը արդէն զովացած էր, բայց տան մէջ խանդավառ մթնոլորտը 
իր գագաթնակէտին դեռ չէր հասած:
Յանկարծ երկու կամ երեք գլուխնին տաքցած երիտասարդներ ոտքի ելան 
եւ դահլիճին մէջտեղի կլոր սեղանին թափուր մնացած տարածութեան վրայ 
պարել սկսան : Տղաքը թեւերնին բացած, ձեռքերնին ալ իրարու ուսերուն դրած, 
ոտքերնին օդին մէջ կը բարձրացնէին, եւ յետոյ փափուկ ձեւով եւ մկանային 
դիւրաշարժ ճկունութեամբ գետին կը դպցնէին: Քիչ վերջ ուրիշներու հետ 
Տեսփինան եւ նշանածն ալ միացան անոնց, եւ պարը կլոր սեղանի գետնին 
վրայ, անմիջապէս հինգ վեց հոգինոց շուրջպարի նմանեցաւ:
Մթնոլորտը հիմա շիկացած էր եւ տունը աղմուկով, հրաւիրեալներու ձայներով եւ 
պարողներով կենդանացած էր: Յունական «Ուզօն» եւ ամէն տեսակ խմիչքներ 
ջուրի պէս առատ կը հոսէին, եւ գինովցած «պուզուքի»ներու » ձայնն ալ 
երերալով կ’ելլէր լարերէն :
Յանկարծ Տեսփինային շուրջի պարողներու շրջանակը քակուեցաւ, եւ 
պարողները կարծես առաջուընէ համաձայնած ըլլային, քովէն կամաց հեռացան 
եւ Տեսփինան հարթակին վրայ մինակ ձգեցին:
- Պարէ, պարէ՛,-կը պոռային չորս կողմէն եւ կ’ուզէին որ Տեսփինան հարթակին 
վրայ մինակը պարէ:
Տեսփինան վայրկեան մը շուարեցաւ եւ ինչ ընելը չգիտցաւ:
Այդ վայրկեանին պուզուքիներուն լարերը յանկարծ նոր կեանք ստացան եւ 
թափով, Յունաստանի բոլոր «Սաղափօ» զոյգերու սիրոյ երգերը նուագել սկսան:
Տեսփինան լաւ պարել գիտեր: Ան հարթակին մէջտեղը կեցած, նազանքով սկսաւ 
իր պարը եւ գիտցաւ կանացի ճկունութեամբ, այն գիշերուայ «Չիֆթեթելի»ներու եւ 
ուրիշ արեւելեան եղանակներու կշռոյթին տակ, իր մսոտ մարմնին գրաւչութիւնը, 
շորորալով եւ ծեքծեքումներով հրապուրիչ դարձնել բոլորին...:
- Պռաւօ՜՜ կը պոռային չորս կողմէն ամէն մարդ...:
Սպասաւորները դեռ կը շարունակէին խմիչք սպասարկել...:
Ուշ էր արդէն երբ ոտքի ելանք եւ դրան առջեւ քունէն գրեթէ գոցուող աչքերովս 
երբ երկնքի լուսնին նայեցայ, կարծեցի թէ ինքն ալ քուն ունէր ու իր տկար լոյսով, 
տուն երթալ եւ հանգստանալ կ’ուզէր:
Հեռուէն նշանտուքի երգերուն, խրախճանքի եւ գետին նետուած փշրուող 
պնակներու ձայնը դեռ կը լսուէր...:

Հատուած՝ հեղինակին Գոգոն, Տիգգոն եւ Կարօն գրութենէն
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Տեսակէտ

«Հաշուուած Օրեր Մնացած Են». Սպասե՞լ Արդեօք Ռուսաստանի 
Եւ Թուրքիայի Բախումներուն Սուրիոյ Մէջ
ՕԼԳԱ ԵՈՒՇԻՆԱ

Չնայած Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի դիւանագէտների բանակցութիւն-
ներին՝ Սիրիայի հիւսիսում իրավիճակը կրկին սրուել է: BBC-ի ռուսական 
ծառայութեան թղթակից Օլգա Եուշինան փորձում է պարզել, թէ արդեօք 

իրավիճակը կարո՞ղ է դուրս գալ վերահսկողութիւնից եւ վերածուել լայնածաւալ 
հակամարտութեան:
Անգարան դիմել է ԱՄՆին՝ երկրի հարաւում Patriot զենիթահրթիռային 
համալիրների երկու մարտկոց տեղակայելու խնդրանքով, Bloomberg գոր-
ծակալութեանը յայտնել է Թուրքիայի բարձրաստիճան մի պաշտօնեայ:  
Թուրքիայում ԱՄՆ դեսպանատունը դեռ չի մեկնաբանում այս տեղեկութիւնը:
Patriot համալիրներն իսկապէս անհրաժեշտ կը լինեն Թուրքիային՝ սիրիական 
Իտլիպ նահանգում լայնածաւալ յարձակողական գործողութիւն սկսելու 
համար: Ինչպէս ցոյց է տուել այդ շրջանում մարտական գործողութիւնների 
նախորդ փորձը, յարձակումն առանց աւիացիայի (օդուժի-Խմբ.) աջակցութեան 
դատապարտուած է ձախողման: Իսկ դա նշանակում է, որ եթէ Թուրքիան 
իսկապէս ցանկանում է Իտլիպում աջակցել Ասատի հակառակորդներին, ապա 
պէտք է օդ բարձրացնի իր F-16 կործանիչները՝ ցամաքային գործողութեանն 
աջակցելու համար:
Եթէ F-16երը բարձրանան Սիրիայի երկինք, այնտեղ նրանք անխուսափելիօրէն 
կը հանդիպեն ոչ միայն Ասատի բանակի կործանիչներին, այլեւ ռուսական 
մարտական ինքնաթիռներին:
 
ՈՒՐԵՄՆ՝ ՊԱՏԵՐԱ՞ԶՄ
 
Եթէ անգամ Bloomberg-ի տեղեկութիւնը հաստատուի, Patriot համալիրները 
դժուար թէ Թուրքիային հեշտութեամբ բաժին հասնեն: Այն բանից յետոյ, երբ 
Անգարան 2019ին ռուսական Ս-400 ՀՕՊ համակարգեր գնեց, Ուաշինկթընը 
սկսել է կրճատել ռազմական համագործակցութիւնը Թուրքիայի հետ:
Թուրքիայի տարածքում մի քանի Patriot համալիրներ կան, սակայն դրանք 
տեղակայուած են ամերիկեան բազաներում: BBC-ի թուրքական ծառայութեան 
տուեալներով՝ առաւելագոյնը, ինչին այժմ Էրտողանը կարող է հասնել ԱՄՆից, 
ամերիկացի զինուորականների ղեկավարութեամբ Patriot-ների տեղափոխումն 
է դէպի Սիրիայի հետ սահմանին գտնուող թուրքական Հաթայ քաղաք: Այդ դէպ-
քում դրանք ի վիճակի կը լինեն որսալ ռուսական մարտական ինքնաթիռները:
Յունուարի վերջից Ասատի բանակը յարձակում է իրականացնում Իտլիպ 
նահանգում՝ ռուսական աւիացիայի եւ իրանամէտ խմբաւորումների աջակ-
ցութեամբ: Դա լրջօրէն նեարդայնացնում է Թուրքիայի քաղաքական գործիչնե-
րին ու զօրահրամանատարներին:
 
ԻՆՉՈ՞Ւ Է ԱՅԴՔԱՆ ԿԱՐԵՒՈՐ ԻՏԼԻՊԸ
 
Իտլիպը ապստամբների եւ ժիհատականների վերջին յենարանն է, որոնք 2011ից 
ի վեր փորձում են տապալել Ասատին:
Իտլիպում յարձակման յաջողութիւնը քաղաքական եւ տնտեսական հսկայական 
դիվիդենտներ (շահոյթներ-Խմբ.) կը բերի Սիրիայի իշխանութիւններին: 
Յաղթանակի դէպքում Ասատի բանակը լիովին կը վերահսկի Մ4 եւ Մ5 կարեւոր 
ճանապարհները, որոնք երկրի տրանսպորտային (փոխադրութեան-Խմբ.) 
ամբողջ համակարգի հիմքն են:
Թուրքիայի համար եւս Իտլիպը շատ կարեւոր է: Անգարան այդ տարածաշրջանը 
համարում է իր ազդեցութեան գօտին: 2016ից թուրքական զօրքերն ու դաշնակից 
սիրիացի ապստամբները երեք գործողութիւն են իրականացրել Սիրիայի 
հիւսիսում, սակայն նրանցից ոչ մէկն ուղղուած չի եղել Ասատի ուժերի դէմ:
Սակայն այժմ Իտլիպում են տեղակայուած Ասատի ընդդիմադիր կազմա-
ւորումները, որոնց տարիներ շարունակ աջակցել, կրթել եւ զինել է Թուրքիան: 
Եթէ Էրտողանը հիմա չաջակցի իր դաշնակիցներին, որոնք օգնել են նրան 
պայքարել քրտական ջոկատների դէմ, նրա վարկանիշը Թուրքիայի ներսում 
կարող է էապէս ընկնել:
 
ՆԵՐՔԻՆ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆ
 
Փորձագէտներից շատերը համակարծիք են, որ Էրտողանը կարող է լայնածաւալ 
գործողութիւն սկսել Իտլիպում ներքաղաքական պատճառներով: Թուրքիայի 

տնտեսութիւնը ճգնաժամի մէջ է, նկատւում է արտադրութեան եւ մի շարք 
ոլորտներում ցուցանիշների անկում: Թէեւ 2018ի ճգնաժամի համեմատ գնաճը 
դանդաղել է, բայց եւ այնպէս այն դեռ բաւական բարձր է:
Միւս կողմից, Էրտողանը բաւականաչափ ներդրում է արել բանակի վերազինման 
եւ նոր սպառազինութիւնների ձեռքբերման համար: Այդ ծախսերը ցանկալի է 
ինչ-որ կերպ արդարացնել:
Այս ամէնը երկրի ներսում ստեղծում է դժգոհութեան աճի ներուժ: Էրտողանի 
կուսակցութիւնը պարտուել է Ստամբուլի եւ Անգարայի տեղական ինքնա-
կառավարման մարմինների ընտրութիւններում:
Այս պատկերին Էրտողանի համար ռազմական գործողութիւնը լաւ հնարա-
ւորութիւն է ազգին համախմբելու եւ իշխող կուսակցութեան վարկանիշը 
բարձրացնելու համար:
Թուրքիայի նախագահի խօսքով՝ Իտլիպի ճգնաժամին դիւանագիտական լուծում 
գտնելու համար «հաշուած օրեր են մնացել»:
«Իտլիպում գործողութիւնը ժամանակի հարց է», այս շաբաթ յայտարարել 
է Էրտողանը՝ ընդգծելով, որ դա վերջին նախազգուշացումն է Սիրիայի 
իշխանութիւններին:
Ընդ որում, Մոսկուայի հանդէպ Անգարայի հռետորաբանութիւնը մնում է զուսպ:  
Թուրքիայի պաշտպանութեան նախարարութիւնը յայտարարել է, որ Իտլիպի 
հարցում Ռուսաստանից պահանջներ չունի: Գերատեսչութիւնում ընդգծել են, 
որ Թուրքիան նման պահանջներ ունի միայն Պաշշար Ասատի ռեժիմից:
 
ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ ՀՍԿԱՅԱԿԱՆ ԿԸ ԼԻՆԵՆ
 
Իտլիպում ոչ միայն բազմաթիւ իսլամիստներ ու ընդդիմութեան ջոկատներ 
են կենտրոնացած, այլեւ մեծ թուով փախստականներ՝ մօտ 3.5 միլիոն մարդ:
«Ընտանիքներ, որոնցից շատերը պատերազմի ընթացքում ստիպուած են եղել 
Սիրիայի մի անկիւնից փախչել միւսը, սարսափով են ընդունում, որ ռումբերն 
իրենց առօրեայի մասն են դարձել», լրագրողներին ասել է ՄԱԿի Մարդու 
իրաւունքների գերագոյն յանձնակատար Միշէլ Պաչելեդը:
Ընդդիմութեան վերահսկողութեան տակ գտնուող քաղաքները, ինչպիսիք են 
Աթարեպը (այդ նոյն գօտում է, թէեւ ֆորմալ (ձեւական-Խմբ.) առումով հարեւան 
նահանգում է), ինտենսիւ (ուժգին-Խմբ.) ռմբակոծութեան են ենթարկւում:
Վերջին շրջանում աւիահարուածներից տուժել է 10 հիւանդանոց եւ 19 դպրոց, 
ինչպէս նաեւ փախստականների որոշ ճամբարներ:
«Հիւանդանոցների, բժշկական հաստատութիւնների եւ դպրոցների վրայ 
յարձակումների մեծ թիւը ենթադրում է, որ այդ բոլոր հարուածները պատա-
հական չեն կարող լինել», նշել է Պաչելեդը: Էրտողանը Ռուսաստանին եւ 
Ասատի բանակին ուղղակիօրէն մեղադրել է քաղաքացիական օբյեկտներին 
(թիրախներու-Խմբ.)  հարուածելու մէջ:
Ռուսաստանի պաշտպանութեան նախարարութիւնը հերքում է այդ մեղադրանք-
ները:
 
Ի՞ՆՉ ՍՊԱՍԵԼ
 
Դժուար է կանխատեսել իրադարձութիւնների զարգացումը: Ճգնաժամը 
դիւանագիտօրէն լուծելու Մոսկուայի եւ Անգարայի փորձերը դեռ յաջողութեան 
չեն յանգեցնում, թէեւ արդէն երեք փուլով բանակցութիւնների են եղել:
«Սակայն դա դեռ չի նշանակում, որ կողմերը մտադիր են հակամարտութիւնը 
լուծել ռազմական ուժով: Դատելով անցեալի սրացումներից՝ Պուտինն ու 
Էրտողանը նախընտրում են նման հարցերը լուծել անձամբ իրենց իսկ 
բանակցութիւնների ժամանակ… ամենայն հաւանականութեամբ, այս անգամ 
էլ վերջին խօսքը կը լինի երկրների նախագահներինը», նշում է Մոսկուայի 
Կարնեգի կենտրոնի փորձագէտ Ալեքսէյ Խլեբնիկովը:
Նոյն տարբերակի մասին ակնարկում են նաեւ Թուրքիայի ԱԳՆում: Այնտեղ ասել 
են, որ եթէ առաջիկայ օրերին դիւանագէտներին չյաջողուի հասնել Իտլիպի 
ճգնաժամի կարգաւորմանը, հնարաւոր է՝ Պուտինն ու Էրտողանն անձնապէս 
հանդիպեն:
Հնարաւոր է, որ մօտ ժամանակներս Մոսկուան եւ Անգարան կարողանան 
պայմանաւորուել Իտլիպում ժամանակաւոր հրադադարի շուրջ, կարծում է 
BBC-ի թուրքական ծառայութեան վերլուծաբան Իրեմ Քոքերը:
«Դա կողմերին ժամանակ եւ հնարաւորութիւն կը տայ մանեւրելու (խուսավարե-
լու-Խմբ.), որպէսզի քննարկեն պայմանները, որոնք կը բաւարարեն բոլորին: 
Հնարաւոր է, որ այդ հաւասարման մէջ ներառուեն ոչ միայն Սիրիայի շրջանների 
վերաբերեալ համաձայնագիրը, այլեւ Լիբիայի, քրդերի եւ տնտեսական 
նախագծերի վերաբերեալ հարցերը», նշում է լրագրողը:
Այդպիսի զինադադար կնքելու նախադրեալներ կան: Մոսկուայի եւ Դամասկոսի 
համար կարեւոր է ոչ թէ Իտլիպ քաղաքը, այլ առաջին հերթին Մ4 եւ Մ5 
մայրուղիների երկայնքով գտնուող տարածքը:
Իսկ Անգարան կարող է իր կողմից վերահսկուող հողերի մի մասը զիջել 
նահանգում՝ Իտլիպ քաղաքի մօտ եւ թուրք-սիրիական սահմանին իր դիրքերի 
ամրապնդման դիմաց:
Այս ամէնը չի բացառում ապագայում Սիրիայում Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի 
հնարաւոր էսկալացիան (գործողութիւններու ընդլայնումը-Խմբ.) եւ ռազմական 
բախումը: Սակայն այս պահին նման սրացումը քիչ հաւանական է, կարծում 
է Իրեմ Կոկերը:

 Թարգմանեց՝
Մարիա Եղիազարեան

 «Սիվիլնեթ»
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Լուրեր Աշխարհէն

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Վարչապետ Փաշինեան Հանդիպում Ունեցած է 
Համայն Վրաստանի Պատրիարք Իլիա Երկրորդի Հետ

Լրատուամիջոցները Կը Յայտնեն Հայաստանի Կողմէ 
Հնդկական 4 Ռատիոտեղակայանքի Համակարգ 
Գնելու Մասին

Արցախ Ներմուծուող Ինքնաշարժներու Թիւը Աճած է

ՄԱԿ-ը 15 Միլիոն Տոլար Յատկացուցած է «Քորոնա» 
Ժահրի Դէմ Պայքարին

Վարչապետ Փաշինեան շնորհակա-
լութիւն յայտնած ջերմ ընդունելու-
թեան համար եւ նկատել տուած, 
որ առաջին անգամ Իլիա Երկրորդի 
հետ հանդիպում ունեցած է 2018-ի 
Յունիսին, որմէ պահպանած է ջերմ 
յիշողութիւններ: «Այս ընթացքին մեր 
յարաբերութիւններուն մէջ արձա-
նագրուած է դրական շատ բան, մենք 
յաջողած ենք այնպէս ընել, որ երկու 
երկիրներու յարաբերութիւնները 
շարունակեն զարգանալ»,- ըսած 
է վարչապետը: Ան ընդգծած է, որ 
երկու ժողովուրդներու` քրիստոնէ-
ական արժեհամակարգին հաւա-
տարմութիւնը եւս մեծ դեր կը խաղայ 

քաղաքական յարաբերութիւններուն 
մէջ: «Ձեր աւանդը մեծ է այդ գործին 
մէջ եւ որուն համար կը ցանկամ 
շնորհակալութիւն յայտնել»,- ըսած է 
Փաշինեանը:
Վարչապետը աւելցուցած է, որ 
երկու երկիրներու կառավարու-
թիւններու խնդիրն է սերտ համա-
գործակցութեամբ իրական փոփո-
խութիւններու հասնիլ եւ աւելի 
ամրապնդել փոխգործակցութիւնը 
տարբեր ոլորտներու մէջ:
Մինչ Համայն Վրաստանի պատրիար-
քի հետ հանդիպումը վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեան ծաղկեպսակ դրած 
է Թիֆլիսի «Հերոսներ»ու հրապարակի 
յուշակոթողին եւ յարգանքի տուրք 
մատուցած:

Թուրքիան Չի Կրնար ԼՂ Հիմնախնդրի 
Խաղաղ Կարգաւորման Գործընթացին Մէջ 
Դերակատարութիւն Ունենալ. Աննա Նաղտալեան

 «Արմենփրես»-ը կը ներկայացնէ ԵԱՀԿ 
Մինսկի խումբի համանախագահնե-
րու հետ Թուրքիոյ ԱԳ նախարարի 
հանդիպման վերաբերեալ հարցն ու 
ՀՀ ԱԳՆ խօսնակի պատասխանը.
Հարց. Տեղի ունեցած է Թուրքիոյ 
Արտաքին Գործոց նախարարին 
հանդիպումը ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի 
համանախագահներուն հետ: Ինչ-
պէ՞ս կը գնահատէք Թուրքիոյ 
ներգրաւուածութիւնը ԼՂ խաղաղ 
կարգաւորման գործընթացին մէջ:

Պատասխան. Արդէն իսկ եղած է ՀՀ 
ԱԳ նախարարի համապատասխան 
անդրադարձը: Աւելցնենք, որ Հայաս-
տանի եւ հայ ժողովուրդին նկատ-
մամբ ոչ բարեկամական քաղա-
քականութեամբ, որ ԼՂ հակամար-
տութեան ծիրէն ներս կ՛արտայայտուի 
նաեւ Ատրպէյճանին ցուցաբերուող 
միակողմանի ռազմաքաղաքական 
աջակցութեամբ, Թուրքիան չի կրնար 
ԼՂ հիմնախնդրի խաղաղ կարգա-
ւորման գործընթացին մէջ որեւէ 
դերակատարութիւն ունենալ:

«Երիտասարդները Յանուն Բարենպաստ 
Կլիմայի» (2019-2022) Ծրագիրը Երեւանի Մէջ

ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Շոմ-
պի Շարփը կարեւոր համարած է 
կառավարութեան մասնակցութիւնը 
ծրագրի իրականացման եւ իր խօսքին 
մէջ նշած է, որ կլիմայի փոփոխման 
աղէտներուն դիմակայելու համար 
գործընկերներու հետ պէտք է մշակել 
նորարական լուծումներ, որ Կայուն 
զարգացման նպատակներէն մէկն է:
ՀՀ ԿԳՄՄ նախարարի տեղակալ 
Արթուր Մարտիրոսեան, ողջունե-
լով ներկաները, նշած է, որ Հան-
րակրթութեան պետական չափորո-
շիչներու եւ ռազմավարութեան 
վերանայման փուլին առաջնային 
խնդիրներէն է կրթել այնպիսի 
սերունդ, որ դպրոցը աւարտող 
աշակերտը ունենայ նաեւ կլիմայի 
փոփոխութիւններու հետեւանքով 
հնարաւոր աղէտներու մեղմացման, 
վտանգի նուազեցման նպաստող 
կարողունակութիւններ եւ համա-
պատասխան գիտելիք: «Քանի որ 
այս ծաւալի ծրագիրը կը ներառէ 
դպրոցներու շուրջ մէկ երրորդը եւ 
երեխաները ինքնուրոյն պէտք է 
ծրագրեր իրականացնեն՝ ըլլալով 
պայքարի առաջամարտիկները, 
ատիկա արդէն իսկ կը նշանակէ, 
որ անոնք ձեռք կը բերեն համա-
գործակցութեամբ աշխատելու, 
ծրագրեր մշակելու հմտութիւններ, 
որ եւս հանրակրթութեան առաջնա-
հերթ խնդիրներէն է: Կ՝ակնկալենք 

շահագրգիռ գործընեկերութիւն»,- 
ըսած է նախարարի տեղակալ Ա. 
Մարտիրոսեան:
ՀՀ շրջակայ միջավայրի նախարարի 
տեղակալ Իրինա Ղափլանեան, իր 
հերթին, արձանագրած է, որ կլիմայի 
փոփոխութիւնները արդէն տեսանելի 
են նաեւ Հայաստանի մէջ, եւ ջուրը 
տարուէ տարի կը դառնայ աւելի 
կարեւոր միջոց։ «Եկող տարի պիտի 
իրականացնենք շատ մեծ ու յաւակնոտ 
ծրագիր. եկող տարի Հայաստանի 
մէջ պիտի տնկուի 10 միլիոն ծառ, եւ 
կարեւոր է, որ այդ նախաձեռնութեան 
միանան երիտասարդները»,- ըսած 
է ան։
Ծրագրի ծիրէն ներս UNISEF-ը 
պիտի համագործակցի Հայաստանի 
Հանրապետութեան 52 խոշորացուած 
համայնքներու հետ՝ 28,000 երի-
տասարդ աղջիկներու եւ տղոց 
կլիմայի փոփոխութեան մասին 
կրթութիւն տալով, աշխատելով 
2470 ուսուցիչներու եւ դպրոցներու 
վարչակազմի հետ՝ դպրոցներու 
ուսումնական ծրագրերու բարելաւ-
ման եւ ուսումնական նիւթերու 
մշակման ուղղութեամբ։ Կը նախա-
տեսուի համագործակցութիւն 530 
տարածքային վարչական մարմին-
ներու եւ տեղական կառավարման 
ներկայացուցիչներու հետ, որոնք 
պիտի ներգրաւուին կլիմայի փոփո-
խութեան մեղմելուն համայնքային 
ծրագրերու եւ պիւտճէներու մէջ։

Հնդկաստանը Հայաստանին ռադիօ-
տեղորոշիչ 4 Swathi ռատիոտեղա-
կայանք (radar) համակարգ մատա-
կարարելու 40 միլիոն տոլար արժո-
ղութեամբ գործարք կնքած է: 
Հնդկաստանը յայտարարուած մրցոյ-
թին յաղթած է Ռուսիոյ եւ Լեհաս-
տանին: «Արմենփրես»-ի հաղորդ-
մամբ` այս մասին կը հաղորդեն 
հնդկական լրատուամիջոցները:
Timesnownews.com կայքը, յղում 
ընելով Հնդկաստանի կառավա-
րութեան իր աղբիւրներուն, գրած 
է, որ ռատիոտեղակայանքային 
համակարգը մշակուած է Պետա-
կան պաշտպանական հետազօ-
տութիւններու եւ զարգացման կազ-
մակերպութեան ելեկտրոբանու-

թեան եւ ռատիոտեղակայանքներու 
զարգացման հիմնադրամի Պանկա-
լորի (Պենկալուրու) տարրալուծարանի 
կողմէ եւ արտադրուած է «Bharat 
Electronics Limited (BEL)»-ի կող-մէ: 
Կայքի տեղեկութիւններով` Հնդկաս-
տանը արդէն սկսած է ռատիոտե-
ղակայանքային համակարգի մատա-
կարարումը Հայաստանին:
Business Today ի հերթին կը տեղե-
կացնէ, որ Հայաստան մանրամասն 
փորձարկած է նաեւ Ռուսիոյ եւ 
Լեհաստանի առաջարկուած համա-
կարգերը, սակայն յետոյ ընտրած է 
հնդկականը:
ՀՀ պաշտպանութեան նախարարու-
թիւնը, սակայն, առայժմ չի մեկնա-
բաներ այս տեղեկութիւնը:

2019-ին Արցախի Հանրապետութիւն 
ներմուծուած է 4599 ինքնաշարժ, որ 
2018-ի համեմատ աճած է 1077-ով:
Այս մասին «Արցախփրես»-ի թղթա-
կիցին հետ զրոյցի ժամանակ ըսած 
է Արցախի ոստիկանութեան մամլոյ 
ծառայութեան բաժնի պետ Գառնիկ 
Ալեքսանեան:
Անոր խօսքով` ինքնաշարժներու ամե-
նաշատ քանակը Արցախ ներմուծուած 
է Վրաստանէն եւ Ռուսիայէն:
Ներմուծուած մեքենաներու մէջ կը 

ՄԱԿ-ի գլխաւոր քարտուղարի՝ մար-
դասիրական հարցերով տեղակալ 
Մարք Լոուքոքը, ՄԱԿ-ի արտակարգ 
իրավիճակներու արձագանգման կեդ-
րոնական հիմնադրամէն 15 միլիոն 
տոլար յատկացուցած է «քորոնա» 
ժահրի տարածման դէմ պայքարին: 
Այս մասին կը յայտնէ Tert.am-ը:
«Այսօր ՄԱԿ-ի մարդասիրական հար-
ցերով բաժնի ղեկավար Մարք Լոուքո-
քը 15 միլիոն տոլար յատկացուցած 
է՝ COVID-19 ժահրի կանխարգիլման 
ուղղուած համաշխարհային ջանքերու 
ֆինանսաւորման օգնելու համար»,- 
ըսուած է կազմակերպութեան հաղոր-
դագրութեան մէջ:
Այս քայլը յաջորդած է ԱՀԿ-ի որոշ-

գերակշռեն «Toyota», «Opel», «Lexus», 
«Mercedes» մակնիշներու մարդատար 
ինքնաշարժները:

ման՝ բարձրացնելու «քորոնա» 
ժահրի բռնկման համաշխարհային 
սպառնալիքը «շատ բարձր» աստի-
ճանի, որ ամենաբարձր մակարդակն է:
Կը նշուի, որ ՄԱԿ-ի միջոցները 
փոխանցուած են ԱՀԿ-ին եւ 
ԵՈՒՆԻՍԵՖ-ին:
Չինաստանի իշխանութիւնները նոր 
տեսակի «քորոնա» ժահրի բռնկման 
մասին ԱՀԿ-ին տեղեակ պահած են 
Դեկտեմբեր 31-ին: Չինաստանի մէջ 
վարակակիրներու թիւը գերազանցած 
է 78,000-ը, մահացած է 2870 մարդ, 
բուժուած՝ 41,600: Ժահրով վարակման 
դէպքեր արձանագրուած են աւելի քան 
50 երկրի մէջ:
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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 the World

Putin, Merkel Discuss Idlib Over Phone

Russian President Vladimir Putin 
held a telephone conversation with 

German Chancellor Angela Merkel 
during which they expressed hope that 
the upcoming Russian-Turkish high-lev-
el meeting in Moscow will be productive, 
the Kremlin press service said in a 
statement.
“The sides discussed in detail the issues 
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News from Armenia & Artsakh

The Armenian State Will Exists Forever – 
PM Pashinyan is in Georgia

Armenian PM Meets With Catholicos-
Patriarch of All Georgia Ilia II

Pashinyan Says Armenia-Georgia Relations 
Better Than Ever

Prime Minister of Armenia Nikol 
Pashinyan met with the represen-

tatives of the Armenian community in 
Tbilisi. Not only Armenians from Tbilisi, 
but also from Samtskhe–Javakheti 
attended the meeting.
As ARMENPRESS was informed from 
the Office of the Prime Minister of 
Armenia, greeting the people, Nikol 
Pashinyan reminded that his 1st foreign 
visit as the Prime Minister of Armenia 
was to Georgia. “I recall with warmth 
our meeting at the Armenian Church of 
Tbilisi. I cannot forget also our meeting 
in Samtskhe–Javakheti. During that visit 
I suggested that we should shape our 
relations according to a new principle 
– Georgia and the Georgian people 
should be confident that Armenia and the 
Armenian people will never be involved 
in an anti-Georgian conspiracy and have 
no negative mood towards Georgia and 
the Georgian people, and vice the versa, 
Armenia is interested to see a developed 
and stable country. And according to 
that same principle, Armenia and the 
Armenian people should be confident 
that Georgia and the Georgian people 
will not be involved in an anti-Armenian 
conspiracy, have no negative mood 
and are interested to see a developed 

Prime Minister of Armenia Nikol 
Pashinyan met with Catholicos-

Patriarch of All Georgia, His Holiness 
Ilia II, the PM’s Office told Armenpress.
His Holiness Ilia II welcomed the 
Armenian PM’s official visit to Georgia 
and expressed confidence that it will 
contribute to further developing the 
Armenian-Georgian ties.
“We are living in difficult times, but 
we should overcome these difficulties 
together. I hope the relations of our 
churches will continue to be brotherly 
and will contribute to the further develop-
ment of mutual cooperation between the 
two peoples”, the Catholicos-Patriarch 
of All Georgia said.
PM Pashinyan thanked for the warm 
welcome and stated that he first met 
with His Holiness Ilia II in June 2018 and 

Armenia”, Pashinyan said, adding that 
in the last 1.5 years the Armenian-
Georgian relations were based on that 
principle.
The PM emphasized that the there is 
exclusively good atmosphere between 
the two countries and bilateral relations 
have never been as good as now. “This 
creates new opportunities for Armenia 
and Georgia. Our next proposal is that 
we should view our relations 100 years 
ahead and should have common visions 
about that future from now, because 
we have lived next to each other in this 
region for millennia”, Pashinyan said, 
noting that the two peoples faced com-
mon challenges and had to withstand 
them together during the history and it 
would be better if the two countries think 
about their future from this perspective.
During the meeting Nikol Pashinyan 
conveyed special greetings to Tbilisi-
Armenians, who, according to him, had 
a very important role in the life of the 
Armenian people. “Many giants of our 
culture and identity grew and worked 
here”, he said.
PM Pashinyan once again thanked the 
Government of Georgia for their attitude 
towards the Armenian heritage.

kept warm memories from that meeting. 
“Many positive things were recorded in 
our relations in this period, we managed 
to do so that the relations of our coun-
tries will continue developing”, the PM 
said, adding that the two peoples’ com-
mitment to the Christian value system 
also plays a great role in the political 
relations. “You have a great investment 
in this process and I want to thank you 
for that”, Nikol Pashinyan said.
He added that the task of the two gov-
ernments is to reach real changes with 
close cooperation and further strength-
en the mutual partnership in different 
spheres. “We are ready to make efforts 
to achieve not only short-term, but also 
long-term success”, Nikol Pashinyan 
added.

According to Prime Minister of 
Armenia Nikol Pashinyan, the rela-

tions between Armenia and Georgia 
have never been better than now, 
ARMENPRESS reports Pashinyan 

said in Tbilisi during a meeting with the 
Armenian community.
“Even considering the fact that the 
relations between our countries have 
always been good, now we have exclu-
sively good atmosphere and I think our 
relations have never been so good in 
the past”, Pashinyan said.
“My proposal is that we should view our 
relations 100 years ahead and should 
have common visions about that future 
from now, because we have lived next to 
each other in this region for millennia”, 
Pashinyan said.
Pashinyan is in Georgia on an official 
visit.

of the Syrian settlement given the cur-
rent worsening situation in the Idlib 
de-escalation zone. In this context, they 
voiced hope that the upcoming March 
5 Russian-Turkish high-level meeting 
will bear fruit”, the statement said as 
reported by TASS.
The phone talk was held at the initiative 
of the German side. 
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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

Armenia’s 5-star Care for Quarantined 
Citizens Makes Global Headlines

Armenia to Receive 2000 Test Kits for 
Coronavirus

 Posh suites and a luxury hotel – these 
are the conditions that the Armenian 
authorities have provided for the 32 quar-
antined direct contacts of the first novel 
coronavirus patient. The direct contacts 
are quarantined at the Tsakhkadzor 
resort town’s previously defunct Golden 
Palace five-star hotel.
PM Nikol Pashinyan had earlier said 
that those quarantined must be treated 
“like we would like our families to be 
treated” in such cases, and noted that 
the quarantined citizens will receive 
dignified conditions.
And this move has already received 
global attention.
“Being quarantined on suspicion of 
carrying a deadly contagious disease 
is quite an ordeal, but at least Armenia 
is making up for the hassle by placing 
coronavirus patients in a 5-star hotel”, 
writes RT.
“In some countries, repatriated corona-
virus patients are met with stones and 
threats, but in Armenia, they have so far 
received drastically different treatment”, 
the news agency wrote, posting the 
video shared by PM Nikol Pashinyan 

showing hazmat personnel handing 
out meals to the people in the luxury 
hotel suits.
The Turkish NTV has also touched 
upon Armenia’s quarantine conditions, 
emphasizing that the Armenian premier 
has ordered a five-star quarantine con-
dition for the persons.
Armenia reported its first novel coronavi-
rus case on March 1. The virus was con-
firmed in an Armenian man who traveled 
to Iran. He was hospitalized in Yerevan, 
while his direct contacts were taken to 
the Tsakhkadzor resort town’s previously 
defunct Golden Palace hotel. The hotel 
was quickly re-launched by healthcare 
authorities and the quarantined people 
have all necessary conditions, including 
food service, internet etc.

Armenia has nearly 1000 laboratory 
test kits for detecting novel coronavi-
rus and will get 2000 more on March 
6. ARMENPRESS reports Healthcare 
Minister of Armenia Arsen Torosyan said 
in an interview with journalist Karlen 
Aslanyan, RFE/RL’s Armenian Service.
“In addition, we negotiate with the UK 
and Russia. There are some offers also 
from China, Japan and the USA. We are 
still considering if we should get new test 
kits, since up till now we received the test 
kits from our partners as assistance. It’s 
possible that there will be no need for 

new ones, because my prediction is that 
we are on the way of declining outbreaks 
with the exception of one-two countries. 
Many other specialist also share my 
prediction”, Torosyan said.
According to the Minister, the regulations 
of the movements in the border check-
points of Armenia give positive results 
and maybe there will be no need for 
getting more test kits.
32 people in Armenia are isolated with 
coronavirus suspicions. They stay at 
“Golden Palace” hotel in Tsakhkadzor.

The Armenian parliament debated today 
the package of bills on making changes 
and amendments to the Law on Judicial 
Code of Armenia.

One of the amendments proposes to 
reduce the term of office of the Chairman 
of the Supreme Judicial Council, setting 
it 2.5 year.
“The term of office of the President of 
the Supreme Judicial Council currently 
is 5 years. According to the package 
of bills we have proposed to reduce it 
to 2.5 year”, Justice Minister Rustam 
Badasyan said.
However, he added that the current 
SJC President will remain in office for 
a five-year term.

Armenian foreign ministry spokesperson 
Anna Naghdalyan commented on the 
statement of Turkish foreign minister 
Mevlut Cavusoglu over the peaceful 
settlement process of the Nagorno 
Karabakh conflict.
Armenpress presents the MFA spokes-
woman’s comment on the question over 
the meeting of the Turkish FM with the 
OSCE Minsk Group Co-Chairs.
Question: Yesterday Turkish Foreign 
Minister Mevlut Cavusoglu met with the 
OSCE Minsk Group Co-Chairs. How do 

you assess Turkey’s involvement in the 
NK peaceful settlement process?
Answer: The Armenian foreign minister 
already gave a respective response. Let 
us add that Turkey, with its unfriendly 
policy towards Armenia and its people 
which in the context of the NK con-
flict is also expressed with providing 
a unilateral military-political support 
to Azerbaijan, cannot play any role in 
the peaceful settlement process of the 
Nagorno Karabakh conflict.

President of Artsakh Bako Sahakyan 
received today President of the Central 
Bank of Armenia Artur Javadyan, the 
Presidential Office told Armenpress.
Various issues relating to the coop-

eration of Armenia and Artsakh in the 
banking sector were discussed.
The meeting was also attended by 
Artsakh’s State Minister Grigory 
Martirosyan and other officials.

Turkey Cannot Play a Role in NK Conflict’s 
Peaceful Settlement Process, Says Armenia

Artsakh’s President Receives Armenia’s 
Central Bank Chief

Government Proposes to Reduce Term 
of Office of Supreme Judicial Council 
President

The Armenian State Will Exists Forever – 
PM Pashinyan is in Georgia

Nikol Pashinyan emphasized that one 
of the most important features of our 
today’s activities should be that today 
we create the future where our gener-
ations will live after 50 and 100 years. 
“The Armenian state will exists forever 
and there will be no force to be able to 
close the page of the history of Armenia. 
Armenia is the motherland not only of 
the citizens of Armenia, but also the 
motherland of all Armenians, irrespec-
tive of the fact that they are citizens 
of other countries. We are interested 
that the Armenians living in Georgia be 
responsible citizens of Georgia, because 

it’s one of the key preconditions for the 
normal development of our relations, 
but we also think that the attitude of 
Armenia towards Armenians living out-
side Armenia should change, and vice 
the versa”, Pashinyan said, emphasiz-
ing that Armenians have the potential 
to ensure the existence of a sovereign 
and powerful state.
During the meeting PM Pashinyan 
and the members of his delegation 
answered the questions of the Georgian-
Armenians, referred to the Armenian-
Georgian relations, repatriation, the 
economic policy of the Government of 
Armenia, fight against corruption and 
other questions.
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that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural
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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.
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Music Center Plaza, Skirball Cultural
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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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Interview

103  Years  Ago 
(1917-2020)

The Largest Armenian Manuscript
The Jarrendir Of Mush (Lectionary Of Mush)
1202 AD
BY FATHER ZAVEN ARZOUMANIAN, PhD

Prologue
One hundred and three years ago in the Monastery of the Holy Apostles of Mush the 
huge “Lectionary of Mush” was discovered miraculously on the floor of the convent 
following the persecutions of the Armenians by the Ottoman Turks during the 1915 
Genocide. It was not only the Genocide of the Armenian people that devastated 
our nation, but also that of thousands of Armenian parchment manuscripts, fallen 
victim by the Turks during World War I that tried to destroy our centuries-old cul-
ture. In the midst of a total destruction the famous “Jarrendir of Mush,” the largest 
and the heaviest of all Armenian parchment manuscripts of all times, known as 
the “Lectionary of Mush,” was found on the floor when two brave women saved 
and carried it with them. The “Lectionary” was used in the Armenian Church on 
yearly basis, containing sermons and lives of the martyrs for daily worship, known 
also as “Annual Lectionary,” with hundreds of highly regarded artistic illustrations.

The Parchment Manuscript
This huge volume, originally with 660 parchment folios, measuring 70 by 55 cm. 
each, was hand-written in 1202 AD, as reported in the main colophon of the Book. 
It was kept in the Monastery of the Holy Apostles in Mush until 1917. In 1204, as 
we read in the colophon, the Jarrendir of Mush was stolen from Erzenjan by a 
Turk judge in Babert and soon was sold to the Monastery of the Holy Apostles for 
4,000 silvers, raised by the inhabitants of Mush and the clergy of the Monastery. 
Seven centuries later the odyssey of this unique and most precious Jarrendir 
began. In 1917 the volume was considered stolen from the Monastery after 700 
years of safety, as the members of the convent could not locate the Large Book 
anywhere in the monastic premises. Soon, two Armenian exiled emigrant women, 
who spent an overnight in the Monastery on their way to the Syrian deserts, noticed 
a large book left on the floor, not knowing what it was. Because of its unusual size 
and weight, they decided to divide the book into two, and take the one half with 
them, and wrap the other safely in one of their coats to be buried in the Armenian 
Church yard in Erzeroum.

The Destiny
The brave women continued their way both as emigrants and as “pilgrims.” 

Arriving in Tbilisi, Georgia, they handed the half of the Jarrendir to the Armenian 
Ethnographic Society.  Two years later, somehow, the second half of this Miracle 
Book “resurrected” from its burial site and reunited with its twin brother. Today, 
the reunited Jarrendir of Mush is the pride of the Armenian people, the Armenian 
Church, and above all, the privilege of Mesrob Mashtots Matenadaran,  the 
Depository of Ancient Armenian Manuscripts of Yerevan, where it is displayed 
under its classified number 7721, as the largest among the thousands, hugging 
the smallest manuscript on its bosom.

The History
As said earlier, the Book originally contained 660 parchment folios, but as it shows 
today the number of the folios are 601. From those remaining, 17 folios are trea-
sured in the Mekhitarist Monastery in Venice and one folio with the Brotherhood in 
Vienna. Later, in 1977, the Matenadaran of Yerevan acquired two folios from the 
Lenin Library of Moscow and attached them to the Book. According to manuscript 
scholars and specialists each folio was the skin of a calf, and accordingly over 
600 calves sacrificed their lives and sanctified their skins as parchments on which 
the Armenian yergatakir scripts still shine since 1202 AD. The scribe is named in 
the main colophon as Vartan Garnetsi who worked diligently for three years and 
accomplished it in 1202, some 820 years ago in the Avag Monastery of Erzenjan. 
The artistic illustrations as recorded in the same colophon were rendered by 
Stepanos the Illustrator, by the orders of Asdvadzatur, chief of the city of Babert.  
As for the rescue of the second half of the Jarrendir of Mush, it was by a sheer 
accident and out of the blue sky as it were that in 1919 was put on sale in Baku, 
where a Polish military officer sold the unknown parchment volume to the Armenian 
Benevolent Society, soon to be identified as the other half of the huge manuscript, 
now “risen” from the yard of the Armenian Church in Erzeroum. Since then the 
two twin brothers reunited forever.

The Victorious Manuscript
Today, one hundred and three years later, the Armenian nation reminisce the vic-
tory of one of the most unique resources of our national culture, one in its kind, a 
venture of unsurpassed pride for our Church of Armenia and Nation, following a 
torturous exile, and yet rescued by two brave women whose names even remain 
unknown to us, but surely written in the Heavenly Book.

From Electric Cars to Banning Plastic Bags and Restoring Nature: 
Armenia Eyes Greener Future
Interview by Lilit Demuryan

Armenia was planning to implement the Global Electric Mobility program in 2019, 
but the project on switching the government fleet to electric vehicles has been 
delayed, Minister of Environment Erik Grigoryan told ARMENPRESS in an interview.
“This is a global process and not only Armenia is involved, and due to 
certain procedural delays of other countries the program got delayed. The 
Government of Armenia will switch to using electric vehicles in the nearest 
future. The project will be implemented through environmental grant funds 
provided by the Global Environment Fund. The legislation related to electric 
vehicles came into effect in the second quarter of 2019. Comparing the import 
figures of electric vehicles of the same period of 2018 we see a huge differ-
ence. In 2018 only 1 electric vehicle was imported to Armenia, while in 2019 
nearly 150. Today there are already dealers who are officially importing only 
electric vehicles. The manufacturing of these cars contains more innovation 
and technology than machinery. We hope that Armenia will also be able to 
become a country with the capacity of assembling, and at a certain stage 
also manufacturing electric vehicles. We also plan to have a greater number 
of EV charging stations not only in Yerevan but in other cities, in order for 
motorists driving electric vehicles not to have problems”, Grigoryan said.
Asked about another environmental project on limiting the use of plastic bags, 
Grigoryan said the draft legislation that was approved by the Cabinet was debat-
ed for a very long time. “There were procedural obstacles, but it got finally 
adopted. It will soon be debated in parliament, and if passed the sale of up 
to 50 micron single-use plastic bags will be banned from January 1, 2020.  
This is the de jure dividing range, we expect that by 2022 the use of plastic 
bags will significantly drop as a result of the public’s change of behavior,” 
he said, noting that the ban features certain exceptions, such as recycled trash 
bags, bags used for food packing and weighing. The alternative will be paper and 

other reusable fabric bags, the minister said.
“There are 44 plastic producing companies in Armenia, and 27 of them are 
manufacturing only polyethylene bags. The law allows them on one hand 
to sell their stock within two years, and on the other hand to change their 
profile and start making biodegradable plastic. The producers will gain great 
market advantage and can further expand and export their products to EEU 
countries,” Grigoryan said when asked about the businesses in the area and 
what effect the law will have on them.
Minister Grigoryan also highlighted other programs currently under implementation. 
He pointed out the groundwater saving project in the Ararat Plain that began in 
2019.  He said they were able to save nearly 100 million cubic meters of ground-
water as a result of conservation and dissolving of abandoned wells, as well as 
reduction of volumes of active wells in the Ararat Plain in 2019. “This saving is 
greater than the water used in Yerevan in an entire year”, he said.
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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.
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that will help bring this incredibly im-
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and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.
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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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Community News

Art & Entertainment

Upon the invitation of the Ararat Home 
Board of Trustees, Reverend Berdj 
Djambazian, Minister to the Armenian 

Reverend Berdj Djambazian Visits Ararat Home Board of Trustees

Athena Manoukian’s Chains on 
You Getting “Revamped” for 
Eurovision

Armenian Family Repatriates to 
Homeland from Australia

Evangelical Union of North America, 
attended the monthly Board dinner and 
meeting at Ararat Home on February 

20, 2020.
Board Chairman Joseph Kanimian, 
Esq. welcomed Rev. Djambazian, who 
offered the opening prayer and bless-
ing. The Chairman introduced each 
trustee and presented the Reverend 
with a special gift in appreciation of his 
long-standing support for Ararat Home’s 
mission.
Rev. Djambazian praised the God-
pleasing work of Ararat Home and 
commended each trustee for their com-
mitment to the organization and to the 
work of caring for the elderly. He pledged 
his full support for the Home’s ongoing 
efforts of expansion and growth.

Athena Manoukian’s Chains on You 
is getting revamped after winning the 
Armenian national selection for the 
Eurovision 2020 Song Contest, accord-
ing to Eurovoix.
According to the report the produc-
tion team of Manoukian are current-
ly “revamping the backing track for 
the song and incorporating stronger 
Armenian instrumentation”.
 Eurovision 2020 will take place in 
Rotterdam, the Netherlands from May 
12th to May 16th.
“I wanted to create a hit that would rep-

resent my strong personality. Me and my 
producer worked a lot on it. I wrote the 
lyrics in a bus when I was traveling. The 
meaning of the song is very important, 
many don’t realize it initially. The song 
is about the treasures of people, about 
diamonds – talent, gift, that belong only 
to us. Sometimes they try to take these 
diamonds away from us. I want to say, 
that these diamonds can shine only 
with us, because they belong to us”, 
Manoukian said about her song in an 
interview with ARMENPRESS before 
winning the national selection.

The Chahrozyan family repatriated from 
Australia to Armenia for permanent 
residence.
The family was welcomed by Armenia’s 
High Commissioner for Diaspora Affairs 
Zareh Sinanyan at the Zvartnots airport.
“I came to the Zvartnots airport to 
personally welcome them to Armenia”, 
Sinanyan said on Facebook, releasing 
a video.
Gregory and Zepyur Chahrozyan repa-
triated to Armenia with their four sons 
– Areg, Masis, Sevan and Paylak. They 

are very excited and returned back to 
their homeland with great expectations.
“For many years we were thinking of 
moving to Armenia. The Revolution gave 
us strength to make a concrete decision. 
The only way to preserve the Armenian 
identity is return back to Armenia. We 
are visiting Armenia for the first time, 
those who we know and who came here 
are just in love with our country. We will 
do everything for our kids to feel by the 
end of the year that they were born in 
Armenia”, Zepyur Chahrozyan said.

Interview

From Electric Cars to Banning Plastic 
Bags and Restoring Nature: Armenia 
Eyes Greener Future

“We seek to maximally reduce the 
non-efficient use of water. Last year 
important work was done also in 
terms of inventorizing abandoned 
tailings and waste. Under my orders 
a list of 10 territories subject to pri-
mary recultivation was created. At 
this moment we have applied to the 
Cabinet and in the event of relevant 
funding we will begin the physical 
recultivation work. There are a num-
ber of implemented works in the 
forestry area also, but these works 
are continuous”.
In terms of international cooperation, 
Grigoryan said there are numerous 
examples. He pointed out the recently 
opened Environmental Monitoring and 
Information Center, a laboratory opened 
as a result of cooperation between 
the Armenian Government and the 
European Union.
He said they plan to acquire two mobile 
labs for air and water quality control.  
“In 2020 the EU has provided 5 mil-
lion Euros in funding and we plan 

to implement certain actions for the 
restoration of Lake Sevan”, he said.
“Multiple projects are underway 
under the climate programs, and 
there are two major initiatives: As 
part of a 1,5 million dollar grant by the 
Adaptation Fund it is the recultivation 
program of the abandoned quarries in 
Artik, as a result of which a park will 
be created and the dust emissions 
will significantly decrease. 2,5 mil-
lion dollar has been allocated for the 
second project, as a result of which a 
number of social-economic programs 
will be implemented in the near-
by communities of Khosrov Forest 
Reserve and the Dilijan National 
Park,” Grigoryan said.
Other programs include the construc-
tion of an agricultural market in Meghri 
by KfW grants, the installation of solar 
power stations in two villages, again in 
Meghri region.
The Minister of Environment also high-
lighted the fight against illegal fishing in 
Lake Sevan.
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Դեսպան Բայբուրդեանը Մասնակցեց Հանրայայտ Գեղանկարիչ 
Շմաւոն Շմաւոնեանի Ցուցահանդէսի Բացմանը

Հայկական Ֆիլմերու Փառատօն 
Ուաշինկթընի Մէջ

Փետրուարի 28-ին Քալիֆորնիայի 
Փասատինա քաղաքի Antique Ware-
house սրահում տեղի ունեցաւ ՀՀ 
վաստակաւոր նկարիչ Շմաւոն 
Շմաւոնեանի աշխատանքների 
ցուցահանդէսը։ Ներկայացուած 
էին նկարչի վերջին մէկ տարուայ 
գեղանկարները։ Ցուցահանդէսի բաց-
ման արարողութեանը ներկայ էին 
եւ ելոյթի խօսքով հանդէս եկան Լոս 
Անճելեսում ՀՀ գլխաւոր հիւպատոս, 
դեսպան Արմէն Բայբուրդեանը, 
Փասատինայի քաղաքապետ Թերի 
Թորնեքը, քաղաքային խորհրդի 

Հայ-ամերիկեան դիւանագիտական 
յարաբերութիւններու հարիւրամեա-
կին առիթով Ուաշինկթընի մէջ 
սկիզբ առած է հայկական ֆիլմերու 
փառատօն: Բացման ֆիլմը եղած է 
Սերգէյ Փարաջանովի «Նռան գոյնը»։ 
Այս մասին կը հաղորդէ «Ամերիկայի 
Ձայն»-ը։
«Մշակոյթը մեր ժողովուրդները 

անդամ Ճոն Քենետին:
Բացման խօսքում դեսպան Բայբուր-
դեանը բարձր գնահատեց Շմաւոն 
Շմաւոնեանի արուեստը, որը պատշաճ 
գնահատանքի է արժանացել ոչ միայն 
Հայաստանում, այլեւ արտերկրում, 
մասնաւորապէս արեւմտեան ԱՄՆ-
ում: Այստեղ նրա աշխատանքները 
կարելի է տեսնել «Գլենտէյլի մեմորիալ 
հիւանդանոցում» կամ տեղական 
պետական գրասենեակներում։ 
Դոկտ. Արմէն Բայբուրդեանի խօսքով, 
վարպետի գունեղ կտաւները լոյս եւ 
լաւատեսութիւն են սփռում։ «Շմաւոն 

Շմաւոնեանի ստեղծագործական 
աքդիւ գործունէութիւնը մշակու-
թային դիւանագիտութեան վառ դրսե-
ւորումներից է», ասաց ՀՀ գլխաւոր 
հիւպատոսը։

կապող կարեւորագոյն օղակներէն 
է, եւ մենք շատ ուրախ ենք մշակոյթի 
միջոցով տօնելու այդ 100-ամեակը: 
Առաջին անգամ է, որ նման մակար-
դակով կը ներկայացուին հայ ֆիլմ 
պատրաստողներու գործերը»,- յայտ-
նած է ԱՄՆ-ի մէջ ՀՀ դեսպան Վարու-
ժան Ներսէսեան:
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Լիբանան

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Ընդունեց Լրագրողներու 
Համահայկական Ֆորումը Համակարգող Խորհուրդը

Համակարգող Խորհուրդը Կ ՛ազդարարէ  Համախմբման 
Աշխատանքներու Վերամեկնարկը

Սուրիա

Սուրիոյ Հայ Աւետարանական Համայնքապատկան 
Վարժարաններուն Հալէպի Յաղթանակին Նուիրուած 
Տօնախմբութիւնը

Կիրակի, 1 Մարտ 2020-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը 
ընդունեց լրագրողներու համահայ-
կական ֆորումը համակարգող խոր-
հուրդը, որուն մաս կը կազմէին, 
Սաթիկ Սէյրանեան - «168 ժամ» 
թերթի գլխաւոր խմբագիր եւ Հայաս-
տանի ժուռնալիստներու միութեան 
նախագահ, Տիգրան Յարութիւնեան 
- «Նոյան Տապան» լրատու գործակա-
լութեան հիմնադիր եւ տնօրէն, 
Լրատուամիջոցներու համահայկական 
ընկերակցութեան նախագահ, Միքայէլ 
Հաճեան – Լրագրող, հրապա-րա-
կախօս, հրապարակագիր, քաղա-
քական վերլուծաբան, Արամ Անա-
նեան - «Արմենփրես» լրատու գոր-
ծակալութեան ընդհանուր տնօրէն եւ 
խմբագիր, Շահան Գանտահարեան 

– գլխաւոր խմբագիր «Ազդակ» 
օրաթերթի, Սեւակ Յակոբեան – գլխա-
ւոր խմբագիր «Զարթօնք» օրաթերթի:
Յայտնենք, որ անցեալ տարի Նորին 
Սրբութեան նախաձեռնութեամբ 
ու նախագահութեամբ հայ մամուլի 
համահայկական համագումար մը 
տեղի ունեցած էր Անթիլիասի Մայ-
րավանքէն ներս, եւ վերոնշեալ խոր-
հուրդը նշանակուած էր, որպէսզի 
աւելի յստակացնէ համագումա-
րէն բխած առաջարկները՝ զանոնք 
իրականացնելու հեռանկարով: 
Վեհափառ Հայրապետին հետ հան-
դիպումը առիթ մը եղաւ արծարծելու 
հայ մամուլի դերակատարութեան, 
Հայաստան-Սփիւռք գործակցութեան, 
ազգային պահանջատիրութեան եւ 
ընդհանրապէս համահայկական բնոյթ 

ունեցող հարցեր, որոնց նկատմամբ 
Նորին Սրբութիւնը իր տեսակէտները 
պարզեց ներկաներուն:
Յայտնենք նաեւ, որ Խորհուրդը 

շաբափավերջին իր առաջին լիա-
կատար նիստը գումարեց Անթիլիասի 
Մայրավանքէն ներս:

Լրագրողներու համահայկական 
համաժողովները համակարգող 
խորհուրդի նիստը, որ  կայացաւ 29 
Փետրուար - 1 Մարտ,  Անթիլիասի 
մէջ  յստակացուց  լրագրողներու 
համահայկական յառաջիկայ աշխա-
տանքներու ընդհանուր ուղղու-
թիւնները։ Քննարկուեցան թէ՛ 
տարածաշրջանային եւ թէ համընդ-
հանուր մակարդակներով մաս-
նագիտական բովանդակութեամբ 
խորհրդաժողովներ, աշխատանոցներ 
եւ համաժողովներ կազմակերպելու 
կարելիութիւնները։

Համակարգող խորհուրդի քննար-
կումներու օրակարգին ներառուած 
էին Անթիլիասի մէջ անցեալ տարի 
տեղի ունեցած լրագրողներու համա-
հայկական համաժողովի արդիւնք-
ները, համաժողովի ընթացքին 
հնչած առաջարկները, ինչպէս նաեւ 
համահայկական լրատուական գոր-
ծակցութեան զարգացման ուղղուած 
գործնական մեթոտները։
Արձանագրուեցաւ, որ երկու օրուան 
ընթացքին համակարգող խոր-
հուրդը ձեւակերպած է  լրատուա-
կան  ժամանակակից միտում-

ներու համահունչ օրակարգ, որուն 
նպատակը հայկական  լրատուա-
միջոցներու  համար զարգացման 
եւ գործակցութեան շարունակա-
կանութեան ապահովումն է. այդ 
օրակարգը հիմնուած է մամուլի 
միաւորման ձգտող առանցքներու 
վրայ։
Նիստի նախօրեակին եւ աւարտին 
Խորհուրդը հանդիպումներ ունե-
ցաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա 
կաթողիկոսի հետ ֊ Հանդիպման 
ընթացքին  խորհուրդի անդամները 
շնորհակալութիւն յայտնեցին վեհա-
փառ հայրապետին իր ցուցաբե-
րած հոգածութեան եւ նախան-
ձախնդրութեան  ինչպէս նաեւ հայ 
մամուլի տարուան առիթով  մշակուած 
բոլոր ծրագիրներուն համար։ Վեհա-
փառը խորհուրդ տուաւ ոլորտի 
աշխատանքները կազմակերպել,  
մեկնելով համահայկական օրակար-
գի ձեւաւորման անհրաժեշտութե-
նէն եւ մամուլի ունենալիք դերակա-
տարութենէն։

Համակարգող խորհուրդը որոշեց 
իր յառաջիկայ լիագումար նիստը 
գումարել Երեւանի մէջ,  Մայիս 
ամսուան ընթացքին։

Հանդիպում ՀՀ դեսպան Աթա-
բեկեանի հետ
Համակարգող խորհուրդի անդամնե-
րը հանդիպում ունեցան նաեւ Լիբա-
նանի մէջ ՀՀ դեսպան Վահագն 
Աթաբեկեանին հետ, որ խօսեցաւ 
Հայաստանի հանրապետութիւն 
– Լիբանան միջպետական զարգա-
ցող յարաբերութիւններուն, տարա-
ծաշրջանային եւ լիբանանեան նորա-
գոյն իրադարձութիւններուն մասին։ 
Ընդգծուեցաւ անհրաժեշտութիւնը 
համահայկական մամուլ - ՀՀ արտա-
քին գործոց նախարարութիւն աշխա-
տակարգի ճշդման՝  արտաքին քաղա-
քականութեան գերակայ ուղղու-
թիւններուն եւ անոնց կիրառման 
գործընթացներուն մասին  իրազեկուե-
լու նպատակով։

Հովանաւորութեամբ Սուրիոյ Հայ 
Աւետ. Համայնքի Պետ Վեր. Յարու-
թիւն Սելիմեանի եւ կազմակերպու-
թեամբ Սուրիոյ Հայ Աւետ. Համայնքի 
Կրթական Խորհուրդին, Ուրբաթ, 28 
Փետրուար 2020-ին, առաւօտեան 
ժամը 11:00-ին,«Գոլէժ» դպրոցի 
շրջափակը տեղի ունեցաւ Հայ Աւետ. 
Համայնքապատկան վարժարաննե-
րուն Հալէպի ահաբեկչական խմբա-
ւորումներէն ազատագրման եւ 
Սուրիոյ խորհրդարանին ուղղուած 
երախտագիտութեան նուիրուած 
տօնախմբութիւնը: «Գանձասար»-ի 
տեղեկութիւններով՝ տօնախմբութիւնը 
սկիզբ առաւ ՀԵԸ-ի փողերախում-
բին հնչեցուցած ազգային եւ հայրե-
նասիրական երգերով: 

Սոյն նախաձեռնութեան իրենց մաս-
նակցութիւնը բերած էին Պաաս կու-
սակցութեան Հալէպի մասնաճիւղի 
ղեկավարութեան անդամներ, Հալէ-
պի նահանգապետարանի գործադիր 
գրասենեակի անդամ Տիմիթրի Իսա եւ 
Հալէպի Խորհուրդի քարտուղար Ճորճ 
Պախխաշ: Աշակերտներուն խան-
դավառութիւնն ու խաղաղութեան 
առթած ուրախութիւնը ակնյայտ էին: 
Ուսստի աշակերտութիւնը անգամ մը 
եւս եկաւ իր երախտագիտութիւնը 
յայտնելու Սուրիական Հայրենիքին, 
անոր քաջարի բանակին եւ երկրի 
վսեմաշուք նախագահ տոքթ. Պաշշար 
ալ Ասատին: 

Շար. Էջ 24
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 մէկտեղ սորվին նաեւ մայրենի լեզուն։ 
Անոր խօսքերով մանկապարտէզներու 
հայկական խմբակներու ուսուցիչնե-րը 
հասկնալի պատճառներով կը խու-
սափին յստակ պատասխան տալու 
խնդիրին վերաբերեալ, սակայն նման 
տեղեկութիւնները լայն տարածում 
ստացած են հանրութեան շրջանակի 
մէջ ու այդ իսկ պատճառով տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններու 
ներկայացուցիչները պէտք է պաշ-
տօնական ձեւով արձագանգեն 
կատարուածին վերաբերեալ։

Ըստ տեղեկութիւններուն՝ նախա-
պէս հայկական խմբակներու մէջ 
վրացերէնի հետ մէկտեղ դասա-
ւանդուած է նաեւ հայերէնը, սակայն 
վերջերս «վերեւներէն» ներքին կարգով 
հրաման ստացած են այլեւս հայերէն 
չդասաւանդելու։ Հարկ է նշել, որ 
այս շրջանի մանկապարտէզները կը 
պատկանին Ախալցխայի տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններուն 
եւ նման հրահանգ կրնար իջեցուիլ 
Ախալցխայի քաղաքապետարանէն, 
սակայն յստակ, որ պաշտօնեան 
տուած է նման հրահանգ՝ դեռ պէտք 
է պարզել։

Սուրիա
Սուրիոյ Հայ Աւետարանական Համայնքապատկան Վարժարաններուն Հալէպի 
Յաղթանակին Նուիրուած Տօնախմբութիւնը

Սփիւռքահայ Կեանք

Վրաստան

Ախալցխայի Մանկապարտէզներու Հայկական 
Բաժիններուն Մէջ Ուսուցումը Այլեւս Հայերէն Չէ

Եթովպիա 

BBC-ն Անդրադարձած է Եթովպիոյ Հայկական Փոքրաթիւ 
Համայնքին Եւ Անոր Ներկայ Վիճակին

Վերջերս պարզուած է, որ Ախալցխայի 
շրջանի մանկապարտէզներու հայ-
կական բաժիններուն մէջ ուսուցումը 
հայերէն չէ։ Այս մասին, Akhaltskha.
net-ի միջոցով կը հաղորդէ Էդուարդ 
Այվազեան։
Տեղեկութեան համաձայն, ասիկա 
պարզ դարձած է Փետրուար 4-ին ՀՀ 
սփիւռքի գլխաւոր յանձնակատարի 
այցին ժամանակ, որուն ընթացքին 
Սազել գիւղի բնակիչներէն մէկը 
բարձրաձայնած է խնդրի մասին։ 
Սազել գիւղի բնակիչին խօսքերով իր 
երեխան մանկապարտէզի մէջ հայե-
րէն չի սորվիր, որուն մասին կը վկա-
յեն երեխային սորվելու նպատակով 
տրուած բանաստեղծութիւնները 
ձեռնարկներէն առաջ։ «Իմ երեխա-

յին ձեռնարկի նախապատրաստուե-
լու նպատակով տուած էին հինգ 
բանաստեղծութիւն ու հինգն ալ 
վրացերէն լեզուով»,- այդ ժամանակ 
Ախալցխայի քաղաքապետարանի 
շէնքին մէջ ներկաներուն տեղեկա-
ցուցած է Սազել գիւղի բնակիչը։
 Լրատուամիջոցը յաջողած է պար-
զել, որ նման խնդիրը Սազել գիւղէն 
բացի առկայ է նաեւ հայկական Մեծ 
Պամաճ ու Սուխլիզ գիւղերուն մէջ, 
ինչպէս նաեւ Ախալցխա քաղաքի ման-
կապարտէզներու հայկական բաժին-
ներուն մէջ։

«Ես ունիմ երկու երեխայ, եւ աւագը 
մանկապարտէզը աւարտած է երեք 
տարի առաջ ու այն ժամանակ 
երեխաս մանկապարտէզի մէջ 
կը սորվէր հայերէն ու վրացերէն 

բանաստեղծութիւններ եւ երգեր, 
իսկ հիմա փոքրիկ տղաս նոյն 
խմբակին մէջ չի սորվիր հայերէն ոչ 
մէկ բանաստեղծութիւն ու երգ»,- 
ըսած է ծնող մը, որուն երեխան կը 
յաճախէ Ախալցխա քաղաքի ման-
կապարտէզներէն մէկուն հայկական 
բաժինը։
Այս առիթով, լուրին իսկութիւնը ստու-
գուած է տուեալ մանկապարտէզի 
աշխատակիցէն, որուն ի պատաս-
խան ան տեղեկացուցած է, որ իրենք 
երեխաներուն կը դասաւանդեն այն 
ծրագրերով, որոնք կը յանձնարարուին 
վերադասին կողմէ։
Ախալցխայի հոգեւոր տեսուչ հայր 
Յակոբ աբեղայ Սահակեանի խօս-
քերով՝ տուեալ փաստը վիրաւորանք 
է մեր ժողովուրդին ու յատկապէս 
մայրերուն նկատմամբ, որոնք կ՝ուզեն, 
որ իրենց երեխաները վրացերէնի հետ 

Այս առիթով համայնքապետ վերա-
պատուելին իր շնորհաւորական 
եւ երախտագիտական խօսքը ուղ-
ղեց ներկաներուն. «Սուրիական 
բանակը պատմութեան էջերուն վրայ 
ոսկեայ տառերով արձանագրեց եւ 
պիտի շարունակէ արձանագրել իր 
յաջորդական յաղթանակները, որոնք 
նուաճուեցան նահատակներու արե-

ամբ: Թէ՛ ժողովուրդը եւ թէ բանակը   
ձեռք-ձեռքի, միահամուռ, բազմապի-
սի զոհողութիւններով յաղթեցին 
ահաբեկչութեան՝ վերականգնելու 
համար Հալէպի անվտանգութիւնն 
ու խաղաղութիւնը»: Ապա համայն-
քապետ վերապատուելին հաստա-
տեց, որ նորահաս սերունդը գիտու-
թեամբ սպառազինուած պատրաստ 
է դիմակայելու ամէն տեսակի դժուա-
րութիւն: Ելոյթ ունեցաւ նաեւ Պաաս 

կուսակցութեան Հալէպի քարտուղար 
Ֆատէլ Նաճճարը: Ան հաստատեց որ. 
«Հալէպը հզօր է երկրիս նախագահով 
եւ բանակով: Սուրիան եղած է եւ 
կը շարունակէ մնալ եղբայրութեան, 
սիրոյ եւ խաղաղութեան օրրանը»: 
Մասնաճիւղի քարտուղարը նաեւ 
դիտել տուաւ, որ ահաբեկիչները եւ 
անոնց աջակիցները ոչնչացուցին թէ՛ 
եկեղեցիները եւ թէ մզկիթները, բայց 
մեր ժողովուրդը իր համահունչ 

դրուածքով միշտ զօրավիգ 
կանգնած է իր հայրենիքին եւ 
հողին: Տօնախմբութիւնը առա-
ւել ոգեւորութիւն ստացաւ Շատի 
Նաճճարի նուգախումբին կատա-
րումներով եւ երգիչներ՝ Ռանա Մու-
աատի եւ Վահէի մեկնաբանած 
ազգային եւ հայրենասիրական երգե-
րով: Աւարտին համայնքապետ վերա-
պատուելին իր խօսքը ուղղեց նաեւ 
ներկայ լրատումիջոցներուն:
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Հեղինակաւոր BBC կայքը «Նամակ 
Ափրիկէէն» (Letter from Africa) 
շարքէն յօդուած հրապարկած է, 
որ կը վերաբերի հայ-եթովպիական 
յարաբերութիւններուն, Եթովպիոյ մէջ 
հայկական համայնքին ու անոր ներկայ 
վիճակին:
Եթովպիոյ մէջ հայկական կորսուած 
համայնքին հետքերով գացած է 
լրագրող Իսմայիլ Էինաշէն, որ կը նշուի, 
որ երկրին մէջ գտնուելով, բազմիցս 
լսած եւ հետաքրքրուած է հայկական 
համայնքով, անոր պատմութեամբ, կը 
փոխանցէ tert.am-ը:
19-րդ դարուն Մենելիկ 2-րդ կայսեր 
գահակալութեան ժամանակ այստեղ 
ձեւաւորուած փոքրաթիւ հայկական 
համայնքը առաւել ընդլայնուած է 20-րդ 
դարուն` Օսմանեան կայսրութեան 
կողմէ իրականացուած ջարդերէն 
փրկուած եւ այս հողերուն վրայ 

ապաստան գտած հայերու շնորհիւ. 
անոնք կարեւորագոյն դերակատա-
րում ունեցած են երկրի տնտեսու-
թեան, մշակոյթի ձեւաւորման եւ անոր 
ընդհանուր զարգացման գործին մէջ:
Կը նշուի, որ Հայաստանի եւ Եթովպիոյ 
միջեւ ամուր կապ ստեղծուած է 
հիմնականօրէն Ուղղափառ եկե-
ղեցւոյ շնորհիւ. կապն ալ աւելի 
խորացած է դիւանագէտներու եւ 
առեւտրականներու շնորհիւ:
Հեղինակը կը պատմէ նաեւ՝ որ այցե-
լած է 1930 թուականին հիմնադրուած 
հայկական Սուրբ Գէորգ եկեղեցի: Ան 
տպաւորուած է ճարտարապետա-
կան այս կառոյցի զարդարանքներով, 
սակայն կը նշէ, որ սովորական օրերուն 
այնտեղ քահանայ չկայ: Ան կը նշէ, որ 
այս եկեղեցին միշտ հայերու համար 
որպէս համայնքի կեդրոն ծառայած է:
Եթովպիոյ մէջ հայերու թիւը սկսած է 

աճելու Ռազ Թաֆարի կայսեր գահա-
կալութեան ժամանակաշրջանին։ 
Ան Երուսաղէմի հայկական եկեղեցի 
կատարած այցելութեան ժամանակ, 
տեսնելով 40 հայ որբ, հայոց պատ-
րիարքէն խնդրած է թոյլ տալ ստանձնել 
անոնց խնամակալութիւնը:
Կայսեր ջանքերուն շնորհիւ յետա-
գային երեխաները երաժշտական 
կրթութիւն կը ստանան եւ հանդէս 
կու գան կայսերական փողային 
նուագախումբին մէջ, որ ղեկավարած 
է Եթովպիոյ ազգային օրհներգի 
հեղինակ Գէորգ Նալպանտեանը:
Եթովպիոյ մէջ հայկական համայնքը 
իր ծաղկման գագաթնակէտին հասած 
է 1960 թուականին, երբ հայերու  
թիւը հասած է 1200-ի: 1974-ին Ռազ 
Թաֆարիի գահընկէցութեան եւ  
ընկերվարական Եթովպիոյ ժամա-
նակաւոր ռազմական կառավա-

րութեան հաստատումով երկրին մէջ 
սկսած են ճնշումներ գործադրուիլ, 
ուստի հայերու մեծ մասը սկսած է 
լքելու Եթովպիան եւ հաստատուելու 
հիմնականօրէն Եւրոպայի եւ Հիւսի-
սային Ամերիկայի մէջ:
Այժմ հայկական համայնքը մօտ 100 
հոգի է, մեծաւ մասամբ տարեցներէ 
: Բացի այդ, երկրին մէջ հայկական 
ընկերային ակումբ կը գործէ:
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Արարատի Մարզին Մէջ Պիտի Կազմակերպուի 
Ծիրանի Փառատօն

Դուինի Հնավայրի Տարածքին Թանգարան Պիտի Կառուցուի

ՀՀ Արարատի մարզին մէջ 2020-
ին մեծ շուքով պիտի նշուի ծիրանի 
փառատօնը: «Արմենփրես»-ի հաղորդ-
մամբ` այս մասին լրագրողներուն 
յայտնեց Արարատի մարզպետ Գարիկ 
Սարգսեան:
«Ծիրանը Հայաստանի մէջ ամենէն 
առաջ կը հասուննայ Արմաշի եւ Սու-
րէնաւանի հատուածին մէջ, այդ իսկ 
պատճառով այս տարի կը նախատե-
սենք մեծ շուքով ծիրանի փառատօն 
կազմակերպել: Աշնան ալ պիտի նշենք 
բերքի տօնը» ,- տեղեկացուց Արարա-
տի մարզպետը:
Անդրադառնալով մարզի հիւրատներու 
եւ հիւրանոցներու ոլորտին` մարզպե-
տը շեշտեց, որ այս պահին մարզին մէջ 
չկան հիւրանոցներ:

Հայաստանի պատմական մայրա-
քաղաք Դուինի հնավայրի տարած-
քին մէջ թանգարան պիտի կառուցուի: 

«Զբօսաշրջիկները հիմնականօրէն 
մեր մարզին մէջ չեն գիշերեր, քանի 
որ Երեւանին շատ մօտ կը  գտնուինք: 
Մեր մարզին մէջ կանգառ կը կատարեն 
միայն Խոր Վիրապի եւ Նորավանքի 
մէջ»,- նկատել տուաւ ան:
Անոր խօսքով, այստեղ հարց կայ` 
մարզի զբօսաշրջային գրաւչութիւնը 
յաւուր պատշաճի ներկայացնելու, 
ինչպէս Դուին հնավայրը, Արտաշատ 
մայրաքաղաքը եւ այլ պատմական 
վայրեր:
Սարգսեան հաւաստիացուց, որ մար-
զին մէջ եղած բոլոր խնդիրները յառա-
ջիկայ տարիներուն պիտի լուծեն, 
որպէսզի այդ վայրերն աւելի հասանելի 
ըլլան զբօսաշրջիկներուն:

Այդ մասին յայտարարած է Արարա-
տի մարզպետ Գարիկ Սարգսեան` 
նշելով, որ ան նախատեսուած է ՀՀ 

տնտեսութեան նախարարութեան 
զբօսաշրջութեան պետական կոմիտէի 
2020-ի ծրագիրով:
«Թանգարանը պիտի կառուցուի 
Դուին հնավայրի տարածքին, ուր 
կան գտածոներ, պատմամշակութային 
արժէք ներկայացնող ցուցանմուշներ, 
որոնք այժմ բաց երկինքի տակ են 
եւ կը վնասուին: Ուստի շատոնց 
նախատեսուած էր այնտեղ կառու-
ցել թանգարան»,- աւելցուցած է 
Սարգսեան, կը տեղեկացնէ «Փաս- 
թինֆօ»-ն:
Սարգսեանի խօսքով` պիտի հիմ-
նանորոգուի նաեւ 18 քմ. ճանա-
պարհահատուած, որ Արարատի 
մարզը պիտի կապէ Կոտայքին, եւ 
զբօսաշրջային լաւ ուղղութիւն է:
«Զբօսաշրջիկները անմիջապէս Գառ-
նիէն կրնան գալ Դուին: Այս տարի 

կառավարութեան կողմէ 500 քմ. 
ճանապարհահատուածի կառուցման 
27 քմ.-ը նախատեսուած Արարատի 
մարզին մէջ»,- նշած է մարզպետը:
Ան նաեւ տեղեկացուցած է, որ Խոր 
Վիրապի համալիրի կառատան եւ 
աստիճաններու կառուցման աշխա-
տանքներն ընթացքի մէջ են:
Դուինը հիմնադրուած է 4-րդ դարու 
առաջին կէսին: Ըստ պատմա-
հայր Մովսէս Խորենացիի` «Դուին» 
բառը պարսկերէն ծագում ունի եւ 
կը նշանակէ բլուր: Իր ծաղկման 
շրջանին Դուինի բնակչութեան 
թիւը գերազանցած է 100 հազարը: 
Արշակունիներու պալատէն (IV 
դար) պահպանուած են արքայական 
գահասրահի (272 քառակուսի մեթր 
մակերեսով) աւերակները:

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում Տեղի Ունեցաւ Գրքի Շնորհանդէս

Մարտի 2-ին Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնի «Վաչէ եւ Թամար 
Մանուկեան» Մատենադարանում, 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ 
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսի բարձր նախա-
գահութեամբ եւ Կ. Պոլսի Հայոց 
Պատրիարք Ամենապատիւ Տ. 
Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալեանի 
մասնակցութեամբ, տեղի ունեցաւ 
«Առաջնեկը՝ նորովի» շնորհանդէսը՝ 
նուիրուած Սուրբ Գրիգոր Նարեկա-
ցու «Մատեան ողբերգութեան» 
աղօթամատեանի աշխարհաբար 
(արեւմտահայերէն, թարգմանու-
թիւնը՝ Մ. Գոչունեան (Քասիմ)) առա-
ջին ամբողջական թարգմանութեան 
վերահրատարակութեանը։ 
Միջոցառումը սկսուեց Տէրունա-
կան աղօթքով, որից յետոյ ներկա-
ներին ողջունեց Մայր Աթոռի Մատե-
նադարանի տնօրէն Արժանապա-
տիւ Տ. Արարատ քահանայ 

Պօղոսեանը։ Այնուհետեւ կատարուած 
թարգմանութեան վերաբերեալ բանա-
խօսութեամբ հանդէս եկաւ Մայր Աթոռի 
Միջեկեղեցական յարաբերութիւնների 
բաժնի պատասխանատու Հոգեշնորհ 
Տ. Շահէ ծայրագոյն վարդապետ 
Անանեանը։
Շնորհանդէսի ընթացքում «Գեղարդ» 
երգչախմբի (գեղարուեստական 
ղեկավար` ՀՀ արուեստի վաստակա-
ւոր գործիչ, դոկտոր, փրոֆ. Մհեր 
Նաւոյեան) մենակատարներ Լուիզա 
Երեմեանն ու Անահիտ Պապայեանը 
շարականներ կատարեցին, իսկ 
ՀՀ վաստակաւոր արթիսթ Դաւիթ 
Յակոբեանը ներկաների համար 
ընթերցեց Ս. գրիգոր Նարեկացու  
աղօթագրքից մի հատուած։
Ցերեկոյթին իր սրտի խօսք ասաց Կ. 
Պոլսի «Ժամանակ» օրաթերթի գլխա-
ւոր խմբագիր Արա Գոչունեանը։ Խօսե-
լով գրքի գիտական եւ մշակութային 
արժէքի մասին՝ պրն. Գոչունեանը 
նաեւ իր երախտագիտութիւնն ու շնոր-
հակալութիւնը յայտնեց Վեհափառ 
Հայրապետին եւ Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնի հրատարակչական բաժ-
նին՝ գրքի վերահրատարակմանն 
աջակցելու եւ «Նարեկը» ժողովրդի 
բոլոր խաւերին մատչելի դարձ-
նելու գործում կարեւորագոյն դերա-
կատարութիւն ունենալու համար:
Վերջում շնորհանդէսի մասնա-

կիցներին իր օրհնութիւնն ու պատ-
գամը փոխանցեց Կ. Պոլսի Հայոց 
Պատրիարք Ամենապատիւ Տ. Սահակ 
արքեպիսկոպոս Մաշալեանը:
«Երբ խօսում ենք «Նարեկ»-ի 
մասին, խօսում ենք աղօթքի մասին: 
Աղօթքը մարդու եւ աղօթքը ազգի 
զօրութիւնն է: Եթէ մէկ բառի մէջ 
ամփոփենք աղօթամատեանը, կ’ա-
սենք՝ ողորմութիւն՝ Աստծոյ ողոր-
մութիւնը: Սուրբ Նարեկը մեզ սովո-
րեցնում է, որ մենք այդքան էլ զօրաւոր 
չենք եւ մեր վաղուայ օրուայ համար 
Աստծոյ ողորմութիւնն է պէտք: Աղօ-
թամատեանը  ծնուել է մարդուն 
ողորմութիւն խնդրել սովորեցնելու 
համար», - ասաց Սահակ Պատրիարքը՝ 
յորդորելով ամէնքին աղօթել, քանի որ 

աղօթքը լոյս է եւ միացնում է մարդուն 
Աստծոյ լոյսի հետ:  
«Ես հպարտ եմ, որ այսօր Պոլսի 
համայնքի ծոցից դուրս եկած 
արժէք է կրկին հրապարակ բերւում 
100 տարի յետոյ՝ յօգուտ ամբողջ 
հայութեան», - ընդգծեց նա՝ շնոր-
հաւորելով եւ շնորհակալութիւն 
յայտնելով «Ժամանակ» օրաթերթի 
խմբագրին, որ չթողեց իր ընտանեկան 
ժառանգութիւնը մնա գրադարանների 
դարակների վրայ:
Կ.Պոլսի Հայոց Պատրիարքը նաեւ 
իր շնորհակալական խօսքն ուղղեց 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին 
գրքի վերահրատարակութեան եւ 
ժողովրդին հասանելի դարձնելու 
կապակցութեամբ:
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Նոր Հրատարակութիւններ

Վերականգնուեցաւ Մարտիրոս Սարեանի 
«Կոստանդնուպոլսի Շները» Կտաւը

Պատրաստեց` 
ԳԷՈՐԳ ԵԱԶԸՃԵԱՆ

– Անլէեան Յարգինէ, «Վերապրիլ 
անտեսանելի պատերազմէն. Աղջիկ 
մը կը հասուննայ Հայոց ցեղաս-
պանութեան ժամանակ», «Create-
Space» հրատարակչական անկախ 
հարթակ, 102 էջ, յունուար 2018 
(ատաբազարցի Յարգինէ Անլէեանի 
յուշերը Մեծ Եղեռնի տարինե-
րուն մասին՝ գրուած իր ձեռքով ու 
թարգմանուած անոր դուստրերուն 
կողմէ) (անգլերէն):
– Արիսեան Նորա, «1915-ի Հայկական 
ցեղասպանութիւնը սուրիացի արաբ 
մտաւորականներու գնահատումով», 
թարգմանիչ՝ Գեղամ Ճ. Պոլոյեան, 
«Radici Future» հրատարակչութիւն, 
Պարի (Իտալիա), ապրիլ 2018, 268 էջ 
(իտալերէն):
– Իսկահատեան Յարութիւն (պատ-
րաստեց), «Վկայարան Հայկական 
ցեղասպանութեան», գիրք Ը., 
«Լուսակն» հրատարակչութեան 
տպարան, Երեւան, 2020, 296 էջ (16,7 
x 23,4 սմ.) (Հայոց ցեղասպանութենէն 
վերապրած ականատեսներու` 20 
տարբեր հատորներու մէջ լոյս տեսած 
վկայութիւններու ամփոփումներու 
հաւաքածոյ, անձնանուններու եւ 
տեղանուններու ցանկեր, Յ. Իսկա-
հատեանի կենսագրութիւնը):
– Կրին Ֆրետերիք Տեյվիս, «Հայկական 
ջարդերը կամ Մուհամմետի սուրը», 
Franklin Classics Trade Press, 542 էջ, 
նոյեմբեր 2018 (ապտուլհամիտեան 
ջարդերուն մասին 1896-ին Ֆիլա-
տելֆիոյ մէջ լոյս տեսած գիրքին 
վերահրատարակութիւնը) (անգլերէն):
– Հոլսլակ Էնթընի, «Հայկական 
ցեղասպանութեան անդրսերունդա-
յին հետեւանքները. Արարատ լեռան 
ստորոտին», Ցեղասպանութեան 
պատմութեան Փալկրեյվ ուսումնա-
սիրութիւններ, «Փալկրեյվ ՄաքՄիլան» 
հրատարակչութիւն, ապրիլ 2019, 291 
էջ (15,4 x 23,2 սմ.) (անգլերէն):
– Մոմճեան Սերժ, «Դարպաս դէպի 

Հայաստան. Սփիւռքահայի մը 
ուղեւորութիւնը դէպի անցեալ եւ 
ներկայ», «Հետտոն» հրատարակ-
չութիւն, 167 էջ, 2018 (սփիւռքի մէջ 
հայկական ինքնութեան հիմնահար-
ցին մասին) (անգլերէն):
– Մորկընթաու Հենրի, «Վոսփորի 
գաղտնիքը. Դեսպանի յուշեր», անգ-
լերէնէ թարգմանիչներ՝ Տեյան Ացովիչ 
եւ Սլաճանա Մարինքովիչ, պատմա-
կան ակնարկի հեղինակ՝ Տեյան Ացո-
վիչ, յառաջաբանի հեղինակ՝ Բաբգէն 
Սիմոնեան, հրատարակիչ՝ Պրաչ 
Նասթասիեւիչի անուան գրադարան, 
Կորնի Միլանովաց (Սերպիա), 2019, 
396 էջ + 36 էջ լուսանկարներ (12 x 
21 սմ.) (յուշեր, անձնանուններու եւ 
տեղանուններու ցանկեր, Մեծ Եղեռնի 
լուսանկարներ, քարտէս) (սերպերէն):
– Չարլուուտ Տեյվիտ, «Հայկական 
ցեղասպանութիւն՝ Առաջին համաշ-
խարհային պատերազմի մեծ ոճի-
րը», «Ահաբեկչութեան պատմութիւն» 
մատենաշար, հրատարակիչ՝ «Pen 
and Sword Military», ապրիլ 2019, 128 
էջ (անգլերէն):
- Պապայեւ Ազեր, Շոխ Պրունօ եւ 
Շփանկեր Հանս-Եոախիմ (խմբա-
գիրներ), «Լեռնային Ղարաբաղի 
փակուղին. Հակամարտութիւն-
ներու յաջող լուծումներէ խորա-
թափանցումներ», հրատարակիչ՝ 
«Շփրինկեր VS», Ա. տպագրութիւն, 
2020 (անգլերէն):
– Պատրիկեան Պրիւս Տէյվիտ, 
«Հայաստանի մատնահետքը. Առա-
ջին համաշխարհային պատերազմի 
ընթացքին ընտանիքի մը պայքարը 
ցեղասպանութեան դէմ», Բ. հրա-
տարակութիւն, Xan Edu Publishing 
Inc., յուլիս 2019, 264 էջ (14,3 x 21,4 
սմ.) (Հայոց ցեղասպանութենէն 
վերապրած Տիանա եւ Ալիսիա պար-
մանուհի քոյրերուն ականատեսի 
վկայութիւնները) (անգլերէն):
– Պարի Ճեյմս, «Հայ քրիստոնեաները 
Իրանի մէջ. Ազգայնութիւն, կրօն եւ 
ինքնութիւն Իսլամական Հանրապե-
տութեան մէջ», Գոլումպիա համալը-

սարանի հրատարակչութիւն, Նիւ 
Եորք, դեկտեմբեր 2018, 322 էջ (15,6 
x 23,2 սմ.) (անգլերէն):
– Պեմփորատ Էլիսսա եւ Ուորրըն Ճոյս 
Տապլեու. (խմբագիրներ), «Կանայք եւ 
ցեղասպանութիւնը – վերապրողներ, 
զոհեր, կատարողներ», Ինտիանայի 
համալսարանի հրատարակչութիւն, 
Ինտիանա (Ա. Մ. Ն.), ապրիլ 2018, 344 
էջ (15,1 x 22,7 սմ.) (անգլերէն):
– Պուճիգանեան Ռաֆֆի, «Ուղեւորու-
թիւն ցեղասպանութեան ընդմէջէն – 
Վերապրողներու եւ մահացածներու 
պատմութիւններ», հրատարակիչ՝ 
«Տունտուրն», ապրիլ 2018, 192 էջ 
(12,6 x 20,2 սմ.) (անգլերէն):
– Պրոէս Լորանս, «Հայաստան եւ 
Ատրպէյճան. Հակամարտութեան մը 
մարդակազմութիւնը», Էտինպուրկի 
համալսարանի հրատարակչութիւն, 
Էտինպուրկ, հոկտեմբեր 2019, 352 էջ 
(16,1 x 22,7 սմ.) (հայ-ատրպէյճանա-
կան հակամարտութեան վերլուծու-
թիւնը) (անգլերէն):
– Սանչեզ Էմմա, «Սպանդի դաշ-
տերու լռութիւնը», հեղինակային 
հրատարակութիւն, յունուար 2019, 
47 էջ (իրապատում վիպակ Հայոց 
ցեղասպանութեան նիւթով՝ հայու-
հիի մը առեւանգումը եւ թրքացումը 
ասքեարի մը կողմէ) (անգլերէն):
– Սատըք Շահիտ պէյ, «Իսլամը, 
Թուրքիան եւ Հայաստանը, եւ ինչ-
պէ՞ս անոնք պատահեցան. Թրքա-

կան, իսլամական գաղտնիքները՝ 
քօղազերծուած», Բ. հրատարա-
կութիւն, Forgotten Books հրատա-
րակչութիւն, դեկտեմբեր 2017, 233 
էջ (անգլերէն):
– Սարգսեան Սուրէն, «Միհրան 
Տամատեանի հրապարակախօսու-
թիւնը», «Տիր» հրատարակչութեան 
տպարան, Երեւան, 2020: Լոյս 
տեսած է Թեքէեան մշակութային 
միութեան Միացեալ Նահանգներու 
եւ Գանատայի Կեդրոնական վարչու-
թեան մեկենասութեամբ:
– Տէր Պետրոսեան Լեւոն, «Հայաստա-
նի ապագան, յարաբերութիւններ Թուր-
քիոյ հետ եւ Ղարաբաղեան հակա-
մարտութիւնը», առաջին տպագրու-
թիւն, «Փալկրեյվ Մաքմիլլան» հրա-
տարակչութիւն, 174 էջ (անգլերէն):
– Տում-Թրակութ Ժասմին եւ Վինքլեր 
Տիթմար Տապլեու (խմբագիրներ), 
«Վանական կեանքը Հայ Եկեղեցւոյ 
մէջ. Փառաւոր անցեալ, էքիւմենիք 
վերագնահատում», «Օրիանթալիա 
– Փաթրիսթիքա – Էօքիւմենիքա» 
մատենաշար թիւ 14, «LIT» հրա-
տարակչութիւն, մարտ 2020 (անգ-
լերէն): 
Յ. Գ. Շնորհակալութիւն կը յայտ-
նենք Լուսինէ Գասպարեանին 
(Նիւ Եորք)՝ անգլերէն գիրքերու 
մեծ մասին մատենագիտական 
տուեալները մեզի տրամադրելուն 
համար:

28 Փետրուարին, ընթացք առին մեծա-
նուն նկարիչ Մարտիրոս Սարեանի 
140-ամեակին նուիրուած ձեռ-
նարկները: Նոյն օրը տեղի ունեցաւ 
համախմբում Սարեանի արձանին 
մօտ, այնուհետեւ՝ այցելութիւն Կոմի-
տասի անուան զբօսայգիի պան-
թէոն՝ նկարիչին շիրիմը, իսկ Աւետիք 
Իսահակեանի գրադարանին մէջ 

տեղի ունեցաւ Սարեանի ծննդեան 
140-ամեակին նուիրուած «Յուշեր 
Մարտիրոս Սարեանի Մասին» գիրքին 
շնորհահանդէսը: Այս մասին կը յայտնէ 
Panorama.am-ը։
29 Փետրուարին՝ նկարիչին ծննդեան 
օրը տուն-թանգարանին մէջ տեղի 
ունեցան զանազան ձեռնարկներ։
Մարտիրոս Սարեանի տուն-թան-

գարանի տնօրէնը՝ Ռուզան Սարեանի 
տեղեկութիւններով՝ հիմնովին վերա-
նորոգուած է մեծ վարպետին 1910-
ին նկարած «Կոստանդնուպոլսի 
Շները» կտաւը, որ պիտի ներկայացուի 
արուեստասէր հասարակութեան։
Անոր տեղեկութիւններով՝ կարեւոր 
հարց է մշակութային արժէքները 
պահպանել եւ բարւոք վիճակի մէջ 
փոխանցել յաջորդ սերունդներուն: 
«Սարեանը մեծ մտահոգութիւն 
ունէր այդ նկարի հետ կապուած: 

Դեռ իր կենդանութեան օրօք անի-
կա վնասուած էր: Փորձած է վրան 
աշխատիլ, կարգի բերել, բայց, ի 
հարկէ, պէտք էր մասնագիտական 
աշխատանք, որ կատարուեցաւ»,- 
ըսած էտուն-թանգարանի տնօրէնը:
Ռ. Սարեան նաեւ նշած է, որ 20 
Մարտին պիտի ներկայացուին Մար-
տիրոս Սարեանի՝ «Ալմաստ» օփե-
րային համար եղած ուրուագիծերը 
(էսքիզները)։ «Տարիներ շարունակ կը 
խօսէինք, որ օփերան բեմ բարձրա-
նայ սարեանական ձեւաւորումով, եւ, 
կարծես թէ, միւս տարի, երբ պիտի 
տօնենք Սպենդիարեանի 150-ամեակը, 
արդէն կ՝ունենանք «Ալմաստ»ը բեմի 
վրայ նաեւ Սարեանի՝ վերականգնուած 
ձեւաւորումով»,- ընդգծած է ան:

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԱԶԴ
Նոր Օրի ելեկտրոնային տարբերակը կարդալու 

համար կարելի է այցելել՝ 

noror.org
Կամ գտնել մեզի մեր ֆէյսպուքի էջին վրայ՝

www.facebook.com/norornews/
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«Կենթ»ի կոլը, Պեզուսի փոխանցումով, մինչ 29-րդ վայրկեանին, Քլույվըրթ 
նշանակեց հաւասարութեան կոլը, Մխիթարեանի փոխանցումով: Հայ մարզիկը 
մասնակցեցաւ ամբողջ մրցումին: Իսկ «Մանչեսթըր Եունայթըտ»իր դաշտին վրայ 
յաղթեց Պրունօ Ֆերնանտէշի 27-րդ վայրկեանի տուգանայինով, Իկհալոյի 34-րդ, 
ՄաքԹոմինայի 41-րդ, Ֆրէտի 82-րդ եւ 90+3-րդ վայրկեաններուն նշանակած 
կոլերով: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Սփորթինկ Պրակա (Փոր.) – Ռէյնճըրզ (Սկով.) 0-1, երթ.2-3
- Էսփանիոլ (Սպ.) – Վուլվըր.Ուոնտըրըրզ (Անգ.) 3-2, երթ.0-4
- Իսթամ. Պաշաքշեհիր (Թուր.) – Սփորթինկ Լ.(Փոր.) 4-1, երթ.1-3
- Փորթօ (Փոր.) – Պայէր Լեվերքուզըն (Գեր.) 1-3, երթ.1-2
- Պազըլ (Զուից.) – ԱՓՕԷԼ Նիկոսիա (Կիպ.) 1-0, երթ.3-0
- ԼԱՍՔ Լինց (Աւստ.) – ԱԶ Ալքմաար (Հոլ.) 2-0, երթ.1-1
- Մալմէօ ՖՖ (Շուէտ) – Վոլֆսպուրկ (Գեր.) 0-3, երթ.1-2
- Կենթ (Պել.) – Ռոմա (Իտալ.) 1-1, երթ.0-1
- Այաքս Ամսթերտամ (Հոլ.) – Խեթաֆէ (Սպ.) 2-1, երթ.0-2
- Սելթիք (Սկով.) – Քէօպենհավըն (Դան.) 1-3, երթ.1-1
- Սեւիյա (Սպ.) – ՍՖՐ Քլուժ (Ռում.) 0-0, երթ.1-1
- Արսենալ (Անգ.) – Օլիմփիաքոս Փիրէոս (Յուն.) 1-2, երթ.1-0
- Մանչեսթըր Եուն. (Անգ.) – Քլէօպ Պրիւժ (Պել.) 5-0, երթ.1-1
- Ինթէր Միլան (Իտալ.) – Լուտոկորէց (Պուլ.) 2-1, երթ.2-0
- Պենֆիքա (Փոր.) – Շախտիոր Տոնեցք (Ուքր.) 3-3, երթ.1-2
-Սալցպուրկ (Աւստ.) – Այնթրախթ Ֆրանք. (Գեր.) 2-2, երթ.1-4
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-Իսթամպուլ Պաշաքշեհիր  (Թուր.) – Քէօպենհավըն (Դան.)
-Օլիմփիաքոս Փիրէոս  (Յուն.) – Վուլվըր.Ուոնտըրըրզ  (Անգ.)
-Ռէյնճըրզ  (Սկով.)  – Պայէր Լեվերքուզըն (Գեր.)
-Վոլֆսպուրկ  (Գեր.)  – Շախտիոր Տոնեցք  (Ուքր.)
-Ինթէր Միլան  (Իտալ.) – Խեթաֆէ (Սպան.)
-Սեւիյա (Սպան.) – Ռոմա (Իտալ.)
- ԼԱՍՔ Լինց (Աւստ.) – Մանչեսթըր Եուն.(Անգ.)
-Այնթրախթ Ֆրանք.(Գեր.) – Պազըլ 1893 (Զուից.)

ՀաÛաëïանÇ ԱխáÛ»անáõÃÇõն

Աñաñաï-ԱñÙ»նÇա՝ Առաջաïաñ
Ձմեռնային եռամսեայ դադարէ ետք վերսկսան Հայաստանի ֆութպոլի ախո-
յեանութեան մրցումները: 16-րդ հանգրուանի մրցումներուն արձանագրուեցան 
հետեւեալ արդիւնքները.
- Շիրակ Կիւմրի  – Նոա  3-0,  - Ուրարտու – Լոռի 2-0
- Փիւնիկ  – Գանձասար Կապան 2-0
- Արարատ  – Արարատ-Արմենիա  0-3
5-րդ դիրքը գրաւող Կիւմրիի «Շիրակ»ը իր դաշտին վրայ յաղթեց 6-րդ դիրքը 
գրաւող «Նոա»ին, իվուարցի Քոնէի 43-րդ, 89-րդ եւ սերպ Նենատովիչի 74-րդ 
վայրկեաններուն նշանակած կոլերով: Իսկ «Փիւնիկ» յաղթեց Օզպիլիսի 33-րդ 
վայրկեանի տուգանային հարուածով եւ Մկրտչեանի 42-րդ վայրկեանին 
նշանակած կոլով: Առաջատար «Լոռի»ն իր դաշտէն դուրս զիջեցաւ 8-րդ դիրքը 
գրաւող «Ուրարտու»ին եւ նահանջեց 3-րդ դիրք: Ռուսեր Քապզար 12-րդ 
եւ Փատերին 45-րդ վայրկեաններուն նշանակեցին կոլերը: Մինչ 3-րդ դիրքը 
գրաւող «Արարատ-Արմենիա»ն իր դաշտէն դուրս յաղթեց 5-րդ դիրքը գրաւող 
«Արարատ»ին, նիկերիացի Օթուպանճոյի 7-րդ, 17-րդ եւ Համբարձումեանի 
35-րդ վայրկեաններուն նշանակած կոլերով ու գրաւեց առաջատարի դիրքը: 
Դասաւորում.1)Արարատ-Արմենիա 30 կէտ +14,  2)Շիրակ 28 կէտ +9, 3)Լոռի 
28 կէտ +7, 5)Արարատ 27 կէտ +6:

êպանÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն

èէալ ՄաïñÇï ՅաղÃ»ó äաñë»լáնաÛÇն
Սպանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 26-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին 
մէջ տեղի ունեցաւ այս տարուան երկրորդ «Քլասիքօ»ն, 2-րդ դիրքը գրաւող 
«Ռէալ Մատրիտ»ի եւ առաջատար «Պարսելոնա»ի միջեւ, Մատրիտի «Սանթիա-
կօ Պերնապեու» մարզադաշտին վրայ: Մրցումը ունէր հաւասարակշռուած 
ընթացք, սակայն «Ռէալ» ունէր դիպուկ հարուածներու որոշ առաւելութիւն: 
71-րդ վայրկեանին, Վինիսիուս Ժունիըր նշանակեց «Ռէալ»ի առաջին կոլը, 
Քրուսի փոխանցումէն օգտուելով: Երկրորդ կիսախաղին, «Պարսելոնա» 
Վիտալը փոխարինեց Պրեյթվեյթով, Արթուրը՝ Ռաքիթիչով եւ Կրիզմանը՝ Անսու 
ֆաթիով, սակայն ապարդիւն: Մրցումի 90+2-րդ վայրկեանին, Տիազ, Քարվախալի 
փոխանցումը կոլի վերածեց: «Ռէալ Մատրիտ» յաղթեց եւ գրաւեց առաջատարի 
դիրքը: Այս հանգրուանին   արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Ռէալ Սոսիետատ – Ռէալ Վայատոլիտ 1-0
- Վալենսիա  – Ռէալ Պեթիս 2-1
- Սեւիյա  – Օսասունա  3-2, - Մայորքա  – Խեթաֆէ 0-1
- Աթլեթիք Պիլպաօ  – Վիյարէալ  1-0
- Էսփանիոլ  – Աթլեթիքօ Մատրիտ 1-1
- Ռէալ Մատրիտ – Պարսելոնա 2-0
Դասաւորում.1)Ռէալ Մատրիտ 56 կէտ +31,  2)Պարսելոնա 55 կէտ +31, 3)Սեւիյա 
46 կէտ +10, 4)Խեթաֆէ  45 կէտ +12, 5)Աթլեթիքօ Մատրիտ 44 կէտ +10:

ºõñáպաÛÇ Չ»ÙփÇընզ ÈÇÏ

êÇÃÇ ՅաղÃ»ó èէալ ՄաïñÇïÇն

Եւրոպայի Չեմփիընզ Լիկի վերջին 16 խումբերու հանգրուանի երթի մրցում-
ները շարունակուեցան: 5-րդ մրցումին, Անգլիոյ «Չելսի»ն իր դաշտին վրայ 
մրցեցաւ Գերմանիոյ ախոյեան «Պայըրն Միւնիխ»ի դէմ: Թէեւ «Պայըրն» 
ունէր որոշ տարածքային առաւելութիւն, սակայն առաջին կիսախաղին կոլ չի 
նշանակուեցաւ: Երկրորդ կիսախաղին սկիզբը «Պայըրն»ի ջանքերը արդիւնքի 
հասան: 51-րդ եւ 54-րդ վայրկեաններուն, Կնապրի նշանակեց, Լեվանտովսքիի 
երկու փոխանցումներով: 76-րդ վայրկեանին, Լեվանտովսքի նշանակեց, Տէյվիզի 
փոխանցումէն օգտուելով: 83-րդ վայրկեանին, «Չելսի»ի պաշտպան Մարքոս 
Ալոնսօ կարմիր քարտ ստացաւ: «Պայըրն» տարաւ արժանի յաղթանակ մը:
Օրուան երկրորդ մրցումին, Իտալիոյ «Նափոլի»ն իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 
Սպանիոյ ախոյեան «Պարսելոնա»ի դէմ: Սպանական խումբը իր տարածքային 
առաւելութիւնը չի կրցաւ օգտագործել «Նափոլի»ի պաշտպանութեան 
պատճառով: 30-րդ վայրկեանին, Մերթենս նշանակեց «Նափոլի»ի կոլը, 
Զիլյինսքիի փոխանցումով: Երկրորդ կիսախաղին սկիզբը «Պարսելոնա» 
աշխուժացուց իր յառաջապահ օղակը եւ Կրիզման 57-րդ վայրկեանին նշանակեց 
հաւասարութեան կոլը, Նելսոն Սեմետոյի փոխանցումով: 89-րդ վայրկեանին, 
«Պարսելոնա»ի Վիտալը ստացաւ իր երկրորդ դեղին քարտը: «Պարսելոնա» 
քայլ մը առաւ դէպի քառորդ աւարտական: 
7-րդ մրցումին, Սպանիոյ «Ռէալ Մատրիտ»ն իր դաշտին վրայ մրցեցաւ Անգլիոյ 
ախոյեան «Մանչեսթըր Սիթի»ի դէմ: Հաւասարակշռուած մրցումին առաջին 
կիսախաղը աւարտեցաւ առանց կոլերու: Երկրորդ կիսախաղին սկիզբը «Ռէալ»ի 
ջանքերը արդիւնքի հասան եւ 60-րդ վայրկեանին, Իսքօ նշանակեց, Վինիսիուս 
Ժունիըրի փոխանցումով: Սակայն ասկէ ետք «Սիթի»ն սկսաւ աւելի վտանգաւոր 
դառնալ եւ 78-րդ վայրկեանին, Կապրիէլ Խեսուս նշանակեց հաւասարութեան 
կոլը, Տէ Պրոյնի փոխանցումով: Իսկ 83-րդ վայրկեանին, Տէ Պրոյն ստացաւ 
տուգանային հարուածի իրաւունք, զոր կոլի վերածեց: 86-րդ վայրկեանին, «Ռէալ» 
յաւելեալ հարուած մը ստացաւ, երբ Սերժիօ Ռամոս կարմիր քարտ ստացաւ: 
«Մանչեսթըր Սիթի» մեծ քայլ առաւ դէպի քառորդ աւարտական:
Օրուան երկրորդ մրցումին, Ֆրանսայի «Օլիմփիք Լիոնէ»ն իր դաշտին 
վրայ մրցեցաւ Իտալիոյ ախոյեան «Եուվենթիւս»ի դէմ: Իտալական խումբը 
իր տարածքային առաւելութիւնը չի կրցաւ օգտագործել «Լիոն»ի կուռ 
պաշտպանութեան պատճառով: 31-րդ վայրկեանին, Լուքաս Թուզար նշանակեց 
«Լիոն»ի կոլը, Աուարի փոխանցումով: Երկրորդ կիսախաղին, մրցումին հաշիւը 
չի փոխուեցաւ եւ «Օլիմփիք Լիոնէ» տարաւ կարեւոր յաղթանակ մը: Ստորեւ 
տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Չելսի (Անգ.) – Պայըրն Միւնիխ (Գեր.) 0-3
- Նափոլի (Իտալ.) – Պարսելոնա (Սպ.) 1-1
- Ռէալ Մատրիտ (Սպ.) – Մանչեսթըր Սիթի (Անգ.) 1-2
- Օլիմփիք Լիոնէ (Ֆր.) – Եուվենթիւս (Իտալ.) 1-0

Æõñáբա ÈÇÏ

ՄխÇÃաñ»անÇ Îաñ»õáñ ՓáխանóáõÙը

Եւրոպայի Իւրոբա Լիկի վերջին 32 խումբերու հանգրուանի դարձի մրցումները 
լեցուն էին անակնկալներով: Հոլանտայի ախոյեան «Այաքս»ը թէեւ յաղթեց 
Սպանիոյ «Խեթաֆէ»ին, սակայն երկու մրցումներու հաշիւով, դուրս մնաց: 
Նոյն ճակատագրին արժանացաւ Անգլիոյ «Արսենալ»ը, որ յաղթելէ ետք 
Յունաստանի մէջ, զիջեցաւ Անգլիոյ մէջ եւ դուրս մնաց: Իտալիոյ «Ռոմա»ն իր 
դաշտէն դուրս հաւասարեցաւ Պելճիքայի «Կենթ»ին հետ եւ երկու մրցումներու 
հաշիւով անցաւ յաջորդ հանգրուան: 25-րդ վայրկեանին, Տաւիտ նշանակեց 

ՄԱՐԶԱԿԱՆ 
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ՄԱՐԶԱԿԱՆ 
Սկիզբը Էջ 20 - Աուկսպուրկ – Պոր.Մէօնշընկլատպախ 2-3

- Քէօլն  – Շալքէ04   3-0,  - Ունիոն Պերլին – Վոլֆսպուրկ 2-2
- ՌՊ Լայփցիկ  – Պայէր Լեվերքուզըն 1-1
Դասաւորում.1)Պայըրն 52 կէտ +45,  2)Լայփցիկ 49 կէտ +36, 3)Պորուսիա 
Տորթմունտ 48 կէտ +34, 8)Հոֆընհայմ 34 կէտ -8:

ÆïալÇáÛ ախáÛ»անáõÃÇõն

ՄխÇÃաñ»ան ÎáլÇ ºõ ՓáխանóáõÙÇ 
Հ»ղÇնաÏ
Իտալիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 26-րդ հանգրուանի մրցումներուն արձա-
նագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Լացիօ Ռոմա  – Պոլոնիա  2-0
- Նափոլի  – Թորինօ 2-1
- Լեչչէ  – Աթալանթա Պերկամօ  2-7
- Քալիարի – Ռոմա  3-4
5-րդ դիրքը գրաւող «Ռոմա»ն շարունակեց իր յաղթարշաւը, երբ իր դաշտէն 
դուրս յաղթեց 11-րդ դիրքը գրաւող «Քալիարի»ին, Քալինիչի 19-րդ, 41-րդ, 
Քլոյվըրթի 64-րդ եւ Մխիթարեանի 81-րդ վայրկեաններուն նշանակած կոլերով: 
Մխիթարեան, Քալինիչ եւ Քոլարով կատարեցին մէկական փոխանցում: Կոլառատ 
մրցումին, «Քալիարի»ի կոլերը նշանակեցին Ժոայօ Փետրօ 28-րդ, 89-րդ եւ 
Փերեյրօ 75-րդ վայրկեաններուն: «Ռոմա» 45 կէտով պահեց իր դիրքը:

èáõëÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն

Զ»նÇÃ Հաõաëաñ»óաõ ÈáքáÙáÃÇõÇ Հ»ï
Եռամսեայ ձմեռնային դադարէ ետք վերսկսան Ռուսիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 
մրցումները: 20-րդ հանգրուանի մրցումներուն արձանագրուեցան հետեւեալ 
արդիւնքները.
- ԲԿՄԱ Մոսկուա  – Ուրալ Եքաթ. 1-1
- Տինամօ Մոսկուա – Սպարտակ Մոսկուա  0-2
- Զենիթ Ս.Փեթեր. – Լոքոմոթիւ Մոսկուա  0-0
-Կրոզնի  – Ռոսթով 1-1, - Քրասնատար  – Ուֆա 2-0
- Սոչի  – Արսենալ Թուլա 1-2
Հայազգի կիսապաշտպան Խորէն Պայրամեան մասնակցեցաւ «Ռոսթով»ի 
ամբողջ մրցումին, իսկ պաշտպան Վարազդատ Հարոյեան բացակայեցաւ 
«Ուրալ»ի կազմէն: 
Հայազգի յարձակող Ալեքսանտր Կարապետեան մնաց «Սոչի»ի պահեստայիններու 
նստարանին վրայ: «Սոչի» զիջեցաւ վերջին վայրկեանին նշանակուած կոլով:
Դասաւորում.1)Զենիթ 46 կէտ +28,  2)Քրասնատար 38 կէտ +15, 3)Ռոսթով 35 
կէտ +6, 7)Ուրալ 25 կէտ -7, 16)Սոչի 19 մ 15 կէտ -10:

ê»ñպÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն

ä»լÏñաïÇ î»ñպÇÇն Îáլ 
ՉնßանաÏáõ»óաõ
Սերպիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 24-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին մէջ 
տեղի ունեցաւ Պելկրատ քաղաքի տերպին, առաջատար «Ցրվենա Զվեզտա»ի 
եւ 2-րդ դիրքը գրաւող «Փարթիզան»ի միջեւ: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած 
արդիւնքը.
- Ցրվենա Զվեզտա – Փարթիզան Պելկրատ 0-0
Դասաւորում.1)Ցրվենա Զվեզտա 63 կէտ +36,  2)Փարթիզան 52 կէտ +38, 3)
Վոյվոտինա 51 կէտ +18:

ՂազախëïանÇ êÇõփըñ ԲաժաÏ

Բաñë»ղ»անÇ ԱëÃանան Շահ»óաõ 
îÇïղáëը
Շաբաթավերջին տեղի ունեցաւ Ղազախստանի ֆութպոլի Սիւփըր բաժակի 
մրցումը- ախոյեան «Ասթանա»ի եւ բաժակակիր «Կայսար»ի միջեւ: Հայաստանի 
հաւաքականի յարձակող Տիգրան Բարսեղեան մասնակցեցաւ մրցումին 
«Ասթանա»ի կազմէն եւ փոխարինուեցաւ 69-րդ վայրկեանին: Մրցումին միակ 
կոլը նշանակեց կիպրացի Սոթերիու 40-րդ վայրկեանին: Ստորեւ տեսնել 
արձանագրուած արդիւնքը.
- Ասթանա – Կայսար Քիզիլօրտա 1-0

ՀաñաõաÛÇն ԱÙ»ñÇÏաÛÇ êÇõփըñ ԲաժաÏ

üլաÙ»նÏû îÇïղáëաÏÇñ
Հարաւային Ամերիկայի ֆութպուլի Սիւփըր բաժակի՝ Ռեքոփայի դարձի մրցումին, 
Քոփա Լիպերթատորէսի ախոյեան Պրազիլի «Ֆլամենկօ»ն իր դաշտին վրայ 
յաղթեց Քոփա Սուտամերիքանայի ախոյեան Էքուատորի «Ինտիփենտիենթէ Տէլ 
Վայ»ին, Կապրիէլ Պարպոզայի 19-րդ, Խերսոնի 62-րդ եւ 82-րդ վայրկեաններուն 
նշանակած կոլերով: Վիթինիօ կատարեց մէկ փոխանցում: «Ֆլամենկօ» շահեցաւ 
իր առաջին տիտղոսը: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքը.

ԱնգլÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն

ÈÇíըñփáõլ Îñ»ó Æñ ԱռաջÇն 
äաñïáõÃÇõնը

Շաբաթավերջին տեղի ունեցան Անգլիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 28-րդ 
հանգրուանի մրցումները: Այս հանգրուանի ամենահետաքրքրական մրցումին, 
19-րդ դիրքը գրաւող «Ուաթֆըրտ»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ առաջատար 
«Լիվըրփուլ»ի դէմ: Առաջատարը թէեւ ունէր տարածքային առաւելութիւն, 
սակայն «Ուաթֆըրտ» աւելի արդիւնաւէտ ձեւով գործող կազմն էր եւ Սենեկալցի 
Սարր 54-րդ, 60-րդ եւ Տինի 72-րդ վայրկեաններուն արձանագրեցին կոլերը 
ու «Լիվըրփուլ» կրեց իր առաջին պարտութիւնը այս տարեշրջանին: Ստորեւ 
տեսնել արձանագրուած արդիւնքները. 
- Նորիչ Սիթի  – Լեյսթըր Սիթի  1-0
- ԱՖՍ Պորնմըթ  – Չելսի   2-2, - Ուաթֆըրտ  – Լիվըրփուլ  3-0
- Էվըրթըն  – Մանչեսթըր Եուն. 1-1
- Թոթընհէմ Հոցփըր  – Վուլվըր.Ուոնտըրըրզ 2-3
Դասաւորում.1)Լիվըրփուլ 79 կէտ +44,  2)Մանչեսթըր Սիթի 27 մ 57 կէտ +39, 3)
Լեյսթըր Սիթի 50 կէտ +26, 4)Չելսի  45 կէտ +8, 5)Մանչեսթըր Եուն. 42 կէտ +12:

ԱնգլÇáÛ ÈÇÏաÛÇ ԲաժաÏ

Մանչ»ëÃըñ êÇÃÇ Շահ»óաõ Æñ 7-ñդ 
îÇïղáëը
Անգլիոյ Լիկայի բաժակի աւարտական մրցումը տեղի ունեցաւ Լոնտոնի 
«Ուեմպլի» մարզադաշտին վրայ 17-րդ դիրքը գրաւող «Ասթըն Վիլլա»ի եւ 
2-րդ դիրքը գրաւող «Մանչեսթըր Սիթի»ի միջեւ, 82 հազար մարզասէրներու 
ներկայութեան: «Սիթի»ն ունէր տարածքային եւ դիպուկ հարուածներու որոշ 
առաւելութիւն: 20-րդ վայրկեանին, Սերժիօ Ակուերօ նշանակեց «Սիթի»ի առաջին 
կոլը, Ֆոտընի փոխանցումով: 30-րդ վայրկեանին, Ռոտրի Հերնանտէզ նշանակեց 
խումբին երկրորդ կոլը, Կիւնտողանի փոխանցումէն օգտուելով: Միայն 41-րդ 
վայրկեանին, Սամաթթա հաշիւը դարուց 2-1, Էլ Ղազիի փոխանցումէն օգտուելով: 
«Մանչեսթըր Սիթի» յաղթանակ տարաւ եւ շահեցաւ իր 7-րդ Լիկայի բաժակի 
տիտղոսը: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքը.
- Ասթըն Վիլլա  – Մանչեսթըր Սիթի 1-2
Մրցաշարքը սկսած է 1960 թուականին եւ անոր կը մասնակցին Անգլիոյ ֆութպոլի 
Լիկայի անդամ 92 խումբերը: «Լիվըրփուլ» այս տիտղոսը շահած է 8 անգամ, 
«Ասթըն Վիլլա», «Մանչեսթըր Եունայթըտ» եւ «Չելսի»՝ 5-ական անգամ ու 18 
այլ ակումբներ:

ԱնգլÇáÛ ԲաժաÏ

Աñë»նալ ՅաղÃաÏան
Շաբթուան ընթացքին սկսան Անգլիոյ ֆութպոլի բաժակի վերջին 16 խումբերու 
հանգրուանի մրցումները: Առաջին մրցումին արձանագրուեցաւ հետեւեալ 
արդիւնքը.
- Փորցմըթ (Գ.Դաս.) – Արսենալ 0-2
«Արսենալ» յաղթանակ տարաւ Փափասթաթոփուլոսի 45+4-րդ եւ Նքեթիայի 
51-րդ վայրկեաններուն նշանակած կոլերով: Նելսըն կատարեց մէկ փոխանցում:

Գ»ñÙանÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն

äաÛըñն ՄÇõնÇխ ՅաղÃ»ó ՀáֆընհաÛÙÇն
Գերմանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 24-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին 
մէջ,  Սարգիս Ադամեանի մաս կազմած 8-րդ դիրքը գրաւող «Հոֆընհայմ»ը 
իր դաշտին վրայ մրցեցաւ առաջատար «Պայըրն Միւնիխ»ի դէմ: Ադամեան 
բացակայեցաւ այս մրցումէն վնասուածքի պատճառով: «Պայըրն» իր տարածքա-
յին եւ դիպուկ հարուածներու առաւելութիւնը օգտագործեց եւ նշանակեց 
Կնապրիի, Քիմիչի, Զիրքզիի, Քունիոյի՝2 եւ Կորեցքայի միջոցով: Մուլըր կատարեց 
երկու փոխանցում, Թոլիսօ՝ մէկ: Այս հանգրուանին ցարդ ադձանագրուեցան 
հետեւեալ արդիւնքները:
- Հոֆընհայմ  – Պայըրն Միւնիխ  0-6
- Պորուսիա Տորթմունտ  – Ֆրայպուրկ 1-0
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ՄԱՐԶԱԿԱՆ 
Շար. Էջ 21-էն

- Ֆլամենկօ (Պր.) – Ինտիփենտիենթէ Տէլ Վայ (Էք.) 3-0, երթ.2-2
Մրցաշարքը սկսած է 1989 թուականին: Ամենաշատ տիտղոսները շահած են՝ 
Արժանթինի «Պոքա Ժունիըրզ»ը՝ 4 անգամ, «Ռիվըր Փլէյթ»ը՝ 3 անգամ, Պրազիլի 
«Սաօ Փաուլօ»ն, «Ինթերնասիոնալ»ը, «Կրեմիօ»ն, Էքուատորի «ԼՏԻւ Քուիթօ»ն, 
Փարակուէյի «Օլիմփիա»ն 2-ական անգամ եւ 10 այլ ակումբներ մէկական անգամ:

Քáփա ÈÇպ»ñÃաïáñէë

ÆնÃ»ñնաëÇáնալ Անóաõ Յաջáñդ Փáõլ
Հարաւային Ամերիկայի Քոփա Լիպերթատորէսի 3-րդ հանգրուանի դարձի 
առաջին մրցումին, Գոլոմպիայի «Ինտիփենտիենթէ Մետեյին»ը տուգանային 
հարուածներով դուրս ձգեց Արժանթինի «Աթլեթիքօ Թուքուման»ը: Ստորեւ 
տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Աթլ.Թուքուման (Արժ.) – Ինտիփենտիենթէ Մետեյին (Գոլ.)  1-0 տուգ.2-4, երթ.0-1
- Սերրօ Փորթենիօ (Փար.) – Պարսելոնա (Էք.) 0-4, երթ.0-1
- Ինթերնասիոնալ (Պր.) – Տեփորթէս Թոլիմա (Գոլ.) 1-0, երթ.0-0
- Քլուպ Կուարանի (Փար.) – Փալեսթինօ (Չիլի) 2-1, երթ.1-0

Քáփա êáõïաÙ»ñÇքանա

ÎáÛաë ºõ Աñժ»նÃÇնáë ԺáõնÇըñզ 
Դáõñë ՄնաóÇն

Հարաւային Ամերիկայի Քոփա Սուտամերիքանայի Ա.հանգրուանի դարձի 
մրցումներուն, Ուրուկուէյի «Ռիվըր Փլէյթ»ը, Չիլիի «Սփորթ Հուանքայօ»ն, 
Փարակուէյի «Սոլ Տէ Ամերիքա»ն եւ Գոլոմպիայի «Տեփորթիվօ Գալի»ն անցան 
զտումի երկրորդ հանգրուան: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Ռիվըր Փլէյթ (Ուր.) – Աթլեթիքօ Կրաու (Փերու) 1-0, երթ.2-1
- Սփորթ Հուանքայօ (Չիլի) – Արժենթինոս Ժունիըրզ (Արժ.) 0-0, երթ.1-1
- Կոյաս (Պր.) – Սոլ Տէ Ամերիքա (Փար.) 0-1, երթ.0-1
- Ռիվըր Փլէյթ (Փար.) – Տեփ.Գալի (Գոլ.) 1-3, երթ.1-2
- Նասիոնալ (Փար.) – Պայա (Պր.) 1-3, երթ.0-3
- Լիվըրփուլ (Ուր.) – Լաներոս Տէ Կուանարէ (Վեն.) 5-0, երթ.2-0
- Ունիվերսիտատ Քաթոլիքա (Էք.) – Լանուս (Արժ.) 2-0, երթ.0-3
- Տեփորթիվօ Փասթօ (Գոլ.) – Հուաչիփաթօ (Չիլի) 0-1, երթ.0-1
- Ֆորթալեզա (Պր.) – Ինտիփենտիենթէ (Արժ.) 2-1, երթ.0-1

 äաëք»Ãպáլ
Էն äÇ ԷÛ-Ç ԱխáÛ»անáõÃÇõն

äաքë Ապահáí»ó ՓլէÛ úֆÇ îáÙëը
ԱՄՆ-ի արհեստավարժ պասքեթպոլի ախոյեանութեան մրցումներուն, Արե-
ւելեան շրջանի առաջատար «Միլուոքի Պաքս» դարձաւ առաջին խումբը, որ 
ապահովեց իր տոմսը փլէյ օֆի հանգրուանի մրցումներուն: Այս հանգրուանին 
արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Շարլոթ Հորնէց  – Միլուոքի Պաքս 85-93
- ԼԱ Քլիփըրզ – Ֆիլատելֆիա 76րզ  136-130
- Տենվըր Նակէց  – Թորոնթօ Ռեփթըրզ  133-118
- Նիւ Օրլէանզ Փելիքընզ  – ԼԱ Լէյքըրզ 114-122
- Պոսթըն Սելթիքս  – Հիւսթըն Ռոքէց 110-111  յետ երկրձգ.
- Մայամի Հիթ  – Պրուքլին Նէց  116-113
Արեւ.շրջանի դասաւորում.1)Պաքս 52 յաղթ – 8 պարտ. 2)Ռեփթըրզ 42-18,   3)
Սելթիքս 41-18,  4)Հիթ 38-22:
Արեւմտ.շրջանի դասաւորում.1)Լէյքըրզ  46 յաղթ – 13 պարտ. 2)Նակէց 41-19,   
3)Քլիփըրզ  41-19,  4)Ռոքէց 39-20:

 äաëք»Ãպáլ
ºáõñáլÇÏ

èէալ ՄաïñÇï ºõ äաñë»լáնա 
ՅաղÃ»óÇն
Եւրոպայի պասքեթպոլի առաջնակարգ ակումբներու ախոյեանութեան՝ Եուրոլի-
կի 26-րդ հանգրուանի մրցումներուն արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Ռէալ Մատրիտ  – Փանաթինայքոս 96-78
- ԲԿՄԱ Մոսկուա – Պարսելոնա  80-82
- Ալպա Պերլին  – Անատոլու Էֆէս 86-99
- Մաքապի ԹԱ  – Օլիմփիաքոս Փիրէոս 71-70
- Խիմքի Մոսկուա  – Լիոն Վիլէօրպան  108-79
- Վալենսիա Պասքէթ  – Ֆեներպահչէ  86-93
Դասաւորում.1)Անատոլու Էֆէս 23 յաղթ – 3 պարտ. +256, 2)Ռէալ Մատրիտ 20-6  
+192,   3)Պարսելոնա 20-6  +157,  4)Մաքապի 18-8  +141,  5)ԲԿՄԱ 17-9  +141:

 Â»նÇë

Üաïալ, ՃáքáíÇչ ºõ êապալ»նքա 
îÇïղáëաÏÇñ
-Տուպայի տղոց 500 կէտնոց 
թենիսի մրցաշարքի աւար-
տական մրցումին արձա-
նագրուեցաւ հետեւեալ 
արդիւնքը.
Ն.Ճոքովիչ (1) – Ս.Ցիցիփաս 
(2) 6-3, 6-4
Այս արդիւնքին հիամն վրայ, 
առաջին դասուած սերպ 
Նովաք Ճոքովիչ շահեցաւ 
տիտղոսը, յաղթելէ ետք 
երկրորդ դասուած յոյն Սթե-
ֆանոս Ցիցիփասին: Քառորդ 
աւարտական հանգրուանին, 
Ճոքովիչ յաղթած էր հայազգի 
Կարէն Խաչանովին:
-Մեքսիքայի Աքափուլքօ քաղաքի տղոց 500 կէտնոց թենիսի մրցաշարքի 
աւարտական մրցումին արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
Ռ.Նատալ (1) – ԹԼեյլըր Ֆից 6-3, 6-2
Այս արդիւնքին հիման վրայ, առաջին դասուած սպանացի Ռաֆայէլ Նատալ 
շահեցաւ իր երկրորդ «Աքափուլքօ»ի տիտղոսը:
-քաթարի մայրաքաղաք Տոհայի կիներու թենիսի մրցաշարքի աւարտական 
մրցումին արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
Ա.Սապալենքա (9) – Փ.Քվիթովա (8)  6-3, 6-3
Այս արդիւնքին հիման վրայ, 9-րդ դասուած պելառուս Արինա Սապալենքա 
շահեցաւ իր 6-րդ տիտղոսը, յաղթելէ ետք 8-րդ դասուած չեխ Փեթրա Քվիթովային:

 Հ»Í»լաñßաõ
ԷÙÇñáõÃ»ան Շñջաíազք

ºէÛó Շահ»óաõ îÇïղáëը

Արաբական Միացեալ Էմիրութեան մէջ աւարտեցաւ տարեկան հեծելարշաւի 
շրջավազքը, որուն մաս կազմեցին ճամբու մրցումի առաջնակարգ վարպետներ: 
Եօթ հանգրուան ետք ընդհանուր դասաւորումը ունէր հետեւեալ տեսքը.
1)Ատան Եէյց-Բրիտանիա, Միշըլթըն-Սքոթ, 20:35:04 ժամ 
2)Թատէյ Փոկացար-Սլովենիա, Թիմ Էմիրեյց, 1:01 վյրկ.ուշ 
3)Ալեքսէյ Լուցենքօ-Ղազախստան, Ասթանա Փրօ, 1:33 վյրկ.ուշ:
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Հայաստանի Մէջ Հաստատուած է Պսակաւոր 
Ժահրի Առաջին Դէպքը

Հայաստանի Կրթական Հաստատութիւնները 
Մէկ Շաբաթով Փակ Պիտի Մնան

Արսէն Թորոսեան. Մեզմէ Աւելի Շահագրգռուած 
Մարդ Չկայ՝ Վիրուսը Յայտնաբերելու Առումով

Քուէյթի Էմիրին Դուստրը Պատմած է Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը Վերապրած Իր Հայ 
Տատիկին Մասին

Հայաստանի մէջ արձանագրուած 
է նոր պսակաւոր ժահրով հիւան-
դութեան առաջին դէպքը: Հիւանդը 29 
տարեկան Հայաստանի քաղաքացի 
է, տղամարդ, որ կնոջ հետ օդան-
աւով ժամանած է Փետրուար 28-ին, 
Թեհրանէն: Այս մասին Ֆէյսպուքի 
մէջ գրած է վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեան` նշելով, որ ինք պիտի 
առաջարկէ չեղարկել Մարտ 1-ին 
նախատեսուած երթը: Փաշինեանի 
գրառումը` ստորեւ.
«Ան ինքը դիմած է բժիշկի, եւ անոր 
վիճակը լաւ է. հիւանդանոց դիմելու 
պահուն ջերմութիւն ունեցած է, 
հիմա նոյնիսկ ջերմութիւն չունի: 
Նախնական քննութիւնը դրական 
արդիւնք տուած է, կրկնակի քննու-
թեան արդիւնքները յայտնի դարձած 
են Երեւանի ժամանակով գիշերը 
ժամը 3-ին:
Յատկանշական է, որ հիւանդին 
կնոջ քննութեան պատասխանը 
բացասական է: Այսինքն` անոր 
մօտ ժահր չէ յայտնաբերուած: 
Այժմ կառավարութիւնը Առողջա-
պահութեան համաշխարհային կազ-
մակերպութեան սահմանած կանոն-
ներով անհրաժեշտ միջոցներ պիտի 
ձեռնարկէ:
Հիւանդին հետ շփում ունեցած մար-
դիկ պիտի մեկուսացուին: Նշեմ նաեւ, 
որ Թեհրանէն ժամանած օդանաւին 
մէջ, ինչպէս եւ նախատեսած էինք, 
եղած են ՀՀ քաղաքացիներ, եւ 
չուերթով ապահովուած է հայրենիք 
վերադառնալու անոնց անքակտելի 
իրաւունքը:
Թեհրանի եւ օդանաւի մէջ բոլորը 

ՀՀ վարչապետի տիկինը, «Իմ քայլը» 
եւ  «City of smile/Ժպիտների քաղաք» 
բարեգործական հիմնադրամներու 
հոգաբարձուներու խորհուրդի նախա-
գահ Աննա Յակոբեան Մարտ 2-ին 
կառավարական առանձնատան 
մէջ հիւրընկալած է Քուէյթի 14-րդ 
էմիրի դուստր Շէյխա Հեսսայ Սաատ 
Ապտուլլահ Սապահին:
Ինչպէս կը տեղեկացնեն  Աննա Յակո-
բեանի գրասենեակէն, ջերմ մթնոլորտի 
մէջ Շէյխայ Հեսսայ Սաատ Ապտուլլահ 
Սապահը պատմած է իր ծաւալած 
գործունէութեան, մասնաւորապէս, 
Արաբական երկիրներու լիկայի 
հովանիին տակ գործող արաբ կին 
գործարարներու խորհուրդի (Arab 
Council of Businesswomen) մասին: 
Աննա Յակոբեան իր հերթին ներկա-
յացուցած է իր ղեկավարած «Իմ քայլը» 
եւ  «City of smile/Ժպիտների քաղաք» 
բարեգործական հիմնադրամնե-
րու գործունէութեան, ինչպէս նաեւ 
«Կանայք յանուն խաղաղութեան» 
արշաւին մասին: Ներկայացնելով 
արշաւի նպատակը` Յակոբեան շեշ-
տած է, որ խաղաղութիւնը բացար-
ձակ արժէք է, եւ եկած է այն պահը, 
որ կանայք պէտք է համախմբուին` 
յանուն խաղաղութեան:

Հայաստանի Հանրապետութեան  
տարածքին  գործող կրթական  բոլոր 
հաստատութիւնները մէկ շաբաթով   
փակ պիտի մնան։
Այս  մասին  յայտարարած է  ՀՀ 
վարչապետ Նիկոլ  Փաշինեանը։
Փաշինեան, որ նաեւ խօսած է  
Հայաստանի մէջ յայտնաբերուած  
պսակաւոր  ժահրին   մասին  նոյնպէս 
նշեց, որ     ոչ մէկ   մտավախութեան   

ուղեւորները եղած են դիմակներով, 
օդանաւէն եւ օդակայանէն ուղեկ-
ցած են անոնց յատուկ կարգով, ոչ 
անհրաժեշտ շփումներ չունենալու 
համար:
Յայտնի է սահմանապահ ծառայու-
թեան այն աշխատակիցը, որ ձեւա-
կերպած է հիւնադին եւ անոր 
կնոջ մուտքը Հայաստան: Ի դէպ, 
սահմանապահները նոյնպէս եղած 
են դիմակներով եւ բժշկական ձեռ-
նոցներով:
Այն ուղեւորատար մեքենաները, 
որոնցմով հիւանդը օդակայանէն տուն 
եւ տունէն հիւանդանոց եկած է` պիտի 
յայտնաբերուին, եւ անոնց վարորդ-
ները նոյնպէս պիտի մեկուսացուին: 
Մեկուսացուած քաղաքացիներուն 
համար պիտի ապահովենք բարձր 
մակարդակի հիւրանոցային, սակայն 
առանձնացուած պայմաններ: Ընդ-
հանուր առմամբ այսօր պիտի մեկու-
սացուի մօտ 30 քաղաքացի:
Վարչապետը կը վստահեցնէ, որ բոլոր 
անհրաժեշտ նախաձեռնութիւնները 
կը ձեռնարկուին՝ ժահրի տարածը 
թոյլ չտալու համար։ Ժամը 12.00-ին 
առողջապահութեան նախարար 
Արսէն Թորոսեան ասուլիս պիտի 
տայ եւ յայտնէ այդ պահուն եղած 
տեղեկատութիւնը։
Ան կոչ կ՛ընէ պահպանել հանգստու-
թիւն, վստահիլ միայն կառավարու-
թեան եւ պաշտօնական մարմիններու 
կողմէ տարածուող լուրերուն, ինչպէս 
նաեւ կիրառել վարակի տարածումը 
կանխարգիլող` Առողջապահութեան 
նախարարութեան կողմէ խորհուրդ 
տրուող միջոցները:

առիթ  չկայ հաւատացնելով,  որ  
ինչպէս  այլ առիթներու այս անգամ 
ալ  Հայաստանի  ժողովուրդը  յաղ-
թանակած դուրս   պիտի գայ։
Վարչապետը նաեւ նշեց, որ ինք   պիտի 
այցելէ  կարգ մը  դեղարաններ  մօտէն   
պարզելու համար, թէ  ինչ իրավիճակ 
կը տիրէ  այդ  հաստատութիւններուն 
մէջ։

ՀՀ Առողջապահութեան նախարար 
Արսէն Թորոսեանն այս պահին մամլոյ 
ասուլիս հրաւիրած է՝ Հայաստանի մէջ 
պսակաւոր ժահրի յայտնաբերման 
առաջին դէպքի առթիւ:
Արսէն Թորոսեանը նշած է, որ պսա-
կաւոր ժահրով վարակուած ՀՀ 

քաղաքացին այս պահին մեկուսա-
ցուած է, կը գտնուի հսկողութեան տակ: 
Նախարարը ըսած է, որ Հայաստանի 
մէջ ամէն միջոց գործի դրուած է՝ 
իրավիճակը հսկելու առումով, աւելցը-
նելով, որ նախարարութենէն աւելի 
շահագրգռուած մէկն այս պահին չկայ:  

Զրոյցի ընթացքին Շէյխա Սաատ 
պատմած է Հայաստան իր այցելու-
թիւններուն մասին` շեշտելով, որ 
իւրաքանչիւր անգամ առանձնայա-
տուկ ջերմութեամբ կ՛այցելէ: Վեր-
ջինս պատմած է ազգութեամբ հայ 
տատիկին` Եղիսաբէթի մասին` նշե-
լով, որ Հայոց Ցեղասպանութեան 
ժամանակ Զէյթունի մէջ ապրող իր 
տատիկը բռնած է գաղթի ճամբան 
եւ հասած է Տէր Զօրի անապատ, ուր 
հանդիպած է ապագայ ամուսինին` 
Շէյխայ Հեսսայի պապիկին: Քուէյթի 
14-րդ Էմիրի դուստրը պատմած է, 
որ հայուհի տատիկը իր կեանքին մէջ 
շատ մեծ դեր խաղցած, եւ անընդհատ 
մղած  է անոր կրթուելու եւ պայքարելու 
նպատակներուն հասնելու համար:
Հանդիպման քննարկուած են համա-
գործակցութեան շարք մը ուղղու-
թիւններ, ձեռք բերուած պայմա-
նաւորուածութիւններ:
Քուէթի 14-րդ էմիրի դուստր Շէյխա 
Հեսսա յաջողակ գործարար է: Ան 
առաջին կինն է, որ Քուէյթի մէջ հիմ-
նադրած է սեփական գործը` այդ 
կերպով ոգեշնչելով բազմաթիւ արաբ 
կանանց: Ան կանանց իրաւունքներու 
աշխոյժ պաշտպան է:
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ՌԱԿ Նիւ Եորք – Նիւ Ճըրզի Արմենական-Յովսէփեան 
Ակումբի Վարչութիւնը Կը Շնորհաւորէ Ընկ. Դոկտ. Շահէ 
Նաւասարդ Սանենցը

 
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Նիւ Եորք-Նիւ Ճըրզի Արմե-
նական-Յովսէփեան Ակումբի Վարչութիւնը սրտանց կը շնորհաւորէ 
իր վարչութեան անդամ՝ Շահէ Նաւասարդ Սանենցը Ռաթկըրզ 
Համալսարանի (Նիւ Ճըրզի, ԱՄՆ) Հաղորդակցութեան եւ Տեղեկութեան 
Դպրոցի Կաճառէն դոկտորական աստիճանով վկայուելուն համար:

Շահէ Նաւասարդ Սանենց, որդին Փառէն (Գազանճեան) Սանենցի եւ 
Նազելի (ծնեալ Փարթամեան) Սանենցի, հիմնուելով հարցազրոյցներով 
եւ այլ միջոցներով ձեռք բերուած տուեալներու վերլուծումներուն վրայ, իր 
Երկլեզու Չափահասներու Տեղեկութիւն Փնտռելու եւ Գործածելու Վարքը 
խորագրեալ թէզով, ուսումնասիրած է ընդհանրապէս չսերտուած մարզ 
մը. թէ մէկէ աւելի լեզու կամ բարբառ գիտցող անհատներ – մարդկութեան 
կէսը – ինչպէ՞ս կը փոխյարաբերին տեղեկութեանց հետ։

Ընկ. Դոկտ. Սանենց արժանացած է նաեւ մաքիստրոսական վկայականին, 
կրթագիտութեան մէջ, Հարվըրտ Համալսարանէն (Մեսեչուսեց, ԱՄՆ) ու 
ներկայիս կը դասախօսէ Ռաթկըրզ Համալսարանէն ներս։ Ան վեթերան 
անդամ է Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան ու ներկայիս 
խորհրդական անդամներէն մին է Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան 
Նիւ Եորք-Նիւ Ճըրզի Արմենական-Յովսէփեան Ակումբի Վարչութեան։ 

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան
 Նիւ Եորք - Նիւ Ճըրզիի

Արմենական-Յովսէփեան Ակումբի Վարչութիւն

Շնորհաւորագիր

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: 

«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: 


