
As the Soviet Union faced the Second World War the 
state affairs in Armenia turned to the worst. The Church 
of Armenia suffered gravely following the treacherous 
murder of Catholicos Khoren I Mouradbekian...

73.5%-ը: Այս մասին այսօր կայացած 
լրագրողներու հետ ճեպազրոյցի մը 
ընթացքին ըսած է ԱՀ Կեդրոնական 
ընտրական յաձնաժողովի նախագահ 
Սրբուհի Արզումանեան:

«Ռամկավար Մամուլ»ի  հարցերուն կը  պատասխանէ 
ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան անդամ Ընկ. Նորայր 
Մկրտիչեան:

Անցեալ տարի Չինաստանէն ծայր առած, եւ այս 
տարուան սկիզբը յայտարարուած Coronavirusի 
համաճարակը կեանքեր կը հնձէ աշխարհի 
ամբողջ տարածքին: 
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Քորոնավայրըս-
COVID19-

Համաճարակը

The Soviet Union
The Armenian Church

Catholicos Kevork VI Chorekjian

«Վստահ Եմ, Որ Մարդկութիւնը Պիտի 
Յաղթանակէ Այս Ժահրին Ու Անոր Թողած 
Հետեւանքներուն». Ընկ. Նորայր Մկրտիչեան

Արեւմտեան Ամերիկայի Համահայկական Խորհուրդի (PAC-WUSA)  անդամ 
կազմակերպութիւնները մնայուն խորհրդակցութեան մէջ են այս օրերուն, 
երկրին մէջ ստեղծուած հանրային առողջապահական տագնապին եւ այդ 
ուղղութեամբ տարուող ժողովուրդին օժանդակելու ջանքերու լոյսին տակ: 
Այս առիթով, խորհուրդը եւ իր անդամ կազմակերպութիւնները ամբողջական 
զօրակցութիւն կը յայտնեն համայն մարդկութեան՝ այս համաճարակը 
դիմակայելու եւ զայն յաղթահարելու իր ճիգերուն մէջ:
 Հայ ժողովուրդի առողջութիւնը եւ բարեկեցութիւնը՝ Հայաստանի, Արցախի 
եւ Սփիւռքի տարածքին գերագոյն արժէք են: Թանկագին է իւրաքանչիւր 
հայու կեանքը:
Մեր սէրը, գուրգուրանքը եւ բարեմաղթութիւնները կը փոխանցենք 
հարաւային Քալիֆորնիոյ մեր համայնքի իւրաքանչիւր անդամի: Կը յորդո-
րենք մեր համայնքի անդամները՝ բծախնդրութեամբ հետեւելու դաշնակցա-
յին, նահանգային եւ տեղական իշխանութիւններուն ցուցմունքներուն: 
Այս առիթով, նաեւ կ՛ուզենք արձագանգել առողջապահական պատկան 
իշխանութիւններուն՝ տունը մնալու եւ ընկերային հեռաւորութիւն պահելու 
թելադրանքներուն:

Միացեալ Յայտարարութիւն

Միասնութեան Եւ Զօրութեան 
Յայտարարութիւն՝ Արեւմտեան 
Ամերիկայի Համահայկական 
Խորհուրդին Կողմէ

Յայտարարութիւն
Արեւմտեան Ամերիկայի 
Հայ Հոգեւոր 
Առաջնորդներու Համատեղ 
Յայտարարութիւն

Խմբագրական

Զգաստութեան Պահը

Շատ ցաւեր կրեցինք եւ տակա-
ւին կը շարունակենք կրել 
համայն աշխարհին սպառնա-
ցող պսակաձեւ ժահրի (coronavi-
rus) համաճարակէն: Մինչ մոլո-
րակի բնակչութիւնը լարուած 
ուշադրութեամբ կը հետեւի 
նորայայտ այս ժահրի covid-19 
հիւանդութեան տարածումին 
ականատես կը դառնանք անոր 
տարածուող աւերուածութեան եւ 
ստեղծած սարսափին: Վախազ-
դու երազի մը նման, ծանր 
փորձառութեան կ’ենթարկուի 
մարդկութիւնը ամէնուրեք հիւան-
դութեան լուրջ սպառնալիքով 
մարդկային կեանքին, որ մեր ամե-
նաթանկագին պարգեւն է: Համա-
ճարակը չի ճանչնար ոչ երկիր, ոչ 
ազգութիւն, ոչ դաւանանք: 
Գոյութիւն ունեցող այս մղձաւան-
ջին մէջ կ’անդրադառնանք հետե-
ւեալ կէտերուն. Ինչքան փխրուն 
կրնայ ըլլալ մարդկութիւնը փոքրա-
գոյն աներեւոյթ ժահրի մը դիմաց: 
Հետեւաբար առաւել եւս կը գնա-
հատենք մարդու առողջութեան 
արժէքը: Այս օրերը մեզի կը յուշեն 
նաեւ ընտանիքի միութեան  եւ 
միասնութեան կարեւորութեան 
մասին դժուարին ժամանակնե-
րու ընթացքին: Նոյնպէս կրնանք 
արժեւորել ընտանիքի մէջ համե-
րաշխութեան եւ սիրոյ կարե-
ւոր դերը, զօրակցութեան կեն-
սականութիւնը իրար օգնելու 
եւ պաշտպանելու յատկապէս 
նեղութեան եւ տագնապի աննա-
խընթաց օրերուն: Այսօր երբ 
երկրի քառորդ բնակչութիւնը 
տուներու մեկուսացման մէջ է, 
աշխարհը գեր ուշադիր հետեւել-
ով կործանարար համաճարակի 
զարգացումներուն, անոր ահին 
ու վախին պէտք է լուր մտածենք 
թէ պահն է լուրջ զգաստութեան 
եւ քաջութեան: Աննախնթաց 
առիթն է միմիանց օգնելու, 
պաշտպանուելու աներեւոյթ 
թշնամիին դէմ եւ հաւաքաբար 
պաշտպանելու մեր շուրջ գտնուող 
ընտանեկան պարագաներուն, 
մեր մեծահասակներուն, փոք-
րերուն, մեր հայրենիքին եւ 
հայրենակիցներուն ու համայն 
մարդկութեան: Եւ այդ բոլորը  
պարտինք ընել բարձր պատաս-
խանատուութեամբ, քաջաբար եւ 
հանդարտութեամբ:
Այսօր զգաստութեան գերագոյն 
պահն է:

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Արցախի Հանրապետութեան Նախագահը Պիտի 
Ընտրուի Երկրորդ Փուլով
Ընտրեր Եմ Նոր Արցախը. Մասիս Մայիլեան

Շար. Էջ 15

31 Մարտին կայացած համապե-
տական ընտրութիւններու ԱՀ 
Նախագահի ընտրութիւններուն 
ընտրողներու ընդհանուր թիւը կը 
կազմէ 104,348, իսկ քուէարկութեան 
մասնակիցներուն թիւը՝ 76,728 կամ 

Շար. Էջ 16

Արցախի Խորհրդարանին Մէջ 5 Քաղաքական Ուժ 
Պիտի Ներկայացուի
Արցախի Հանրապետութեան նոր-
ընտիր Ազգային ժողովին մէջ կը 
ներկայացուի 5 քաղաքական ուժ։ Այս 
մասին, այսօր հրաւիրուած մամուլի 
ասուլիսին ընթացքին յայտնեց Արցախի 
Հանրապետութեան կեդրոնական 
ընտրական յանձնաժողովի նախագահ 

Սրբուհի Արզումանեան։
«Կուսակցութիւններու պարագային 
խորհրդարան կ՝անցնի 5%-ի շեմը 
յաղթահարած քաղաքական ուժը, կու-
սակցութիւններու դաշինքի պարա-
գային` 7%-ի շեմը յաղթահարած ուժը։

Շար. Էջ 02

Շար. Էջ 02

 «Ես Տիրոջ Դիմեցի, Եւ 
Աղօթքիս Պատասխանեց, 

Զիս Ազատեց Բոլոր 
Վախերէս» (Սղ. 34.4)

Մենք՝ Արեւմտեան Ամերիկա-
յի Միացեալ Նահանգաց հայ 
հոգեւոր առաջնորդներս, 
որպէս «անուշաբոյր խունկ» 
մեր սրտաբուխ աղօթքները կը 
վերառաքենք առ Աստուած եւ 
կը խնդրենք, որ Տէրը ընդունի 
մեր աղաչանքները որպէս «երե-
կոյեան պատարագ» (Հմմտ. Սղ 
141.2)։
Վստահ ենք, որ մեր ժողովուր-
դը կատարեալ հաւատք ունի 
Աստուծոյ հանդէպ, «Որովհետեւ 
Ան ինչպէս որ Տէր Յիսուսը յարու-
ցանեց, այնպէս ալ մեզ պիտի 
յարուցանէ Իր զօրութեամբը»  
(Ա. Կր 6.14)։
Այս օրերուն, երբ հոգեպէս կը 
պատրաստուինք տօնախմբել 
մեր Տէր եւ Փրկիչ Յիսուս 
Քրիստոսի հրաշափառ Յարու-
թիւնը, կ՛ուզենք վերահաստա-
տել մեր հաւատքը հանդէպ 
Անոր փրկչական զօրութեան՝ 
Սուրբ Խաչի ճամբով։ Կը հրա-
ւիրենք վերյիշելու անցեալի եւ 
մեր օրերու աստուածային հրա-
շագործութիւնները՝ այդպիսով 
արտօնելով, որ Սուրբ Հոգին 
մխիթարէ եւ զօրացնէ մեզ։ 
Նոյնիսկ երբոր մահաստուեր 
ձորերէ կ՛անցնինք, չարիքէ մը 
չենք վախնար, Տէ՛ր, քանի Դուն 
մեր հետն ես։ Քանի ցո՛ւպդ մեզ 
կ՛առաջնորդէ եւ գաւազանդ կը 
պաշտպանէ, մենք զմեզ ապա-
հով կը զգանք (Հմմտ. Սղ. 23.4)։
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Դաւանելով ռամկավարական 
ëկզբունքներու« կÁ Ñաւատանք 
բազմակարծութեան եւ ազատ 
ËûëքÇ ÇրաւունքÇն. Ñետեւաբար« 
Ñրաåարակուած ·րութÇւններÁ 
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Սկիզբը Էջ 01

Վերիմաստաւորել Այն 
Ամեն Ինչը, որ  Ունինք, 

Ունէինք ու Պիտի 
Ստեղծենք

Վերջին ամիսներուն աշխար-
հը կ՛ապրի իր պատմութեան 
մէջ հերթական  բեկումնային 
ժամանակաշրջանը։ Ամեն ինչ 
այլեւս նոյնը չէ։ Տարբեր պիտի 
ըլլայ այսուհետ։ Մենք  բոլորս 
կ՛ապրինք այնպիսի օրեր, ուր  
սրտի ցաւով  կը տեսնենք, թէ 
ինչպէ՞ս աշխարհը կը փոխուի, 
ո՛չ թէ օր օրի, այլ՝  ժամ առ ժամ։ 
«Քորոնա» ժահրի առջեւ ծունկի 
եկած են բոլորը՝ մեծ, փոքր, հզօր, 
խեղճ... բոլոր պետութիւնները։ 
Որքան երկարի վարակի տարա-
ծումը, այնքան աւելի եւս կը 
խորանայ ճգնաժամը բոլոր երկր-
ներուն մէջ։ Համաշխարհային 
ճգնաժամ է տնտեսապէս, բայց 
նաեւ դաժան ճգնաժամ է բարո-
յապէս։ Մարդիկ  կը կորսնցնեն 
աշխատանք, գումարներ, ձեռ-
նարկութիւններ, բայց ամենէն 
արագը, որ իրենցմէ անվե-
րադարձ կ՛երթայ՝ կեանքն է։ 
Մարդիկ կը կորցնեն իրենց 
հարազատները, միեւնոյն ժամա-
նակ չկարողանալով նոյնիսկ 
արժանաբար հողին յանձնել 
իրենց սիրելիները։ «Քորոնա»-ն 
ֆինանսականէն, աշխատանքէն, 
ազատ կեանքի իրաւունքէն բացի, 
նաեւ կը խլէ  ամենանուիրական, 
ամենաանձնական երեւոյթներն 
անգամ։ 
Վերջին շաբաթներու ընթացքին 
գրեթէ ամբողջ աշխարհի բնակ-
չութիւնը  փակուած է իրենց 
տուներուն մէջ։ Ժամանակի 
առատութիւնը ու ազատու-
թեան պակասը բարերար հող 
են մտածելու, վերիմաստաւո-
րելու, վերարժեւորելու համար 
այն ամեն բաները, որ ունինք եւ 
այն ամեն ինչը, որ  ունէինք ու 
կորսնցուցինք։ 
Առօրեայ մեր կեանքին ընթաց-
քին, բոլորս խելայեղ մրցավազքի 
մէջ ենք,  այն ամեն նիւթական 
բանի ետեւէն, որ մեզի կը թուի, 
որ կարեւոր է ու անփոխարինե-
լի։ Ցանկալի նիւթականին տէրը 
ըլլալու համար յաճախ չենք 
նկատէր, թէ  ինչպէ՞ս կ՛անտեսենք 
ու մեզմէ կը հեռացնենք ու 
կ՛արհամարհենք մարդկային 
յարաբերութիւններու մէջ 
ամենակարեւորը՝ իրար գնա-
հատելու կարողութիւնը։ Յաճախ 
չունինք ժամանակ սիրելիներու 
ու ծնողներու համար, բայց 
ունինք ժամանակ աննպատակ 
ու ցուցադրական հանդիպումնե-
րու ու ժամանցի համար...: 
Շատ յաճախ, կամ երբեք չու-
նինք ժամանակը մեր Երկիր 
մոլորակին հոգալու, գետնէն 
փլասթիքի շիշ մը վերցնելու ու 
աղբամանը նետելու կամ  ծառ մը 
տնկելու համար: Սակայն ունինք 
ժամանակ բնութիւնը աւերելու 
մեր աւելի քան մէկ ինքնաշար-
ժին արտանետումներով...: Մենք 
չունինք նոյնիսկ ժամանակ  մեր 
սեփական կեանքը ապրելու  
ըստ մեր տեսլականին։ Բոլորս 
խելայեղ վազքի մէջ ենք։ Բայց 
դէպի ո՞ւր։ Վերջին օրերը բոլորիս 
ստիպեցին տան մէջ փակուած 
վերիմաստաւորել այն ամեն 

ինչը, որ  ունինք, ունէինք ու պիտի 
ստեղծենք։  Յետայսու, մեր բոլորին 
կեանքը պիտի բաժանուի է երկու 
մասի՝ համավարակէն առաջ եւ 
ետք։ Դասեր քաղելու, մարդկային 
յարաբերութիւնները արժեւորե-
լու, սիրելիներուն փայփայելու, 
կեանքը զգալով ապրելու եւ ոչ 
վատնելու գաղափարները, պէտք է 

առաջնահերթութիւններ ըլլան, երբ 
բոլորս միասին սկսինք վերստին 
կառուցել աշխարհը, առօրեան 
ու կեանքի բնականոն ընթացքը, 
բազմաթիւ դժուարութիւններու 
մէջէն անցնելով եւ յաղթահարելով 
զանոնք: 

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ 

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Արցախի Հանրապետութեան Նախագահը Պիտի 
Ընտրուի Երկրորդ Փուլով
Ընտրեր Եմ Նոր Արցախը. Մասիս Մայիլեան

Անոր խօսքով՝ անվաւեր քուէաթեր-
թիկներուն թիւը կազմած է 2625 կամ 
քուէարկութեան մասնակիցներուն 
3.5 %-ին կողմէ ոչ ճիշդ լրացուած 
քուէաթերթիկները:
Այպիսով՝ Քրիստին Բալայեանին կողմ 
քուէարկած է 202 ընտրող կամ կողմ 
քուէարկած քուէաթերթիկներու 0.3 
%-ը, Վիտալի Բալասանեան՝ 10,755 
կամ 14.7 %-ը, Ամիրեան Սերգէյ՝ 
106 ընտրող կամ 0.2 %, Դաւիթ 
Բաբայեան՝ 587 ընտրող կամ 0.8%, 
Բելլա Լալայեան՝ 162 ընտրող կամ 
0.2%, Արայիկ Յարութիւնեան՝ 36,076 
կամ 49.26 %, Հայկ Խանումեան՝ 962 
ընտրող կամ 1.3%, Դաւիթ Իշխանեան՝ 
1873 ընտրող կամ 2.56 %, Վահան 
Բադասեան՝ 743 ընտրող կամ 1%, 
Մասիս Մայիլեան՝ 19,360 կամ 26.4%, 
Աշոտ Ղուլեան՝ 1683 ընտրող կամ 
2.3%, Ռուսլան Իսրայէլեան՝ 368 
ընտրող կամ 0.5%, Աշոտ Դադայեան` 
198 ընտրող կամ 0.3%, Մելսիկ 
Պօղոսեան՝ 141 ընտրող կամ 0.2%:
Ս. Արզումանեան տեղեկացուցած 
է, որ թեկնածուներէն ոչ մէկը յաղ-
թահարած է բոլոր թեկնածուներուն 
կողմ քուէարկուած ձայներու 50+1 
ձայները, որ կը նշանակէ, թէ պէտք է 
իրականացուի երկրորդ փուլը:
Համաձայն ընտրական օրէնսդրու-
թեան՝ երկրոր փուլը պիտի իրակա-
նացուի Ապրիլ 14-ին: Վերջնական 

որոշումը պիտի կայացուի Ապրիլ 7-ին:
Համապետական ընտրութիւններուն 
կատարելով իմ քաղաքացիական 
պարտքը՝ ընտրեր եմ նոր Արցախը՝ 
աւելի ապահով, անվտանգ, ժողովրդա-
վարական եւ քաղաքակիրթ:
«Արցախփրես»-ի թղթակցի հաղորդ-
մամբ՝ քուէարկութենէն ետք լրագրող-
ներու հետ ճեպազրոյցի ժամանակ 
այս մասին ըսած է ԱՀ նախագահի 
թեկնածու Մասիս Մայիլեանը:
Անոր խօսքով՝ մարդիկ կ’ուզեն 
իրական փոփոխութիւններ եւ որ 
իրաւական դաշտի մէջ բոլորը ըլլան 
հաւասար:
«Իմ առիթները շատ բարձր կը 
գնահատեմ, եւ ընտրուելէ ետք 
մենք պիտի իրականացնենք արմա-
տական բարեփոխումներու ծրագիր: 
Որպէս նախագահ՝ պիտի փորձեմ 
միաւորել հասարակութիւնը, քանի 
որ ընտրութիւններէն առաջ միշտ ալ 
կ’ըլլայ պառակտում: Եթէ երկրորդ 
փուլ ըլլայ, անկասկած, ես եւս կ’ըլլամ 
այնտեղ»,- աւելացուցած էր Մ. Մայի-
լեանը:

«Քորոնա»ի Տագնապ. Հայաստանին Կարեւոր Աջակցութիւն
Նոր տեսակի «Քորոնա» ժահրի 
տարածումը կանխելու նպատակով 
Հայաստանին օգնութիւն պիտի 
տրամադրուի Ամերիկայի Միացեալ 
Նահանգներու, Չինաստանի եւ 
Եւրոպական միութեան կողմէ, մամուլի 
ասուլիսին ժամանակ ըսաւ Արտաքին 
գործոց նախարարի տեղակալ Աւետ 
Ատոնց։
«ԱՄՆ-ն Հայաստանին պիտի տրա-
մադրէ 1.1 մլն ԱՄՆ տոլարի օգնու-
թիւն։ ԵՄ-ն 140 մլն եւրօ գումար 
պիտի տրամադրէ արեւելեան 6 
գործընկերներուն, որոնք պիտի 
բաշխուին երկիրներու միջեւ։ Այդ 
140 միլիոնէն 30 միլիոնն ԱՀԿ-ի 
(Առողջապահութեան համաշխար-
հային կազմակերպութիւն) միջոցով 

պիտի ուղղուի համապատասխան 
առողջապահական սարքաւորում-
ներ ձեռք բերելուն, 100 միլիոնը 
պիտի ուղղուի ՓՄՁ-ներուն (Փոքր 
եւ միջին ձեռնարկատիրութեան) 
աջակցելուն, եւ 10 միլիոնը՝ ՀԿ-նե-
րուն՝ (հասարակական կազմա-
կերպութիւններ) COVID-19-ի դէմ պայ-
քարի համար։ Օրեր առաջ Զոհրապ 
Մնացականեանը նամակ ստացած 
է Չինաստանի իր գործընկերոջէն, 
ուր Չինաստանի կառավարութիւնն 
իր պատրաստակամութիւնը յայտ-
նած է միջոցներու եւ հնարաւո-
րութիւններու սահմաններուն մէջ 
ՀՀ-ին աջակցութիւն ցուցաբերելու 
առումով»,- յայտնեց Ատոնցը։

Այսպէս` Արցախի Հանրապետութեան 
ԱԺ-ի մէջ ներկայացուած պիտի ըլլայ 5 
քաղաքական ուժ.
-«Ազատ Հայրենիք-ՔՄԴ» կուսակցու-
թիւններու դաշինքը (40,4%),
-«Միասնական հայրենիք» կուսակցու-
թիւնը (23,63%),
-Արցախի «Արդարութիւն» կուսակցու-

թիւնը (7,9%),
-«Հայ Յեղափոխական Դաշնակցու-
թիւն» կուսակցութիւնը (6,4%),
-Արցախի ժողովրդավարական 
կուսակցութիւնը (5,81%)»,- ըսաւ 
Արցումանեան, ըստ որուն իրա-
ւագրերու բաշխման վերաբերեալ 
տուեալները պիտի հրապարակուին 
7 օր ետք։
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Չորս տարիրիներ առաջ՝ 2016 թուականի, ապրիլի 1-ի լոյս 2-ի 
գիշերը, ազրպէյճանական կողմը յարձակում գործեց Արցախի 
հանրապետութեան հարաւարեւելեան (Հադրութ) եւ հիւսի-
սարեւելեան (Մարտակերտ) ուղղութիւններու հայկական դիրքերուն 
վրայ: Արցախի վրայ ռազմական այս նախայարձակումի արդիւնքով 
հայկական կողմը ունեցաւ զգալի կորուստներ:
Յիշատակելու համար այս տարելիցը, կը ներկայացնենք, այն 
օրերուն զոհուած հայ զինուորի մը կենսագրականը, ի յիշատակ 
եւ որպէս օրինակ այն տասնեակներով հերոս տղոց, որոնք ինկան 
որպէսզի ապրի Արցախը:

Ն.Օ.

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Քորոնավայրըս-COVID19-Համաճարակը
ՍԱՐԳԻՍ Յ. ՄԻՆԱՍԵԱՆ

Անցեալ տարի Չինաստանէն ծայր առած, եւ այս տարուան սկիզբը 
յայտարարուած Coronavirusի համաճարակը կեանքեր կը հնձէ 
աշխարհի ամբողջ տարածքին: Պսակաձեւ այս ժահրով վարակուած են 

Ճափոնը, հարաւային Քորէան, Թայուանը, Թայլէնտը, Վիեթնամը, Արաբական 
Էմիրութիւնները, Լիբանանը, Իտալիան, Ֆրանսան, Սպանիա, Գերմանի-
ան, Քենիան, Միացեալ Նահանգները, Հարաւային Ամերիկայի երկիրները, 
Քանատան, եւայլն: Տակաւին յայտարարուած չեն շատ մը երկիրներու մէջ 
վարակուածներու ճշգրիտ թիւերը: Վարակուածներու ու մահացածներու 
թիւը տալը, այս հանգրուանին, իմաստէ զուրկ է, կամ խնդրական, որովհե-
տեւ օրըստօրէն պիտի աւելնան անոնք, մինչեւ ազդեցիկ պատուաստի մը 
գտնուիլը, եւ առնուելիք առողջապահական միջոցառումները սկսին արգելակել 
վարակումները:
Միացեալ Նահանգներու պարա-
գային, Դաշնակցային Կառավա-
րութիւնը, եւ յատկապէս Կառա-
վարիչներն ու քաղաքապետներն 
են, որ արտակարգ վիճակ յայ-
տարարած են: Հիւանդանոցներու 
եւ այլազան կազմակերպութեանց 
միջոցները հետզհետէ կը զար-
գանան: Անակնկալի եկած 
ժողովրդային հակազդեցութիւնը 
Խուճապային մթնոլորտ ստեղծած 
է: պատկան իշխանութիւնները 
մինչեւ Մարտ վերջ, եւ հաւանականօրէն անկէ անդին ալ, փակել պիտի տան 
բոլոր տեսակի հաւաքատեղիները, սկսելով համալսարաններէն ու դպրոցներէն: 
Մարզական, Մշակութային եւ ընկերային բոլոր հաւաքոյթները զնջուած են: 10 
հոգիէն աւելի բոլոր համախմբումները, ներառեալ թաղումները, թուլատրելի չեն: 
Օրուան լոզունգն է իրարմէ հեռու կենալ (social distancing): Իսկ առաջնային 
պատուէրն է՝ օճառել ձեռքերը:
Առատութեան այս երկրին մէջ, առողջապահական ընդարձակ ցանցով, ու 
բազմաթիւ այլ կարելիութիւններով, շուարումի շրջանէ մը ետք, կարելի պիտի 
ըլլայ առաջքը առնել համատարած աղէտին, մանաւանդ մանրէին ախտա-
ճանաչումով, համապատասխան պատուաստի մը պատրաստութեամբ: Ընդ-
հանուր վարակումը իր զենիթին հասնելէ ետք, պիտի ունենայ նաեւ իր նահանջը, 
ու զայն չէզոքացնելու աստիճանական միջոցառումները պիտի գործադրուին:
Հեռատեսիլ ու մամուլի լուրերուն եթէ հետեւինք, ամենէն շատ խմբային եւ 
առանձին նոր վարակումներ յայտնաբերուած են յատկապէս Ուաշինկթընի, 
Նիւ Եորքի ու Լոս Անճելըսի մէջ: Մարտի կէսերուն Ամերիկայի մէջ վարակուած 
էին 4500 անձեր, որոնցմէ 100էն աւելին մահացած էին:
Ստորեւ, ներկայացնենք քանի մը առտնին տեսարաններ: Հեռատեսիլի վրայ կը 

դիտենք, առաւօտեան վաղ ժամերէն սկսեալ, մարդկային շարասիւները Costco-ի, 
Ralph Vons, Smart & Final, Yans-ի եւ այլ վաճառատանց առջեւ: Յաճախորդներուն 
մէկ մասը բեռնաւորուած է թուղթի այլազան տեսակի փաթէթներով եւ ըմպելի 
ջուրի շիշերով: Յուսախաբ մնացած են անոնք, որոնք ժամեր սպասելէ ետք, 
ձեռնունայն վերադարձած են, զրկուելով վերոյիշեալ պիտանի առարկաներէն, 
ընդեղէնէն կամ ուտելիքներէն: Ինչո՞ւ այս կացութիւնը: Որովհետեւ, տակաւին 
ծագումը անծանօթ այս փոխանցիկ ժահրը արագօրէն կը տարածուի, անակնկա-
լի բերելով ժողովրդային զանգուածները:
Ամերիկահայ ճարտարագէտ Նուպար 
Աֆէյեանի Moderna Therapeutics Biotech 
ընկերութիւնը, հաստատուած Քէմպրիճ 
Մեսեչուսեցի մէջ, արդիւնաբերած է 
COVID-19ի դէմ պատուաստ մը, 
նմոյշ սրուակ մը 2020 Յունուարին 
ուղարկելով National Institute of Allergy 
& Inspections Diseases (NiAiD): Զու-
գահեռաբար, յառաջատար երկիրներու 
դեղագործական հաստատութիւններու 
տարրալուծարանները, որոնց շարքին Ամերիկեանները, լծուած են տենդագին 
փորձարկութիւններու, cornonavirusի դէմ բուժիչ պատուաստի մը, կամ օգնական 
դեղահատներ պատրաստելու համար:
Չինաստանի մէջ, ներկայիս, կը հաղորդուի թէ պետութեան առողջապահական 
արտակարգ միջոցառումները, կարծէք հակակշիռի ենթարկած են վարակում-
ները, կրճատելով մահացողներու թիւը:
Մարտ 19ի երեկոյեան, Քալիֆորնիա նահանգի (40 միլիոն բնակիչ) կառավարիչ 
Գեվին Նիւսըմ, ամսուան մը համար, արտակարգ «վիճակ» յայտարարեց, 
համազօր միջոցառումներու որդեգրումով: Մինչեւ Ապրիլի վերջ, փակուած 
պիտի մնային բոլոր հաստատութիւնները, բացի դեղարաններէ, ինքնաշարժի 
վառելանիւթի կայաններէ, ուտեստեղէնի վաճառատուներէ, հիւանդանոցներէ, 
եւայլն: Նպատակն է արգիլել 10 հոգիէ աւելի համախմբումները, նուազագոյնի 
իջեցնելու համար վարակումները, որոնք օրըստօրէ կը բարձրանան, մահերու 
թիւը զգալիօրէն աւելցնելով: Մինչ այդ, պատրաստուելու վրայ են նոր կեդրոններ, 
ընդունելու համար վարակուողներու բարձրացող թիւը: Բնականաբար, մէկ 
անգամէն, մեծ համեմատութիւններով պիտի աւելնայ թիւը անգործներու, որոնց 
համար պիլիըն տոլարէ աւելի յատկացում  կատարելու  պարտաւորութեան 
տակ պիտի գտնուի Դաշնակցային կառավարութիւնը: Իսկ երկրին ընդհանուր 
տնտեսութիւնը աշխոյժ պահելու համար, մէկ թրիլյըն տոլարի ներդրում պէտք է 
կատարուի: Միաժամանակ, յատկացումներ կատարելու յանձնառութեան տակ 
պիտի գտնուին նաեւ գործատէրերու այլազան ընկերութիւններ պարտադիր 
փակումի հետեւանքով: Սակարանի թաւագլոր անկումը - շուրջ 12 առ հարիւր 
- աւելի պիտի ծանրացնէ երկրին տնտեսական տագնապը:
Բոլոր երկիրներու ընդհանուր տնտեսութիւնը ծանր, աննախընթաց ցնցումի 
պիտի ենթարկուի, եթէ երկարի քորոնավայրըսի համաճարակը:

Պատմութեան մէջ Այս Օրերուն

Ապրիլեան Քառօրեայ Պատերազմը

Ռոպերթ Ապաճեան
Ռոպերթ Ալեքսանտր Ապաճեան (16 Նոյեմբեր 1996, 
Երեւան - 2 Ապրիլ 2016, Արցախ), Հայաստանի Հան-
րապետութեան զինուած ուժերու ծառայող, ՀՀ ԶՈՒ 
կրտսեր քսանապետ, Արցախի հերոս (յետմահու)։
Զոհուած է Քառօրեայ պատերազմին՝ Մարտակերտի 
ուղղութեամբ տեղակայուած դիրքը պաշտպանելու 
ժամանակ։
Ցուցաբերած բացառիկ քաջութեան ու արիութեան 
համար 8 Մայիս 2016-ին, Արցախի Հանրապետութեան 
նախագահի հրամանագրով յետմահու պարգեւատրուած 
է «Արցախի հերոս» ԼՂՀ բարձրագոյն կոչումով ու 
«Ոսկէ արծիւ» շքանշանով:
 Ռոպերթ Ալեքսանտրի Ապաճեանը ծնած է 16 Նոյեմբեր 1996-ին՝ Երեւան։ 
Ունի աւագ եղբայր։
2003-ին ընդունուած է Երեւանի թիւ 147 հիմնական դպրոց, որ աւարտած է 
2012-ին։
2012-ին ընդունուած է Երեւանի պետական յենակէտային բժշկական քոլէճ։ 
Քոլէճը աւարտած է 2014-ին՝ ատամնատեխնիկի որակաւորումով։

2014-ին ընդունուած է Մայր Թերեզայի անուան բժշկական հիմնարկ։
Ռոպերթ Ապաճեան պարտադիր ժամկէտային զինուորական ծառայութեան 
անցած է 2014/2 զօրակոչով՝ Արաբկիրի ԶԿ-ից։ Բարձր առաջադիմութեան 
շնորհիւ ստացել է կրտսեր սերժանտի կոչում։
2 Ապրիլ 2016-ի լուսցող գիշերը Արցախ-Ազըրպէյճանական շփման գիծի ամբողջ 
երկայնքով հակառակորդի զինուած ուժերու ստորաբաժանումները լայնածաւալ 
յարձակումներ կը կատարեն։ Սկզբնապէս հիւսիս-արեւելեան ուղղութեամբ 
տեղակայուած յենակէտային դիրքերը հրետակոծելոէ ետք ազրպէյճանական 
ուժերը կ’անցնին գրոհի։ Շուրջ երեք հարիւր հոգիէ բաղկացած խումբերը, 
զինուած ըլլալով նաեւ թանկերով, փորձ կը կատարեն՝ գրաւելու համար 
հայկական դիրքերը։ Խումբի հրամանատար՝ ՀՀ ԶՈւ կապիտան Արմենակ 
Ուրֆանեանի ղեկավարութեամբ, վեց հոգիէ բաղկացած սահմանապահ ուժերը 
կ’անցնին շրջանակաձեւ պաշտպանութեան՝ երկու անգամ յաջողութեամբ 
ետ շպրտելով թշնամիի լայնածաւալ յարձակումները՝ այդ ընթացքին խոցելով 
նաեւ թշնամիի մէկ թանկ։ Անյաջող յարձակման փորձէ ետք թշնամին ետ կը 
քաշուի եւ կրկին կը սկսի հրետանակոծել հայկական դիրքերը։ Արկերէն մէկուն 
պայթիւնէն շուտով կը զոհուին կապիտանը եւ գնդացրորդ Քիարամ Սլոյեանը։
Խումբի հրամանատարի մահէն ետք, ոտքի վիրաւորում ստացած Ռոպերթ 
Ապաճեանը հրամանատարութիւնը կը վերցնէ իր վրայ եւ պատնէշի վրայէն կը 
շարունակէ մարտը։ Նկատելով, որ խրամատին մէջ զինամթերքը կը վերջանայ, 
զինուորները կ’ուղարկէ փամփուշտ բերելու։ Այդ ընթացքին հակառակորդը կը 
յաջողի թափանցել դիրք։ 
Ապաճեանը, կողքին մնացած միակ ծառայակիցի՝ վիրաւորում ստացած 
գնդացրորդ Անդրանիկ Զոհրապեանի հետ, յամառ դիմակայութեամբ, կը 
նահանջեն դէպի դիրքային կացարան։ Արիւնահոսութենէն շուտով կը 
մահանայ Զոհրապեան։ Մարտական խորշի մէջ դիրքաւորուելով, Ռոպերթ 
Ապաճեանը մինչեւ վերջին փամփուշտը կը շարունակէ միայնակ կռուիլ թշնամիի 
մեծաթիւ ուժերու դէմ, միեւնոյն ժամանակ կապ հաստատելով գումարտակի 
հրամանատարի հետ եւ վերջինիս կարեւոր տեղեկութիւններ հաղորդելով դիրքին 
վրայ կատարուող դէպքերուն մասին։ Նկատելով իրեն մօտեցող թշնամին, 
Ապաճեանը վերջին անգամ կապի դուրս եկած է եւ ըսած, որ արդէն հանած է իր 
մօտ մնացած վերջին նռնակը ու պատրաստ կը սպասէ՝ որպէսզի մօտենան, իր 
հետ միասին պայթեցնելու համար անոնց, որ չյանձնուի։ Տեսնելով իրեն մօտեցող 
հակառակորդը, Ապաճեանը բացուած նռնակը կը թաքցնէ ափի մէջ եւ ձեռքերը 
վեր կը բարձրացնէ, իբր թէ կը յանձնուի։ Թոյլ տալով, որ բաւականաչափ իրեն 
մօտենան, Ապաճեանը իր հետ միասին նռնակով կը պայթեցնէ հակառակորդի 
քանի մը զինուոր։
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ՌԱԿ-ի Երախտաւորները

Գուրգէն Համալեան
1896՝ Այնթապ-18 Հոկտեմբեր 1968՝ Պէյրութ

ԱՐԱ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ

Երախտաւոր Գուրգէն Համալեան ծնած 
է Այնթապ (ներկայ Թուրքիա) 1896 
թուականի Ապրիլ ամսուն, Յակոբ 

Համալեանի եւ Զարուհի Պասթաճեանի 
հայաբոյր յարկին տակ: Այնթապի Վար-
դանեան ընկերութիւնը 1899-ին հիմը կը 
դնէր Այնթապի ազգային մանկապարտէզին:  
Հայրը՝ Յակոբ, Այնթապի մէջ ծանօթ էր 
որպէս եկեղեցասէր ու կրթասէր ազգային, ու 
վարիչներէն էր Վարդանեան ընկերութեան: 
Ազգային մանկապարտէզ յաճախող առաջին  
մանուկներէն կը դառնայ Գուրգէն մուտք 
գործելով այնտեղ, շարունակելու համար 
Վարդանեան կրթարանի նախակրթական 
եւ միջնակարգ բաժինները:
1912-ին բարձրագոյն կրթութեան համար 
Գուրգէն մուտք կը գործէ Կիլիկեան ճեմա-
րանը, դառնալով հաստատութեան առաջին 
ուսանողներէն մին: 1915-ի Սեպտեմբերին, 
Համալեան ընտանիքը կը պարտադրուի մաս կազմել դէպի Տէր-Զօր (Սուրիա) 
տարագրուող կարաւանին:
Գուրգէնի հայրը՝ Յակոբ, որ հանրածանօթ էր որպէս Յակոբ էֆէնտի, Այնթապի 
մէջ եղած էր հիւսուածեղէնի գործարանէն ներս մեծ վարպետ մը: Ան բարեկամ 
թուրքի մը միջոցաւ կը յաջողի Պերեճիկի վրայով փախչիլ ու հաստատուիլ 
Նիկիպ, ուր կը մտնէ կառավարական արհեստանոց մը, որպէս հիւսուածեղէնի 
բաժնի վարիչ: Նիկիպի այս արհեստանոցը օրհնութիւն մը կ՝ըլլայ հարիւրաւոր 
հայ տարագիրներու, ներառեալ՝ Գուրգէնին, որ կը փրկուի զինուորագրութիւնէ 
ու արհեստանոցին մէջ կը ստանայ նախավարժութիւնը ստեղծագործութեան 
եւ ձեռարուեստներու: 1918-ին երբ Օսմանեան պետութեան խստութիւնները 
պարբերաբար կը թուլանան տարագիր հայերու նկատմամբ, Գուրգէն կեանքի 
ընկեր կ՝ընտրէ Այնթապցի ընտանիքի մը դուստրը՝ Լեւոնիկ Հինտոյեանը:
1919-ին, երբ Անգլիական բանակի հսկողութեան տակ կ՝առնուի Ուրֆա-
Պերեճիկ-Այնթապ շրջանը, Համալեանները կ՝ըլլան առաջին Այնթապ վերա-
դարձողներէն, լծուելով վերաշինութեան աշխատանքին: Յաջորդ տարին, երբ 
Այնթապի ինքնապաշտպանութիւնը կը ծրագրուի, Գուրգէն մաս կը կազմէ 
Հայկական  Զօրագունդին, որովհետեւ Այնթապի մէջ ան անդամագրուած էր 
Սահմանադրական Ռամկավար տեղական ակումբին, իսկ հայրը անդամ էր 
արդէն Այնթապի Ազգային Միութեան: 
1922-ին արդէն, Կիլիկիոյ պարպումէն ետք, Այնթապի հայութիւնն ալ սկսած 
էր լքել իր պապենական տունն ու կալուածները: Հալէպ հաստատուելէն ետք, 
Յակոբ էֆէնտի, իր հայրենակից Լեւոն Նազարեանին հետ կը հիմնէ Համալեան-
Նազարեան կերպասեղէնի վաճառատունը: Գուրգէն կը նախընտրէ իր 
անձնական գործին ձեռնարկել, ու կը հաստատէ կահագործարան մը, Հալէպի 
ամենաբանուկ պողոտային վրայ: Տարիներու ընթացքին իր կահագործարանը 
կը դառնայ քաղաքի լաւագոյն հաստատութիւններէն մին:
Ռամկավար Կուսակցութեան շարքերուն իր անդամակցութեամբ, Գուրգէն 
խանդավառ մասնակիցներէն կը դառնայ կուսակցութեան Հալէպի շրջանի 
տեղական միաւորին:
Հասարակական կեանքի եռուզերը արդէն կլանած էր Գուրգէնը: Հալէպը՝ ծանօթ 
որպէս առաջին կայան, եղեռնէն ու տեղահանութիւնէն ճողոպրած հայութեան 
համար դարձած էր կարեւոր կեդրոն մը իր կրթական օճախներով: Կազմուած 
էր «Հալէպի Այնթապու Կրթասիրաց Վարժարան»-ի օժանդակ վարչական 
մարմին մը, որուն աշխոյժ մասնակիցն էր Գուրգէն, իր հօր օրինակին հետեւելով: 

Հալէպի մէջ, Գուրգէն կ՝անդամագրուի տեղուոյն Հայկական Բարեգործական 
Ընդհանուր Միութեան մասնաճիւղին, որուն առաքելութիւնը դարձած էր 
նպաստընկալ որբահաւաքի աշխատանքները, մանաւանդ Կիլիկիոյ հայութեան 
պարպումէն ետք:
Գուրգէնի եւ Լեւոնիկի ամուսնութիւնը զիրենք կը բախտաւորէ Հալէպի մէջ հինգ 
զաւակներով, երեք մանչ՝ Յակոբ, Սարգիս եւ Օննիկ եւ երկու աղջիկ՝ Զարուհի 
եւ Գեղանոյշ, որոնք բոլորն ալ, ապագային, մասնակից պիտի դառնային Հալէպի 
Հ.Բ.Ը.Մ-ի  «Հայ Երիտասարդաց Միութեան» (ՀԵԸ)-ի երիտասարդական 
ծրագիրներուն:
1927-ին, երբ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը կը ձեռնարկէ «Եփրատ»  
օրաթերթի հրատարակութեան, որուն սեփականութիւնը կը ստանձնէ «Սու-
րիահայ Հրատարակչական Ընկերութիւնը» իսկ խմբագրական կազմի անդամ-
ներ կ՝ընտրուին Տիգրան Փիրանեանը, Նազարէթ Ֆստըգճեանը, տոքթ. Խաչիկ 
Պօղոսեանը եւ Համբարձում Պէրպէրեանը: Գուրգէն կը դառնայ թերթին 
նիւթապէս սատարելու պատասխանատուն: «Եփրատի» հրատարակութիւնը 
երախտաւորին համար դարձած էր բացարձակ կարեւոր պարտաւորութիւն 
մը, ու 1930-ին օրաթերթը կը դառնայ Սուրիոյ Ռամկավար Ազատական 
Կուսակցութեան պաշտօնաթերթը: Այդ ժամանակաշրջանին, Գուրգէնին 
վստահուած էր նաեւ կարեւոր պաշտօններ, ու ան յաճախ կը մեկնէր Սուրիոյ 
զանազան շրջաններ կազմակերպչական առաքելութիւններ ստանձնելով:
«Եփրատ» օրաթերթէն բացի, երախտաւորը կարեւոր կը նկատէր իր ծննդավայր 
Այնթապցի հայրենակիցներու համախմբումը, ու Հալէպի մէջ գործօն դեր կը 
վերցնէ Այնթապի Ազգային միութեան խորհրդատու մարմնի կազմէն ներս: «Հայ 
Այնթապ» պարբերաթերթը իր գուրգուրանքի առարկան դարձուցած էր Գուրգէն, 
Այնթապցիներու միութեան անպաշտօն վարիչ գործակատարը դառնալով:
Գուրգէն Համալեանի ազգային հասարակական գործունէութեան տարիներու 
բեղուն մասնակցութիւնը, անմասն չէր մնար իր քաջալերանքով լոյս տեսած, 
1946-ին Արիս Շաքլեանի «Միջինք» գիրքի հրատարակութեամբ: Շաքլեան, այդ 
տարիներուն խմբագիրն էր «Եփրատ» ՌԱԿ-ի պաշտօնաթերթին, հայրենիք 
ներգաղթելէն առաջ:
1945-ին, Սուրիոյ մէջ, դէպի հայրենիք ներգաղթ կազնակերպող, «ներգաղթ 
կոմիտէն»  կը կազմուի, որուն գանձապահը կը դառնայ երախտաւոր Գուր-
գէն Համալեանը: Հայրենադարձի գործը Գուրգէնին համար հը նկատուէր 
հայրենասիրութեան ծառայելու պարտականութիւն: Ան շուրջ երկու տարի, 
նոյնիսկ իր գործը մէկդի դրած, նուիրուեցաւ այդ ծրագրին: Պէտք է ըսել որ 
Սուրիոյ ներգաղթի կոմիտէի ներդրումը մեծ եղաւ հայրենադարձի ծրագրի 
իրականացման 1946-47 տարիներուն:
1950-ին Գուրգէն կը կորսնցնէ իր հայրը: Այնուհետեւ՝ իր երեց որդին Յակո-
բը, կ՝օժանդակէ իրեն կահագործարանի հաստատութիւնը բաց պահելու 
աշխատանքին մէջ: 1956-ին Հալէպի մէջ ան կ՝արժանանայ Հ.Բ.Ը.Միութեան 
վեթերանութեան վկայականին: Գուրգէն Ազգային-հասարակական կեանքի իր 
գործունէութիւնը սահմանափակած էր ատենոյ հայ մամուլին կանոնաւորապէս 
հետեւելով, «Հայաստանի Կոչնակը» որպէս լրջահայեաց հրատարակութիւն, 
իսկ «Զարթօնքը» որպէս գաղափարի պաշտօնաթերթ, դարձած էին իր մնայուն 
լրատուական աղբիւրները: Իսկ «Նայիրին», «Բժիշկ»-ն ու «Շիրակ»-ը յաճախ 
կը փնտռէր գիտելիքներ կուտակելու համար:
Հետզհետէ իր գերդաստանի անդամները ու մանաւանդ զաւակները, սկսած էին 
տեղափոխուիլ Պէյրութ, Լիբանան, ու հոն շարունակել իրենց կենցաղը ինչպէս 
նաեւ միութենական գործունէութիւնները: Գուրգէնն ալ անշուշտ պիտի միանար 
իր հարազատներուն: Տիկինը կորսնցնելէ ետք անշուշտ շրջապատուած պիտի 
մնար մանաւանդ հասակ առնող իր թոռներով:
Հայրենասիրութեան որպէս ուխտաւոր, 1965-ին ան այցելեց Հայաստան ու 
վայելեց նաեւ Երեւանի մերձակայ Նոր Այնթապ աւանը: Իսկ 1967-ին, առիթը 
ունեցաւ այցելելու իր ծննդավայրը՝ Այնթապ:
Հայրենիք այցելելու երկրորդ հրճուանքը չկրցաւ ներկայանալ իրեն, անողոք 
հիւանդութեան մը պատճառով, որուն զոհը պիտի դառնար 72 տարեկան 
հասակին, Պէյրութի մէջ, Հոկտեմբեր 1968 թուականին,  ազգային ոգեկոչումով 
թաղման արարողութեան արժանանալով:
    *****
Այս տողերուն հեղինակը, Պէյրութի մէջ, իր ուսանողական տարիներուն, մօտէն 
ծանօթացած էր երախտաւորի երեք մանչերուն Միութենական-հասարակական 
գործունէութեանց:

Վճռականութիւնը Անպարտելի Է
Ռ. ԿՈՐԻՒՆ
 

Աննախադէպ իրականութեան դէմ յանդիման ենք կանգնած, արդէն 
շուրջ երկու ամիս է աշխարհը ահազանգային տագնապի մէջ է, այս 
աննախընթաց համաճարակը (Covid 19), փակել է դուռ ու դարբաս 

ընտանիքներին բանտարկելով տներում: Մանրադիտակով հազիւ տեսանե-
լի այս միքրովայրըսը աշխարհի բնական կեանքը ալեկոծել, խուճապ ու 
տագնապ է առաջացրել՝ մեկուսացում, ինքնազսպում խրախճանքներից, 
հանդիսութիւններից եւ շփում հանդիպումներից: Անցեալում պանդեմաններ 
եղել են մարդկային զոհեր խլելով, բայց ոչ սրա յանգոյնը, այս մէկը տարբեր 
է իր տարողութեամբ եւ տարածուելու ուժգնութեամբ, այնպէս որ աշխարհը 
լուրջ հետամուտ է զայն չէզոքացնել, քանզի անուշադրութիւնը մեծ աղէտների 
հետեւանք կ’ունենայ, ինչպէս արդէն բաւական մեծ թուով մարդիկ են զոհուել: 
Աշխարհի կարգ ու սարքը խառնուել եւ սահմանները փակուել են: Աշխարհի 
երկրներից մէկն էլ մեր պաշտելի հայրենիքն է եւ այն բոլոր երկրները ուր ապրում 
են մեր քոյր ու եղբայրները անվերապահ նկատառումներով պայքարում են 
այս մարդակեր եւ անտես հրէշի դէմ: Անշուշտ պէտք չէ վհատել մեր աշուղ 
Ջիվանի հանճարեղ խօսքով՝ սա էլ կը գայ ու կ՛երթայ, այն ինչ կարեւոր է 
առողջապահութեան նուիրեալների խորհուրդներին ու յորդորներին ունկնդիր՝ 
խաղաղ հոգով ու սրտով, առանց խուճապի մատնուելով շարունակենք մեր 

կեանքը զսպուածութեամբ մինչեւ աներեւոյթ սադայէլի վերջը տրուի: 
Այս պայմաններում, եկող ապրիլեան օրերին ընդառաջ ենք գնալու եւ  տօնելու 
սրբ. Զատիկը եւ ոգեկոչելու մեր Բիւրաւոր Նահատակների յիշատակը: 
Անտարակոյս կը նշենք տօնը  զգուշաւորութեամբ մեր բնակարաներից ներս եւ 
կ’ոգեկոչենք մեր ազգի ցեղասպանութեան մէկ ու կէս միլիոնից աւելի մեր անմեղ 
զոհերի սրբ. յիշատակը հաստատակամ մեր պահանջատիրութեան պայքարի 
մէջ մեր ձայնը լսելի դարձնելով լրատուական ցանցերով եւ հեռուստաալիքներով:
Գալով մեր զատկական տօնին, ինչպէս գիտենք Յիսուս –Քրիստոսի  Հրաշափառ 
Յարութեան տօնն է, որին մենք հայերս սրբ. Զատիկ ենք կոչում, որը նշանակում 
է՝ ազատում, անցում, փրկութիւն... քրիստոնեայ աշխարհը մեծ ուրախութեամբ 
է տօնում Յիսուսի Յարութիւնը, որն է՝ յաղթանակ մահուան դէմ: Սրբ. 
Զատիկը մեր կրօնական մեծ տօներից է, գարնան եղանակին զուգընթաց, երբ 
ձմեռը հալուող ձիւնների պէս քաշւում է դէպի սպիտակափառ փայլատակող 
գագաթները գարուն է գալիս, նոր կեանք, ընձիւղուած բնութիւն՝ կանաչութեամբ 
ծաղկածիծաղ զգեստով: Սրբ. Զատիկը ժողովրդականացած եւ սիրուած տօներից 
է՝ խրախճանքներով եւ իւրայատուկ սովորութիւններով, ինչպէս՝ ձու ներկելը, 
ձուախաղը եւ այլ աւանդութիւններ:
Այս տօնը մեզ խորհել է տալիս, որ այս  թագաժահրախտն (Corona Virus) էլ 
աշխարհի գիտնականների միջոցով պատուաստը կը յայտնաբերուի եւ  վերջ 
կը տրուի մտավախութիւններին, բոլորիս ակնկալիքն է շուտափոյթ կասեցում, 
որպէսզի մարդկութիւնը ձեռբազատուի այս մահաբեր համաճարակից:
Այդ առումով մտահոգութիւնները զգալի են, սակայն կեանքը շարունակւում է 
բարու եւ սիրոյ ցանկութիւններով: 
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Հանճարները Եւ Սէրը

Արցունքներու Մէջէն Ժպտացող Թախծոտ Ծաղրածուն եւ 
Իր Սէրերը

Սիրելի ընթերցող, ներկայիս, երբ ամբողջ աշխարհը անդա-
մալուծուած է այս չարաբաստիկ պսակաձեւ ժահրի պատճառով, 
եւ ամէնուրեք՝ հեռատեսիլը, դիմատետրի ու մամլոյ էջերը... 
հեղեղուած են անոր մասին ահազանգերով ու յուսահատութիւն 
բերող տեղեկատուութիւններով, կ’արժէ քիչ մըն ալ  գեղեցիկ 
զցագումներու մասին կարդալ եւ լաւատեսութեամբ լեցուիլ: 
Շատ եկած-անցած են այս տեսակ համաճարակներ: Այս մէկն ալ 
մարդկութիւնը՝ միասնաբար կը յաղթահարէ: 
Թող որ արեւի լուսաւոր ճառագայթները եւ ՍԻՐՈՅ ջերմ շողերը 
մեր սիրտերը այդ յոյսով լեցնեն:
Առողջութիւն կը մաղթեմ բոլորին, եւ այդ ժահրով բռնկուածներուն՝ 
շուտափոյթ ապաքինում: 
Տէրը բոլորիս պահապան: 

Շ. Մ.

ՇԱՔԷ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ 

Սիրելի ընթերցող, նախօրօք ձեզի ներ-
կայացուած էր հայազգի տաղան-
դաւոր մնջկատակ-ծաղրածու Լէոնիտ 

Ենկիպարեանի մասին թղթակցութիւնը՝ 
իր ծննդեան 85-ամեակին նուիրուած: 
Պէտք է խոստովանիլ, որքան ալ գեղեցիկ 
համեմատութիւններով եւ բազմիմաստ 
ածականներով նկարագրենք անոր կրկէ-
սային մանրապատումները, դարձեալ թերի 
եւ քիչ կ’ըլլայ: Տեսնել պէտք է՝ զգալու եւ հասկնալու համար Ենկիպարեանի 
կախարդանքն ու աստուածատուր հմտութեամբ, ապշեցնող վարպետութեամբ 
կատարումները:
«Ես հայ եմ...»,-առանց վարանելու հպարտօրէն կ’ըսէր ան, բայց ինքզինք 
նուաստացած զգացած է՝ «...հիւրախաղերով Երեւան եկած իմ հայրենակից 
Շարլ Ազնաւուրին առաջ։ Ֆրանսա ծնած Ազնաւուրը հետս մայրենիով 
կը խօսէր, իսկ ես ամօթէն կը լռէի, որովհետեւ հայերէն հազիւ հարիւր 
բառ գիտեմ։ Յետոյ ստիպուած անգլերէնի անցանք...»:
Սակայն ան երբեք պատճառ չունեցաւ նուաստացած զգալու իր հանդի-
սատեսին առջեւ, որուն կ’ուրախացնէր, կը խնդացնէր, անչափ կը սիրէր եւ 
կը վստահէր:Մեծ ծաղրածուն կ’ապրէր իր հերոսին պէս. կը սիրէր մարդոց, 
անոնց կը բաժնէր իր բաժին ծաղիկները,իր հոգւոյն լոյսն ու սէրը: Լէոնիտի 
ելոյթներու ժամանակ դահլիճին մէջ սովորաբար ասեղ ձգելու տեղ չէր ըլլար. 
հանդիսատեսը պարզապէս կը պաշտէր անոր, իսկ երկրպագուհիները կը 
խենթանային...:Բեմին վրայ հանդիսատեսին խնդացնելով եւ զուարճացնելով, 
ինք կը մնար միայնակ ու թախծոտ: 
Հրաշալի, մտերմօրէն եւ անկեղծօրէն գրած մանրապատումներով, ան կ’օգնէ 
ստոյգ պատկերացում կազմել իր՝ լուսաւոր մարդ տեսակի մասին. «Արտաքինով 
ու բնաւորութեամբ 20-ամեայ տղայի կը նմանէր (իսկը լալու բան 
է. հիմա աղջիկները գեղեցիկ ու գործնական տղոց կը սիրեն,իսկ 
ինք արուեստագէտ էր եւ կարգին արտաքին ալ չունէր): Գլուխն 
ափերու մէջ, կ’արտասուէր գիշերային անձրեւին հետ։ Դժբախտութեան 
պատճառը մայրն էր, իհարկէ։ Ան իրեն ծնեց կոպիտ ու ծիծաղելի դէմքով, 
բայց մանկութեան օրերուն չսորվեցուց դաժան ըլլալ ստորութեան 
հանդէպ:Սորվեցուց միայն մթնշաղով տարուիլ։ Խեղճ ու անզօր կին»: 
«Ճշգրիտ կը յիշեմ։ 1961թ. Ապրիլ 22-ն էր։ Անձրեւախառն ձիւն կու գար, 
իսկ ես կ’երթայի Մոսկուայի հին կրկէս, իմ առաջին մեծ ներկայացումին։ 
Յանկարծ հայեացքս գամուեցաւ ազդագիրին վրայ հսկայ տառե-
րով գրուած մականունիս։ Յուզուեցայ ու հեկեկալով շարունակեցի 
ճանապարհս։ Անհասանելի թուացող երազանքս իրականացած էր։...
Ես արդէն հանդերձարանն էի։Նայեցայ հայելիին ու սարսափեցայ՝ 
արտասուող ծաղրածո՞ւ։ …Գիտակցութիւնս տեղը բերին ծափահարող 
հանդիսականները։ ...Հասկցած էին զիս: Բոլորը խանդավառուած էին, 
բոլորի դէմքին ժպիտ կար։ Միայն մէկը կու լար, չորրորդ շարքը նստած 
կին մը՝ մայրս»:
«…Իմ ծաղրածուն ինքն է իր հերոսին հեղինակը։ …Հրաժարեցայ 
շպարուելու միտքէն ու որոշեցի իմ հերոսը Լէոնիտ Ենկիպարեան կոչել 
եւ ներկայացնել ինքզինքիս։ …Ես կը ջանայի լաւ հասկնալ, թէ ի՞նչ մարդ 
է իմ հերոսս, ի՞նչ կը սիրէ եւ ի՞նչ չի սիրեր, ինչո՞վ կ’ապրի...։ Ես անոր 
օժտեցի մանկական հետաքրքրասիրութեամբ եւ հարցասիրութեամբ։ 
…Ան համեստ մարդ մըն է, ...զաւեշտական դրական հերոս է եւ բարի 
ծիծաղ կ’առաջացնէ։ Նաեւ ասպետ է՝ միշտ պատրաստ պաշտպանելու 
թոյլերն ու կիները։ Եւ չնայած ֆիզիքապէս թոյլ է, բայց հոգւով ուժեղ 
մարդ է…»:

Այսպիսով, պահպանուած են Ենկիպարեանի չծերացող արուեստի պատա-
ռիկները՝ շարժանկարներ, գրական ստեղծագործութիւններ, որոնց հետ 
անբաժան պէտք է ըլլան նաեւ մեծ դերասանի սիրոյ պատմութիւնները: 
Այսօր պիտի ներկայացնեմ սիրահար Լէոնիտը:
Թոյլերն ու կիները պաշտպանող Լէոնիտը գլուխէն մինչեւ ոտքերը ՍԷՐ էր. կը 
շնչէր եւ կ’արտաշնչէր սէր: Կը զգար ու կ’ապրէր սէրը իր ամբողջ խորութեամբ: 
Թախծոտ, աշունը սիրտին մէջ ծաղրածու, որ ամէնուր սէր կը սփռէր: 
Ենկիպարեանի սան, ՀՀ կրկէսային գոր-
ծիչներու միութեան նախագահ, փրո-
ֆէսօր Սօս Պետրոսեան կը յիշէ թէ Ենկի-
պարեան «...երաժշտութիւն շատ կը 
սիրէր, յատկապէս` Ա. Բաբաջանեանի 
ստեղծագործութիւնները...Ան գեղեցիկ 
աղջիկներուն անչափ շատ կը սիրէր եւ 
...կը պաշտէր։ ... Ո՛չ, այն չէ, ինչ կրնան 
մտածել շատեր, որեւէ գռեհիկ բան չկար։ 
Որպէս նկարիչ` կը սիրէր ու կը գնահատէր կնոջ գեղեցկութիւնը եւ ամէն 
օր կը շփուէր մեծ թիւով կանանց հետ»: Նաեւ տժվժիկ կը սիրէր. ամէն անգամ 
գիտնալով որ Սօսին մայրը տժվժիկ պատրաստած է, հիւր կ’երթար անոնց:
Այդ բարի մարդուն՝ զոր կը քալէր ցանկութիւններէ, տխրութենէ եւ սէրէ հիւսուած 
բարակ պարանի վրայէն, հաճելի արտաքինով եւ մեծ հռչակ վայելող Լէոնիտին 
շատեր կը համակրէին, կը սիրէին: Ան ալ կը սիրէր ու ծաղիկներ կը նուիրէր 
բոլոր աղջիկներուն: Իր սիրած կիներու կարգին կը գտնուէին ժամանակի 
ամենափայլուն երիտասարդ դերասանուհիներ, որոնք այսօր հանրաճանաչ են: 
Լէոնիտ, երբ կը սիրէր, իր սիրած էակին կը նուիրուէր մանկան անկեղծութեամբ 
ու ամբողջ էութեամբ: Ան բացառիկ քաղաքավար էր եւ լաւ գրաւել գիտէր: Ահա, 
թէ ինչպէս կը սիրեր ան՝

Աղջնակին, որ թռչել գիտի
...Քեզ երբեք ոչինչ չի պատահեր, որովհետեւ դուն երկու սիրտ ունիս... 
Ատոնցմէ մէկը մայրդ տուած է... Իսկ երկրորդը՝ ես։ Պահիր կուրծքիդ 
մէջ իմ խենթ սիրտը: Ու մի վախնար ոչ մէկ բանէ: Անոնք կողք կողքի են, 
թէ մէկը կենայ, միւսը կը զարնէ: Միայն ինծի համար մի՛ մտահոգուիր... 
Իմ սիրտը՝ քու կուրծքիդ մէջ է:
Սակայն Լէոնիտին համար առանձնայատուկ եղան 3-ը՝ Ատա, Բելլա եւ 
Եարմիլա:
Առաջին սէր՝ Ս. Փիթէրսպուրկի թատրոնի 
դերասանուհի Ատա Շէրէմէթեւա: Ձմրան 
պաղ երեկոյ մը, դէպի կրկէս քալող Ատայի 
ոտքե-րուն առջեւ ծաղիկներ կը նետուէին. սիրա-
հար Լէոնիտը իր սէրն այդպէս կ’արտայայտէր՝ 
արհամարհելով պաղը: Դերասանուհին փոխա-
դարձաբար սիրեց ծաղրածուին, եւ անսա-
լով սիրելիի յորդորներուն ու հաւատալով իր 
«անհաւատարիմ ծաղրածուն» դառնալու խոստումներուն, ձգելով թատրոնէն 
ներս ստանձնած գլխաւոր դերերը՝ մտաւ կրկէս, սիրելի էակին հետ եւ անոր 
մօտ ըլլալու համար: Սակայն կրկէսին մէջ Ատային վիճակուած էր միայն 
հանդիսատեսի պէս նստիլ կրկէսասրահին մէջ եւ օգնել սիրելիին. ան անգոր-
ծութեան մատնուեցաւ, զոր անընդունելի էր իրեն համար: Իրավիճակն աւելի 
անտանելի դարձաւ, երբ Լէոնիտն Ատայի հետ մօրը քով՝ Մոսկուայի միայարկ, 
խղճուկ, փայտեայ տնակը մշտական բնակութեան փոխադրուեցաւ, ուր 
կը բացակայէին ապրուստի ու կենցաղավարութեան բոլոր պայմանները: 
Երեք ամիս անց Ատան հեռացաւ (ան եղաւ Լէոնիտին հետ միակ օրինական 
ամուսնացած կինը): 
«Ծովը մամռակալեցաւ ու գետերը ցամքեցան. տե՛ս, թէ ինչ ըրիր, երբ 
դադրեցար սիրել զիս»:
Հայազգի սիրուած երգչուհի Բելլա Դարբինեան. Լէոնիտի երկրորդ սէրը՝ 
իրմէ ոչ պակաս հռչակաւոր անձ մը: Քիչեր գիտեն այս երկու հռչակներու սիրոյ 
մասին: Երգչուհիին դուստրը, Թերեզա Կասեան բացայայտած է այդ գաղտնի  
սիրոյ պատմութիւնը: Անոնք կը ծանօթանան 1960-ի սկիզբը, Փրահայի մէջ՝ 
հիւրախաղերու ժամանակ, ուր եւ սիրոյ հիմը կը դրուի: 
Լէոնիտ, որ արդէն մեծ ճանաչում ունեցող 
եւ շատ սիրուած դերասան մըն էր Չեխիոյ 
մէջ, սակայն շատ համեստ կեանքով կ’ապրէր, 
կ’առաջարկէ երգչուհիին ցոյց տալ Փրահան: 
Անսպասելի տեղացած անձրեւէն թրջուած զոյգը 
կը մտնէ գիշերային ակումբ մը, ուր Լէոնիտին 
ճանչնալով, անոնց կը նստեցնեն կեդրոնը: 
«Նայեցայ շուրջս,-կը պատմէ Բելլան,-երե-
կոյեան շքեղ զգեստներով կանայք եւ 
տղամարդիկ էին: Մենք՝ ոտքէն-գլուխ թաց: ...Երկուքս ալ խղճուկ 
տեսք ունէինք: Ես զայրացած էի: Հիմա կը հասկնամ որ կեանքին 
մէջ ամէն ինչ յարաբերական է, միայն գեղեցիկ պահերը կը մնան 
յիշողութեան մէջ: Ծրագիրին վերջը հաղորդավարը չեխերէն բան մը 
խօսեցաւ եւ բարձրաձայն ըսաւ` Լէոնիտ Ենկիպարով: Բոլորը յոտնկայս 
ծափահարեցին, ապա նուագախումբը միայն անոր համար նուագեց «Սեւ 
Աչերը», եւ Լէոնեան զիս պարի հրաւիրեց: Բեմին վրայ կ’ուզէի ամօթէն 
մեռնիլ, իսկ Լէոնեան ժպտալով ըսաւ. «Ես երջանիկ եմ»: Ես զայրոյթէս 
անոր չէի նայէր, կը նայէի մեր թրջուած ոտքերուն եւ յանկարծ աչքս 
ինկաւ անոր պատռած կօշիկին: Ականջին շշնջացի. «Կօշիկդ պատռած 
է»: «Գիտեմ»,-ըսաւ: 
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Սկիզբը Էջ 03

Սկիզբը Էջ 05

Հանճարները Եւ Սէրը

Արցունքներու Մէջէն Ժպտացող Թախծոտ Ծաղրածուն եւ 
Իր Սէրերը

Որոշեցի` վաղն եւեթ անոր համար կօշիկ գնել: Բայց ինչպէ՞ս գիտնալ 
ոտքին թիւը, որ չկռահի մտադրութիւնս: ...Ըսի.«Այդ ի՞նչ փոքրիկ ոտքեր 
ունիս, Լէոնեայ, թիւ 37-ը կ’ըլլա՞յ»: «Ի՛նչ է, զիս կնոջ տե՞ղ դրած ես,- 
զայրացաւ ան,- ոտքս 41 թիւ է: ...Երեւի կօշիկներս շատ մաշած են, այդ 
տպաւորութիւնը կը ձգեն»:
Յաջորդ առտու զոյգ մը կօշիկ գնեցի, ինք սենեակը չէր, մահճակալին 
վրայ դրի ու դուրս եկայ: Քիչ անց դուռս թակեցին, Լէոնեան էր` նոր 
կօշիկներով, արցունքն աչքերուն: «Կեանքիս մէջ առաջին անգամ նուէր 
կը ստանամ»,-յուզուած ըսաւ ան: (Յաջորդ օրը Բելլան կը մեկնի Փրահայէն): 
Ենկիպարեանի հիւրախաղերու աւարտին նոյն ակումբին մէջ երեկոյ 
կազմակերպած են: Ան պատուիրած է «Սեւ Աչերը» եւ տեղէն ելլելով, 
հանած է կօշիկը, սեղմած կուրծքին, լուռ, արտասուաթոր աչքերով 
ոտքի մնացած է մինչեւ երաժշտութեան աւարտը… (Այս մասին Բելլային 
կը պատմէ անոնց ընդհանուր ընկերներէն մէկը): Հիմա կը հասկնամ որ այն 
անձրեւոտ օրը, Փրահային մէջ իսկապէս երջանիկ էինք»:
Ահա, թէ մնջախաղի մեծ վարպետը ինչպէս արտայայտած է Բելլայի նկատ-
մամբ իր խորունկ սէրն ու կարօտը։
Սէրը փոխադարձ էր. Ենկիպարեանը ամուսնութեան առաջարկ կ’ընէ, սակայն 
անյայտ պատճառներով այդ սէրն ամուսնութեամբ չ’աւարտիր:
«Երբ Լէոնիտը մայրիկիս ամուսնութեան առաջարկութիւն ըրած է, 
ան այդ մասին ըսած է իր Զապէլ մօրաքրոջը։ Վերջինս ...ըսած է` մեզի 
միայն ծաղրածուն կը պակսէր»,-կը պատմէ Թերեզան։-Կատակով ըսուած 
այդ արտայայտութիւնը, կարծես, կանխորոշած է անոնց յետագայ 
ճակատագիրը...»:
Լէոնիտ կը նուաճէ Բելլայի սիրտը թէ՛ իր տաղանդով, թէ՛ բարի սիրտով։ Նոյնիսկ 
Մոսկուա-Երեւան հեռաւորութիւնը արգելք չի հանդիսանար անոնց սիրոյն. 
Ենկիպարեան պարբերաբար ժամանակ կը գտնէր եւ կ’այցելէր իր սիրելիին։ 
Սակայն, սկսած գեղեցիկ սիրավէպն աւելի ուշ կը վերածուի մեծ եւ իրական 
ընկերութեան։ 
«Չեմ կրնար ըսել, թէ ինչու չամուսնացան, բայց հրաշալի կը յիշեմ որ 
յետագային շատ լաւ ընկերներ էին, կին-տղամարդ յարաբերութիւններն 
այլեւս չկային անոնց մէջ, ու շատ հարազատական զգացումներ կային: 
Վերջին անգամ ան եկաւ մօրս մօտ՝ իր մահէն առաջ, այցելեց անոր նոր 
տունը, ուր նոյնիսկ կահոյք չկար: Ենկիպարեան խոստացաւ կահոյք գնել 
Բելլայի տան համար»։
Սակայն Լէոնիտ չի հասնիր իրագործել իր խոստումը... Անոնց ընկերութիւնը 
կ’ընդհատէ դերասանին վաղաժամ մահը: Բելլան ծանր կը տանի Լէոնիտին 
կորուստը, եւ մինչեւ կեանքին վերջ կ’ապրի իր սիրելի դերասանին եւ հրաշալի 
ընկերոջը վաղաժամ մահուան ցաւը սիրտին մէջ կրելով, միաժամանակ միշտ 
ջերմութեամբ ու թախիծով յիշելով անոր: 

Քանի մը խօսք Երեւանի մասին
Անգամ մը, երբ աշունը իջնելով լեռներէն քաղաքի փողոցները շագա-
նակաոսկեգոյն դարձուց, քաղաք եկաւ ծաղրածուն: Չեմ գիտեր, գուցէ 
ան սիրեց երկարոտն ու թուխ աղջկան, կամ գուցէ ատիկա հեքիաթ է:
Բայց ճիշդ է որ ան աչքերու մէջ աշնանային անձրեւները լի հեռացաւ: 
(Լ. Ենկիպարեան)

Երրորդ սէր-չեխ նկարչուհի եւ լրագրող Եարմիլա Կալամգովա: Անոնք 
հանդիպեցան Փրահայի մէջ: «Չար լեզուները» կ’ըսէին, թէ Եարմիլան հակա-
խորհրդային կազմակերպութեան անդամ էր, որուն պատճառով սիրահարներն 
այդպէս ալ չկրցան օրինականացնել իրենց յարաբերութիւնները:

Եարմիլան, որ անչափ 
խորը եւ անկեղծ կը սիրէր 
Լէոնիտին, իր ողջ կեանքը 
կապել կ’ուզէր անոր հետ: Այդ 
սէրն օրինական կապով չմիա-
ցաւ, սակայն ամրագրուեցաւ 
1965-ին դստեր՝ Պարպարայի 
ծնունդով: Բայց Լէոնիտ, որ 
չնայած մեծ ցանկութիւն ունէր 
լաւ ընտանիք ստեղծել եւ մնալ 
կնոջ ու սիրելի դստեր հետ, 
ստիպուած էր վերադառնալ 
Մոսկուա՝ իր արուեստն ու 
կրկէսային գործունէութիւնը 
շարունակելու: Ուստի, աղջի-
կը կը մեծնար հօրմէ հեռու: 
Կ’ըսուի, թէ իր կեանքի վերջին 
20 օրերուն Լէոնիտ կը կանխազգար եւ յաճախ մօտիկ մարդոց կ’ըսէր որ ինք 
պիտի հեռանայ կեանքէն 37 տարեկանին, ճիշդ իր կուռքերու՝ Վան Կոկի 
եւ Ա. Պուշկինի պէս: Երբ Լէոնիտ վախճանեցաւ, բնութիւնը տեղատարափ 
անձրեւով հրաժեշտ կու տար անձրեւի մեծ սիրահարին եւ կ’ողբար անոր 
կորուստը: Բազմաթիւ ներկաներու մէջ յուղարկաւորներու ուշադրութիւնը 
կը գրաւէր սեւազգեստ կին մը՝ իր դստեր հետ. Եարմիլա Կալամգովան էր՝ 
Պարպարային հետ: Ճիշդ տարի մը վերջ Փրահայէն անծանօթ մէկը կը զանգէ 
Լէոնիտի մօրը եւ կը տեղեկացնէ որ Եարմիլան ինքնաշարժի արկածի զոհ 
եղած է, եւ որ Պարպարայի խնամքը ստանձնած են անոր ծնողները: Իսկ 
ներկայիս Պարպարայի որդի Փիոթրը, Ենկիպարեանի թոռնիկը, վերջինիս 
ուղին որդեգրելով՝ ծաղրածու դարձած է: Ան այցելած է Մոսկուա գտնուող մեծ 
հօրը շիրիմին, եւ մտերիմ կապի մէջ է իր հայ ազգականին՝ Լէոնիտի խորթ մեծ 
եղբօր՝ ՍՍՀՄ ժող.արթիսթ, նախկինին Երեւանի Դրամատիկական թատրոնի 
գլխաւոր բեմադրիչ եւ ՀՀ Թատերական Ընկերութեան նախագահ՝ Հրաչեայ 
Ղափլանեանի դստեր հետ:  

* * *
Ահա այսպիսին էր աշխարհի քաղաքացի՝ լուսաւոր, ջերմ եւ բարի, անսահման 
անկեղծ ժպտացող եւ թախծոտ՝ սեւ, լայնեզր գլխարկով, գծաւոր շապիկով 
եւ պարզ սեւ տաբատով երիտասարդ ծաղրածուն, որուն մասին հռչակաւոր 
անձեր ըսած են. 
«Հոյակապ դերասան է: Անոր դիմախաղային գողտրիկ տեսարաններն 
առանց բառերու զարմանալի պատմուածքներ են մարդու ուրախութեան 
ու տխրութեան մասին: Ան շարժման մեծ բանաստեղծ է՝ մնջախաղի 
հանճար: Անոր անունը կը մնայ որպէս լեգենդ»:-Ֆրանսացի հանրահռչակ 
դերասան, ծաղրածու Մարսէլ Մարսօ՝ առաջին անգամ Լեհաստանին մէջ 
դիտելով անոր կատարումը: Իսկ երկրորդ անգամ՝ արդէն Երեւանի մէջ, ան 
դիմած է հրաշք մնջկատակին.«Մինչեւ այսօր կ’ըսուէր թէ ներկայիս թիւ 
մէկ մնջկատակը ես եմ. իսկ այսօր ես կ’ըսեմ՝ առաջինը դուն ես՝ Լէոնիտ 
Ենկիպարեան, ես՝ երկրորդն եմ»: (Նշենք որ Մարտ 22-ին Մարսոյի ծննդեան 
97-ամեակն էր):
«Ան գիսաստղ մըն էր, որ անցաւ Երկրի կողքէն ու լուսաւորեց իր 
ճանապարհը»:-Ռուս նշանաւոր դերասան Ռոլան Պիգով:
«Ուրեմն դո՞ւն ես ադ նոր աստղը: Լսած եմ, գիտեմ, մանչս: Ուրախ եմ, 
լաւ սկսած ես, ճիշդ կ’երթաս: Հայերէն կը հասկնա՞ս: Կարեւորը՝ ոգիդ 
հայ է, բաց ու անհատակ: Դուն կրկէսէն ներս թատրոն կը խաղաս»:-Հայ 
հռչակաւոր դերասան Վահրամ Փափազեան (երբ առաջին անգամ հանդիպած 
է Լէոնիտին):
Իսկ որ իրապէս Լէոնիտի ոգին, էութիւնը հայ էր, կը հաստատեն նաեւ իր 
շատ գրութիւններ: Ան, որ Երեւան եկած էր հայերէն քանի մը բառ գիտնալով 
միայն, լաւ ծանօթ էր հայ դասական գրողներու գործերուն: «Ես կ’ապրիմ 
Արարատեան հարթավայրին մէջ: Այս հարթավայրը թասի կը նմանի, 
որու եզրերը լեռներն են: Ես կ’ապրիմ երկրի ափին մէջ: Ես կ’ապրիմ 
Աբովեանի վէրքերով ծածկուած ափին մէջ»:
Ենկիպարեան հրաժեշտ տալով կեանքին՝ սերունդներուն իբրեւ ժառանգու-
թիւն ձգեց լոյսի ճառագայթներու փունջեր, լաւատեսութիւն, ջերմութիւն եւ սէր:

 Դիմախաղային ուրուագիծ՝ «Որսացի 
Երջանկութիւնը», 1971թ. 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան պետական սահմանը պաշտպանելու 
ժամանակ ցուցաբերած բացառիկ քաջութեան ու արիութեան համար ԼՂՀ 
ՊԲ N զօրամասի չորրորդ հրաձգային գունդի երկրորդ հրաձգային դասակի 
ջոկի հրամանատար, կրտսեր ծառայող Ռոպերթ Ապաճեանը յետմահու 
պարգեւատրուեցաւ «Արցախի հերոս» ԼՂՀ բարձրագոյն կոչումով ու «Ոսկէ 
արծիւ» շքանշանով:
Անձնազոհ քայլով Ռոպերթ Ապաճեանը նաեւ փրկած է թիկունքէն օգնութեան 
հասած հայկական ուժերու զինուորներուն։
8 Ապրիլին, կողմերու միջեւ նախապէս ձեռք բերուած պայմանաւորուածութեամբ 
կ’իրականացուին զոհուածներու մարմիններու որոնողական աշխատանքներ, 

որոնց պատճառով հայկական կողմը կը յայտնաբերէ Ապաճեանի եւ Զոհրապեա-
նի դիակները։
11 Ապրիլին զինուորական կարգով Ռոպերթ Ապաճեանը հողին յանձնեցին 
«Եռաբլուր» զինուորական պանթէոնին մէջ։ Հոգեհանգիստը տեղի ունեցաւ 
Երեւանի Սուրբ Յովհաննէս Մկրտիչ եկեղեցւոյ մէջ։
2-էն 5 Ապրիլ 2016-ի ինկած ժամանակաշրջանին մէջ հակառակորդի լայնածա-
ւալ ռազմական գործողութիւններու ընթացքին Արցախի Հանրապետութեան 
պետական սահմանը պաշտպանելու ժամանակ ցուցաբերած բացառիկ 
քաջութեան ու արիութեան համար ԼՂՀ նախագահ Բակօ Սահակեանի հրա-
մանով Ռոպերթ Ապաճեանի յետմահու կը շնորհուի «Արցախի հերոս» Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետութեան բարձրագոյն կոչում եւ «Ոսկէ արծիւ» շքանշան։ 
Ապաճեան կը դառնայ 24-րդ անձը, որ կ’արժանանայ «Արցախի հերոս» 
բարձրագոյն կոչման, ինչպէս նաեւ տուեալ տիտղոսի ամէնէն երիտասարդ 
կրողը (19 տարեկան)։
Երեւանի թիւ 147 հիմնական դպրոցը, ուր յաճախած է Արցախի հերոս Ռոպերթ 
Ապաճեանը, 2017-էն կը կրէ անոր անունը:

Պատմութեան մէջ Այս Օրերուն

Ապրիլեան Քառօրեայ Պատերազմը



ՉորեքշաբÃÇ, 1 ԱպրÇլ 2020 7Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Նիւ Եորքը Անշարժացած
ՆԵՐՍԷՍ ՊԱՊԱՅԵԱՆ
 
Բառին իսկական առումով, եռուզեռի այս խառնարանը, շուրջ ութը միլիոն 
բնակչութիւն հաշուող այս կղզին շաբաթէ մը ի վեր կազմալուծուած է, 
դատապարտուած բացարձակ անշարժութեան:
Հարուստն ու աղքատը, սեւն ու ճերմակը դեղինն ու սրճագոյնը հաւաքական 
սարսափով եւ խոր մտահոգութեամբ ծուարած են իրենց բնակարաններէն ներս: 
Լայնանիստ եւ ճոխ պողոտաները, շքեղ վաճառատուները, միշտ խճողուած 
ճաշարանները որբացած են: Անորոշութեան եւ վախի զգացումը վարակած է 
այս կղզիին բոլոր բնակիչները անխտիր:
Խճողուած մայթերը եւ բեռնէ բերան լեցուն գետնուղիներն ու պասերը, ի 
զուր կը սպասեն յարատեւօրէն աճապարանքի մէջ եղող Նիւ Եորքցիներուն: 
Շարժակառքերու վրայ ճաշ վաճառող «խոհարարներու» զօրաբաժինը լքած 
է իր դիրքերը: Յիրաւի, քաղաքին ամենէն բանուկ փողոցներուն անկիւնները 
տեղադրուած այս շարժուն խոհանոցները ճաշ կը սպասարկէին Նիւ 
Եորքցիներուն: Զանազան զրոյցներու համաձայն, խոհանոց- շարժակառքերու 
աւելի քան տասը հազարի հասնող այս ցանցին տէրն ու տիրականը եգիպտացի 
մըն է:
Տարեկան 50 միլիոն զբօսաշրջիկներու հոսանքն ալ կասեցուած է: Երբ ուղիղ 
ամիս մը առաջ յայտարարուեցաւ նշանաւոր Պրոտուէյի ելոյթներուն առկախումը՝ 
ցնոր տնօրէնութիւն, Նիւ Եորքի տնտեսական-ընկերային զարգացումներուն 
հետեւող մեկնաբաններ հնչեցուցին ահազանգը գալիք արհաւիրքին: Ինչո՞ւ: 
Որովհետեւ կարելի չէ պատկերացնել Նիւ Եորքը առանց Պրոտուէյի: Եթէ Նիւ 
Եորքը օրրանն է  արուեստի եւ զուարճութեան, այս քաղաքը նաեւ կորիզն է 
աշխարհի տնտեսութեան կառոյցին:
Հասկնալի է պատճառը Նիւ Եորք քաղաքի անշարժութեան. երկու չարաշուք 
բառեր՝ Քորոնա Ժահր: Նիւ Եորքցիները սարսափի մատնուած են: Աւելին, 
անստոյգ ապագան առաւել եւս կը մտահոգէ այս կղզիին համակ բնակչութիւնը:
Երկու շաբաթ առաջ երբ տակաւին համաճարակը համատարած ահ ու 
դողով չէր համակած Նիւ Եորքցիներու հոգիները, ֆիլիփինցի դիւանագէտ մը 
վարակուեցաւ քորոնայով: Միացեալ Ազգերու կազմակերպութեան Նիւ Եորքի 
կեդրոնատեղին՝ ուր այս դիւանագէտ տիկինը կը ներկայացնէր իր երկիրը, 
ձեռք առաւ անմիջական եւ կտրուկ նախազգուշական քայլեր: Յաջորդ օրն 
իսկ ՄԱԿը փակեց իր կեդրոնատեղիին դռները եւ յանձնարարեց իր շուրջ վեց 
հազար պաշտօնեաներուն իրենց տուները վերադառնալ եւ հետեւիլ Նիւ Եորքի 
քաղաքապետին կողմէ բանաձեւուող յանձնարարութիւններուն՝ կրճատելու 
համար այս համաճարակին արագավազ փոխանցումը:
Շէն եւ շարժուն այս քաղաքը դարձած է սգաւոր փարթամ երկնաձիգ շէնքերը 
կորսնցուցած են իրենց նախանձ շարժող հրապոյրը: Փողոցներու մայթերուն 
վրայ լսուող բարձրաղաղակ խօսակցութիւնները դադրած են:

Չինաստանի մէջ ծնունդ առած այս մահասփիւռ համաճարակը երբ սկսաւ 
իր աւերը գործել, խլելով հազարաւոր չինացիներու կեանքը, Նիւ Եորքի 
նահանգապետը, Անտրու Քուոմոն ահազանգ հնչեցուց: Քանի մը շաբաթ 
ետք, երբ Իտալիան դարձաւ թատերաբեմը մարդկային զանգուածային այս 
ողբերգութեան, նահանգապետը զօրաշարժի կոչ ըրաւ՝ պատրաստելու իր 
նահանգը մօտալուտ վտանգին: Զօրաշարժի այս կոչը սակայն տակաւին լրիւ 
արձագանք գտած չէ Ուաշինկթընի մէջ:
Նիւ Եորք եւ Գալիֆորնիա նահանգները Միացեալ Նահանգներու տնտեսութեան 
25 առ հարիւրը կը ներկայացնեն: Երկու նահանգապետերը, երիտասարդ եւ 
ազատամիտ՝ ձեռնհասօրէն կը պատրաստեն իրենց նահանգները մօտեցող 
պատուհասին: Տնտեսական հաւանական անկումը արգիլելու դրդապատճառէն 
մղուած նախագահ Թրամփ ատեն մը ընդիմացաւ Ամերիկայի բնակչութիւնը 
իրենց տուներէն ներս պահելու որոշումին: Ինչպէս բացայայտուեցաւ 
Չինաստանի, Հարաւային Քորէայի եւ Իտալիոյ մէջ, համաճարակին արագ 
տարածումին դանդաղեցման ամենէն ազդեցիկ միջոցը կը կայանայ բնակչութիւնը 
մեկուսացնելու մէջ:
Սակայն երբ տնտեսութիւնը սկսի կքիլ եւ անգործութիւնը՝ ինչպէս տնտեսագէտներ 
կը նախատեսեն, հասնի բանուորական մարդուժին 25 առ հարիւրը, այս 
կացութիւնը կրնայ մահացու հարուած մը տալ Թրամփի վերընտրութեան:
Միացեալ Նահանգներու գրեթէ բոլոր մեծ եւ մարդաշատ նահանգներու 
կառավարիչները, առանց սպասելու Սպիտակ Տան որոշումներուն շաբաթէ 
մը ի վեր արդեն իրենց քաղաքացիներուն հրահանգած են արգելափկուիլ 
իրենց տուներէն ներս՝ չվարակելու կամ չվարկուելու համար մահասփիւռ այս 
հիւանդութենէն:

Նիւ Եորք, ԱՄՆ

Ամերիկեան Բարքեր
ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Ամուսնական Խրախճանքի մը Տարօրինակ Հիւրը . . .
Այս դէպքը պատահած է Օհայօ 
նահանգի Գլիվլընտ քաղաքին 
մէջ, ընթացիկ Մարտ ամսուան 
սկիզբը։ Ռիվա Ուայնսթաք պիտի 
ամուսնանայ, իսկ եղբայրը՝ 
Մինտըլ Ուայնսթաք, պայման 
դրած է որ պսակադրութեան ու 
անոր յաջորդող հարսանեկան 
խրախճանքին ներկայ պիտի 
գտնուի եթէ իր հետ ուղտայծ (լամա) մը բերէ . . .
Ան այս պայմանը դրած է հինգ տարի առաջ, երբ քոյր ու եղբայր կը ճամբորդէին 
Օհայօ նահանգէն քովընտի Ինտիանա նահանգը։ Ռիվա՝ խորհելով որ եղբայրը 
պարզապէս կատակ կ՛ընէ, համաձայն գտնուած է բերանացի կերպով կնքուած 
այդ պայմանագրութեան։
Բայց եկուր տես որ Մինտըլ շատ լուրջ էր իր ըրած խոստումին կապակցութեամբ 
եւ ահա պսակադրութեան կը ներկայանայ ուղտայծին հետ՝ (տես նկարը) որ 
պաշտօնական հագուստով  եկած էր։ Ուղտայծն ու իր tuxedo-ն Մինտըլին 
համար արժած էր 450 տոլար։
Առաւել, ըստ կնքուած պայմանագրութեան՝ Ռիվան պէտք էր գոնէ մէկ անգամ 
նկարուէր ուղտայծին հետ։ Ուսումնասիրեցէք կցուած նկարը եւ պիտի տեսնէք 
թէ Ռիվան ոչ թէ միայն ապշած է, այլ ծայր աստիճան զայրացած՝ եղած 
կատակերգութեան համար։

Հիմա դիտեցէք առաքուած երկրորդ նկա-
րը եւ պիտի տեսնէք թէ ամուսնական 
խրախճանքի սեղաններէն մին յատկա-
ցուած է երկու շինծու ուղտայծերուն 
համար, որոնք հագուած են որպէս հարս ու 
փեսայ։ Արդեօք այս ուղտայծերը իսկական 
հարս ու փեսայո՞վ պիտի փոխարինուին՝ 
երբ խրախճանքը սկսի, թերեւս։

Ես՝ անկեղծ ըլլալու համար, պէտք է ըսեմ որ չեմ հասկնար այդ խեղկատակու-
թեան իմաստն ու նպատակը։ Երիտասարդուհիի մը համար պսակադրութիւնն 
ու հարսանիքը շատ լուրջ երեւոյթ մըն է եւ զայն խնդուքի առարկայ վերածելը՝ 
անընդունելի եւ արհամարհական արարք մըն է, չէ՞ք խորհիր։

Ինչո՞ւ ծաղրանքի առարկայ դարձնել եկեղեցւոյ խորհուրդներէն մին։ Հասկնալի 
է որ քոյր եւ եղբայր կատակներ կ՛ընեն իրարու հետ, սակայն ամէն ինչ չափ ու 
սահման պէտք է ունենայ եւ պէտք չէ անցնի երբեք այդ նուրբ գիծը՝ որ ընդունելին 
եւ անընդունելին իրարմէ կ՛անջատէ եւ վերջ։ Հասկցողին՝ շատ բարեւներ!

Պարտադրաբար Պարե՞լ . . .
Այս պատմութիւնը մեզի կու գայ Եութահ 
նահանգի Լէյքվուտ քաղաքէն։ Այդ քաղաքի 
Ռիչ միջնակարգ վարժարանի աշակերտ-
ները կը պատրաստուէին «Սիրահարներու 
Օրուան» (Valentine’s Day Dance) պարանցիկ 
ցերեկոյթին, որը տեղի կ՛ունենայ Փետրուար 
ամսուան 14-ին։
Աշակերտներու համար դասընթացքներէ 
դուրս որեւէ ձեռնարկ որ կը կոչուի (extracurric-
ular activity) մեծ կարեւորութիւն ունի եւ անոնք 
անձկութեամբ կ՛սպասեն այդ առիթներուն, որ 
զուարճանան եւ ուրախ ժամանակ անցնեն 
միատեղ։
Մեր այս պատմութեան կիզակէտը կը կազ-
մէ 11 տարեկան աղջնակ մը որ կը կոչուի 
Ազլին։ Պարանցիկ ցերեկոյթէն ետք Ազլին 
տուն կը վերադառնայ իրար անցած։ Երբ 
մայրը բացատրութիւն կը պահանջէ աղջկան 
հոգեկան անկայուն իրավիճակը տեսնելով, ան 
կը պատասխանէ թէ դպրոցի տնօրէնը պարտադրած էր զինք որ պարէ անձի 
մը հետ, զորս ատելով կ՛ատէր։
Ուրեմն Ազլինը դասարանին մէջ յաճախ նեղացնող դասընկեր մը զինք պարելու 
կը հրաւիրէ եւ երբ ան կը մերժէ, տնօրէնն է որ միջամուխ ըլլալով, կը պարտադրէ 
անոր որ անպայման պարէ անոր հետ . . .
Ո՞ւր լսուած բան է որ դպրոցի մը տնօրէնը իր հեղինակութիւնը պարտադրէ 
արտադպրոցական ձեռնարկի մը ընթացքին։ Տնօրէնն ու դպրոցի միւս 
պաշտօնակատարներուն պարտականութիւնն է հսկել այդ ձեռնարկներուն 
ընթացքին՝ որ կարգապահութիւնը պահուի եւ ամէն ինչ հեզասահ ընթանայ։
Սակայն երբեմն անոնք՝ չես գիտէր ի՜նչ, ի՜նչ պատճառներէ տարուած, իրենց 
պարտականութեանց սահմանը կ՛անցնին եւ անախորժ դէպքերու ստեղծման 
առիթ կ՛ընծայեն։
Հիմա Ազլինին 37 տարեկան մայրն է (տես նկարը) որ նեղացած ստեղծուած 
անվայել կացութենէն, հաւանաբար մտածէ օրինական քայլերու դիմել տնօրէնին 
կամ դպրոցին դէմ՝ վնասուց հատուցման համար, չէ՞ք խորհիր! Սա ալ ըսեմ որ 
Ազլին դեռատի ըլլալուն պատճառաւ՝ անոր նկարը չի բացայայտուիր, ըստ օրէնքի։
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բնոյթի ընդվզումի հաւաքների 
ժամանակ:
Եւ, հետաքրքիրն այն է, որ 
Երուանդ Մանարեանի մահով, 
հին երեւանցիների մտա-
պատկերում վերակենդա-
նացան 1960-70-ական թ. թ. 
հայաստանեան թատերական, 
օփերային եւ ֆիլմարուեստի 
ամենագնահատելի, արժէքա-
ւոր դրսեւորումները: 
Յիշեցէք Մանարեանի հետ 
կապուած հանճարեղ (միան-
գամայն ճշգրիտ արժեւորում) 
«Տժվժիկ» կարճամետրաժ ֆիլմը, որի սցենարը (գրական նիւթ) պատկանում 
է իրեն: Քանի հարիւր անգամ ենք դիտել «Տժվժիկ»-ը, ու ամէն անգամ հիացել 
Հայ Թատրոնի հսկաներ Հրաչեայ Ներսիսեանի, Ցոլակ Ամերիկեանի եւ Արման 
Կոթիկեանի դերասանական վարպետութեամբ:
Երբ դժուարագոյն, մեծածաւալ կերպարներ (Համլետ, Լիր, Պաղտասար Ախպար, 
Պեպօ) մարմնաւորած հանճարեղ Հրաչեայ Ներսիսեանին հարցրել են թէ որն է իր 
ամենասիրած կերպարը, պատասխանել է` «Ներսէս ախպարը» («Տժվժիկ»-ից): 
Ինձ մշտապէս հիացմունք է պատճառել այս երեք խոշորագոյն  արտիստների ոչ 
միայն դերասանական վարպետութիւնը, այլեւ պոլսահայ հրապուրիչ բարբառի 
գերազանց իմացութիւնն ու հրաշալի արտաբերումը:
60 տարի   առաջ  ստեղծուած այս  հրաշք  ֆիլմի գրական  նիւթի (սցենար) 
փայլուն արեւմտահայերէնը  ինձ  մշտապէս  հիացրել է ու միշտ  զարմացել եմ, 
թէ ինչպէ՞ս է յաջողուել Ատրպետին` այդքան հարազատօրէն վերարտադրել 
պոլսահայ միջավայրը, բառն ու բանը, զգլխիչ հումորը:
Շատ լաւ իմանալով, որ «Տժվժիկ» պատմուածքի հեղինակ Ատրպետը (Սարգիս 
Մուպեաճեան) արեւելահայ գրող է, Կարսեցի, երկար տարիներ ապրած 
Պարսկաստանում եւ Լենինականում, որքան էլ տիրապետեր արեւմտահայերէնին 
(յատկապէս պոլսահայերէնին,- Հեն. Ա.), հազիւ թէ կարողանար անթերի լեզուով 
ընթերցողին մատուցել տրագիկոմեդիա յիշեցնող պատմութիւնը: Կասկածներս 
փարատելու համար որոշեցի երկա~ր տարիներ անց նորովի ընթերցել Ատրպետի 
«Տժվժիկ» պատմուածքը: Եւ ի՞նչ պարզուեց. 
 - Աստուա~ծ իմ, այս ի՞նչ բան է,- մտածում եմ, արեւմտահայերէնի, մանաւանդ` 
պոլսահայերէնի նշոյլն անգամ չկայ Ատրպետի`առաջին հայեացքից պարզունակ 
թուացող պատմուածքի մէջ: Իսկ երկխօսութիւններ (Dialogs)` ընդհանրապէս 
գոյութիւն չունի պատմուածքի մէջ: Սա մի իրական պատմութիւն է, որը տեղի է 
ունեցել 19-րդ դարի կէսերին` Պարսկաստանի հայաշատ գաւառներից մէկում: 
Եւ, Ատրպետը 3-րդ դէմքով պատմում է իրականութիւնը` պարսկահայերէնին 
մօտ գաւառական բարբառով:
Գրեթէ ոչինչ չասող այդ պատմուածքի նիւթը Երուանդ Մանարեանը հանճարեղ 
մտայղացմամբ վեր է ածել իրարայաջորդ համոզիչ գործողութիւնների, որոնք 
իրականացնող հերոսները կարծես թէ քոքով-պորտով պոլսահայեր լինեն: 
Մանարեանը պահել է Ատրպետի նկարագրած վայրերը (փողոց, մսավաճառի 
խանութ, սրճարան, բաղնիք, եկեղեցի), որոնց  մէջ հերոսները իրար հետ 
հաղորդակցւում են միանգամայն անթերի պոլսահայերէն  լեզուով` մշակուած  
սուր եւ դիպուկ հումորային երկխօսութիւններով:
Կասկած չկայ, որ ծնունդով պարսկահայ Երուանդ Մանարեանը «Տժվժիկ»-ի 
սցենարը  գրելիս մեծապէս օգտուել է երեք թրքահայ հանճարեղ արտիստների 
պոլսահայերէն լեզուի իմացութիւնից:
«Տժվժիկ» ֆիլմով Երուանդ Մանարեանը իրաւամբ կերտել է իր «Անձեռա-
կերտ Յուշարձան»ը, որի գլխաւոր բաղադրատարրերն են`բեմադրիչ Արման 
Մանարեանը (Երուանդի եղբայրը), մեծամեծ դերասան Հրաչեայ Ներսիսեանը, 
Ցոլակ Ամերիկեանը, Արման Կոթիկեանը եւ երաժշտութեան հեղինակ Էդուարդ 
Պաղտասարեանը:

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Երուանդ Մանարեան
(Յիշատակի Մտորումներ)
ՀԵՆՐԻԿ ԱՆԱՍԵԱՆ

Այս օրերին, երբ հողագունդը տապակւում է քորոնա ժահրի (Virus) 
ճիրաններում, անորոշութիւնից մտահոգ մարդիկ տանը նստած, հիմնա-
կանում տարեցներ, օրեր, ժամեր շարունակ, հեռուստացոյցի առջեւ են 

անցկացնում: Համակարգչից օգտուող շատ օգտատէրեր էլ արդէն յոգնել են 
իրենց համակարգիչների դիմատետրերում (Facebook) վխտացող ասէկոսէներից, 
հայհոյանքներից ու զազրախօսութիւններից եւ զբաղւում են ընթերցանութեամբ, 
եւ կամ էլ` հեռուստատեսային հաղորդումներ դիտելով:
Լաւ է, որ հայկական հեռուստաալիքները հրատապ լուրեր հաղորդելու հետ 
մէկտեղ, առանձին ժամեր են յատկացնում հայաստանեան` Հայֆիլմ ստուդիա-
յի կողմից արտադրուած հնավուրց` 50-70 տարուայ վաղեմութիւն ունեցող 
համազգային, համաժողովրդական սէր վայելող ֆիլմերի ցուցադրմանը: 
Իրականում, մեծ բարեբախտութիւն է այսօր հայկական հեռուստատեսային 
ալիքներ ունենալը` գէթ մեծահասակների համար, որոնք պարտադրուած են 
տանը մնալ, թէեւ միշտ չէ որ գոհացուցիչ են այդ հաղորդումները:
Մարտի 17-ին Հորիզոն հեռուստատեսային ալիքով, առաւօտեան լուրերից յետոյ, 
ժամը 11-ին մէկ ժամ տեւողութեամբ, իրար ետեւից ցուցադրուեցին Հայֆիլմի 
կողմից արտադրուած, ոսկէ ֆոնդի արժանացած երեք կարճամետրաժ ֆիլմեր 
(«Տժվժիկ», «Տէրն ու Ծառան», «Ոսկէ Ցլիկ»): Մեր ողջ կեանքի ընթացքում 
հարիւրաւոր անգամներ ենք դիտել այս ֆիլմերը, եւ ամէն անգամ էլ` կարծեօք` 
առաջին անգամ:
«Տժվժիկ»  ֆիլմի առաջին իսկ դրուագներից աչքիս առջեւ կենդանացաւ ֆիլմի 
գրական նիւթի (սցենար) հեղինակ, պաշտօնական հաղորդագրութեամբ «Բոլոր 
ժամանակների լաւագոյն դերասան» որակումով Երուանդ Մանարեանը, որը  
մէկ ամիս առաջ 96 տարեկան հասակում հրաժեշտ տուեց կեանքին:
  Միայն վերջին երկու-երեք շաբաթուայ ընթացքին պաշտօնական հաղորդագրու-
թիւններով  յիշուեց հայրենի բազմաշնորհ արուեստագէտ, լուրջ մտաւորական, 
բեմադրիչ եւ դերասան Երուանդ Մանարեանի մասին: Ես սպասում էի, որ 
համապարփակ, ծաւալուն մի յօդուած, գրութիւն կը կարդամ որեւէ լրագրի 
կամ պարբերականի մէջ, սակայն, ինչպէս սովորաբար լինում է, ինչպէս 
ժողովուրդն է ասում` «Ինչ լինում` գնացողին է լինում»: Եւ ես, խղճի մտոք, 
հոգեկան պարտք համարելով, պիտի փորձեմ իմ գնահատականը տալ թէ իր 
եւ թէ իր արտիստական-կատարողական յաղթարշաւի սկիզբը հանդիսացող 
«Տժվժիկ» կարճամետրաժ ֆիլմի մասին: Սակայն, վստահ եմ, շատերին է յայտնի 
նրա կողմից մեր մշակութային կեանքում աւելի քան 70 տարուայ ընթացքում 
տարուած ազգանուէր գործունէութիւնը: 
Հապայ` նրա կեանքի վերջին 30 տարուայ քաղաքական-հասարակական գործու-
նէութիւնը, ընդդիմադիր կեցուածքը իշխանութիւնների վարած ապազգային 
քաղաքականութեան դէմ: Երուանդ Մանարեանը եզակի մտաւորականներից  
մէկն էր, որ մինչեւ իր կեանքի վերջը հաւատարիմ մնաց իր սկզբունքներին ու 
մնաց  ժողովրդի հետ: 
Եւ, ինչպէս սովորաբար լինում է, նա քիչ թէ շատ լրջմիտ մօտեցումով ու 
մասնագիտօրէն արժեւորուեց  որպէս արուեստագէտ, հայասէր ու հայրենասէր 
անձնաւորութիւն` իր մահից յետոյ, քան իր ողջ գիտակցական կեանքում: Ո՞վ է 
տեսել, որ զառամեալ ծերունուն, 94 տարեկան հասակում Ժողովրդական Արտիս-
տի կոչում շնորհեն: Այս քայլով ներկայ իշխանութիւնները փորձեցին մաքրել 
նախորդների կողմից 70 տարի շարունակուող այպանելի անտարբերութեան  
քողը մեծ բեմադրիչի, դերասանի եւ մտաւորականի վրայից, յուսալով թէ  
հետագայում ոչ ոք չի յիշի, թէ երբ է այդ մեծ պարգեւին արժանացել անուանի 
մարդն ու արուեստագէտը: Գոնէ մենք, իր ժամանակակիցները լաւ էլ յիշում ենք, 
յիշում ենք նաեւ նրա բոցաշունչ ելոյթները համազգային, համաժողովրդական 

Մանրապատումներ Նշանաւոր Մարդոց Կեանքէն
Փրոֆ. ՕՇԻՆ ՔԷՇԻՇԵԱՆ
 
Բանաստեղծուհի Ալիսիա Կիրակոսեանը խնդրեց օր մը որ զինք Ուիլիըմ 
Սարոյեանին ծանօթացնեմ: Ամիսներ ետք գացինք Ֆրեզնօ եւ այցելեցինք 
Սարոյեանին։ Քիչ մը խօսեցանք ապա Սարոյեանը ուզեց, որ բանաստեղծութիւն 
մը արտասանէ։ Ալիսիան հազիւ սկսած էր, Սարոյեան կեցուց եւ ըսաւ. - «Հայերէն 
չեմ ուզեր»: Այս անգամ Անգլերէնով սկսաւ, Սարոյեան ընդհատեց «Անգլերէն 
ալ չեմ ուզեր. բնագիրը կարդայ»: Երբ Սպաներէնը աւարտեց, Սարոյեան ըսաւ. 
- «Beautiful, բնագիրը երաժշտական է եւ վանկերը շատ գեղեցիկ են։ Բնագիրը 
միշտ աւելի լաւ կը հնչէ»:

*****

Բանաստեղծ Ժագ Յակոբեան 1967ին Փասատինա հաստատուեցաւ եւ Լոս 
Անճելըսի Հայ Մշակութային Միութիւնը (յետոյ եղաւ Թէքէեան Մշակութային 
Միութիւն) գր իր ծննղեան  50ամեակին առիթով։ Գլխաւոր խօսողը ես էի։ 
Հանդիսութեան աւարտին Յակոբեան իր շնորհակալական  գեղեցիկ խօսքին 
աւարտին զարմանալի յայտարարութիւն մը ըրաւ ըսելով որ միութիւնն ու 
Քէշիշեանը սխալ մը գործեցին որովհետեւ ինք   50 տարեկան չէ, այլ՝ 32 քանի որ 
ինք վերածնաւ 1949ին երբ գրեց իր «Վերածնունդ» հատորը, կեանքը նուիրելով 
Յիսուսին իսկ նախորդ շրջանը տուած էր .... սատանային։

*****
Խորհրդային Հայաստանի շրջանին բանաստեղծուհի Մարօ Մարգարեան 
առաջին անգամ Ամերիկա եկաւ եւ մեր տունը մնաց երկու շաբաթ։ Շատ հաճելի 

օրեր անցուցինք։ Տարի մը ետք Սիլվա Կապուտիկեանը եկաւ եւ քանի մը անգամ 
բարկանալով կրկնեց թէ ինչո՞ւ ինք առաջին բանաստեղծուհին չէր որ եկած էր 
Ամերիկա եւ եկած է Մարօ Մարգարեանի այցելութենէն ետք։

*****
Լիբանանի Հ. Բ. Ը. Միութեան Յովակիմեան-Մանուկեան Երկրորդական 
վարժարանի մեր ուսուցիչը Վահէ-Վահեան թելադրեց, որ եթէ օր մը խմբագիր 
ըլլանք եւ երբ հեղինակ մը երկարաշունչ յօդուածի մը մէկ մասը ղրկած է 
տպագրելու համար, երբեք չտպենք մինչեւ որ ամբողջութիւնը ունենանք։ 
Բացատրեց, որ օր մը Ֆրանսահայ գրողէ մը վիպակ մը սկսած էր տպել իր 
հրատարակած «Անի» գրական ամսագիրին մէջ, սակայն յաջորդ թիւով 
շարունակութիւնը  չերեւցաւ որովհետեւ հեղինակը հիւանդանոց մնացեր էր եւ
մնացեալը չէր գրած տակաւին։ Վահէ-Վահեան ամօթով մնաց ...

*****
Երբ «Նոր Օր» եռօրեայի խմբագիրն էի Լոս Անճելըս 1968էն  1970, օր մը Լեւոն 
Զաւէն Սիւրմէլեան գրասենեակ եկաւ եւ յայտնեց որ ամբողջ օրը խմբագրատուն 
պիտի նստէր եւ ինծի պիտի դիտէր քանի որ վէպ մը պիտի գրէր եւ իրապաշտ 
ըլլալու համար պիտի հետեւէր խմբագիրի մը առօրեային։ Խնդրեց որ բնական 
աշխատանքս ընեմ, հեռախօսելու ժամանակ բարկանալով կամ  նոյնիսկ 
հայհոյելով եթէ պիտի խօսիմ, այդպէս ալ ընեմ։ Բացատրեց նաեւ որ վէպը 
իմ մասիս չէր եւ պարզապէս անհրաժեշտ էր որ իրապաշտօրէն կէս էջ մը 
տրամադրէր։ Այդ բոլորէն ետքն ալ, վէպը երբեք լոյս չտեսաւ...
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Անդրադարձ «Նոր Օր»ի Անցեալէն
Խմբագրականներու Շարք «Նոր Օր»ի
23 Հոկտ. 1951 – 15 Յունուար 1952

Մեր Գաղափարն Ու Գործը

Շար. Էջ 10

Թ.- ՌԱԿ-ը ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒ-
ԹԵԱՆ ՀԱՆԴԷՊ

Հայ ժողովուրդին երեք հազարա-
մեայ պատմութիւնը կ’արձանագրէ 
եղերական շեշտերով, թէ մեր ազգային 
թերութեանց ամենէն անուղղելին 
ու աղէտալին՝ պետականութեան 
ըմբռնումին պակասն է եղած: 
Հարեւանցի, դիւրին սահմանումով 
մը՝ շատեր այդ իրողութիւնը շփոթեր 
են մարդկային տարակարծութեանց 
խաբուսիկ երեւոյթին հետ եւ զայն կոչեր 
են «հայկական անմիաբանութիւն»: 
Անհիմն, անհեթեթ ու վիրաւորական 
վերագրում մը, որովհետեւ հայեր 
միաբանասէր են որեւէ ժողովուրդի 
չափ եւ անոնք զմայլելի համերաշխու-
թեամբ ու միաձոյլ համագործակցու-
թեամբ նուիրուեր են իրենց ազգային 
նպատակներու հետապնդման ճիգե-
րուն ու մարտնչումներուն՝ ամէն 
անգամ որ միացեր ու գործակցեր են 
հայ քաղաքական առաջնորդները:
Իսկ մեր հաւաքական կեանքին 
ղեկավարները, հին դարերու նախա-
րարներէն ու իշխաններէն մինչեւ 
ժամանակակից հանրային գործիչ-
ները՝ իրենց ամենէն ողբերգական 
սայթաքումներուն ինկան, որովհետեւ 
չկրցան հասկնալ պետականութեան 
կենսական նշանակութիւնը: Անոնք 
չյաջողեցան գնահատել պետութեան 
ֆիզիքական ու ոգեկան զօրութիւնը, 
որուն հովանին անհրաժեշտ էր՝ իրենց 
ապակեդրոն, փոքր ինքակալութեանց 
գոյատեւման համար իսկ: Եւ անձ-
նատուր եղան անհատապաշտ, 
այլամերժ հակամարտութեանց, իւրա-
քանչիւր նախարար ու իշխան՝ տիրա-
պետութեան աւելի լայն ասպարէզ մը 
ապահովելու տենչէն մտրակուած: 
Եւ յաւերժացնելու համար իրենց այդ 
ճղճիմ փառքերն ու շահերը՝ անոնք 
յաճախ դաւադրեցին ու կռուեցան 
հայոց արքայական կառավարութեան 
դէմ, զայն միշտ տկար ու խռովեալ 
պահելու մտասեւեռումով. Մոռնա-
լով, թէ անոր զօրութիւնը միա’կ 
երաշխիքն էր իրենց գոյութեան, 
արտաքին թշնամիներու մահացաւ 
սպառնալիքին դէմ: Պետականութեան 
փրկարար դերին ըմբռնումին անոնց 
այդ ահաւոր ձախողանքն էր, որ հայ 
ժողովուրդը մատնեց իր ամենէն 
դաժան պարտութեանց, իր ամենէն 
արիւնալի ողբերգութեանց:
Ռակ. Ազատական Կուսակցութիւնը 
հիմնովին յեղաշրջեց սեփական 
պետութեան հանդէպ կործանարար 
վերաբերումը, որ դարաւոր անէծքի 
մը նման հիւսուեր էր մեր ազգա-
յին ճակատագրին: Երբ 1920, 
Նոյեմբեր 29-ին Հայաստանի մէջ 
հաստատուեցաւ խորհրդային իշխա-
նութիւն, համայնավար վարչակար-
գով՝ Ռամկավար Ազատականներ 
դիմագրաւեցին վճռական երկընտ-
րանք մը:- Հայ ու միջազգային բոլոր 
պատմական նախընթացները միակ 
ուղղութիւն մը կը մատնանշէին, 
որուն արդէն կը հետեւէին Սովետ 
Միութեան անդամ ժողովուրդներու 
արտասահմանեան հատուածները:
Սակայն Ռամկ. Ազատ. Կուսակցու-
թիւնը, իրապաշտ, յանդուգն 
դատողութեան ու բիւրեղացած 

հայրենասիրութեան իր յատկանիշ-
ներով, խզեց կապանքները այդ 
բացասական աւանդութեան եւ 
պայծառ անկիւնադարձ մը արձա-
նագրեց հայ ազգային-քաղաքական 
պատմութեան մէջ: Մեր խորունկ, 
անսասան համոզումն եղաւ ու կը մնայ, 
թէ հայկական պետականութիւնը 
գլխաւոր գրաւականն է հայ ժողովուրդի 
փրկութեան եւ հզօրագոյն խարիսխն 
է անոր ազգային իտէալներու 
ամբողջական իրագործումին: Թէ՝ 
Խորհրդային Հայաստանի անդա-
մակցութիւնը Սովետ Միութեան 
հանրապետութեանց շարքին՝ միակ 
երաշխիքն է հայ ժողովրդին ու անոր 
հայրենիքին պաշտպանութեան 
մեր արիւնարբու թշնամիին դէմ եւ 
էական ազդակն է անոնց ներկայ բար-
գաւաճումին ու ապագայ զօրացումին:
Այս ճշմարտութեան ճանաչումը 
խորհրդահայ իշխանութեան գոյառ-
ման առաջին մռայլ, խուճապային 
օրե-րուն իսկ՝ հեռահաս իմաստու-
թեան ու խիզախ վճռականութեան 
անժխտելի ապացոյցն էր Ռամկա-
վար Ազատականներուն մէջ: Բայց 
սկզբունքին որդեգրումը՝ տակաւին 
միայն ակադեմական մեկնակէտն 
էր բարդ ու վտանգալի վարքագծին՝ 
որուն կ’առաջադրէր հետեւիլ Ռամկ. 
Ազատ. Կուսակցութիւնը: Հայաստանի 
մէջ կ’իշխէր համայնավար կառա-
վարութիւն մը, ընկերավարական 
դրութեամբ, կապուած Սովետ 
Միութեան: Անոնց թշնամի կամ 
հակառակորդ էին գրեթէ բոլոր այն 
երկինրները՝ ուր հայ գաղութները 
կեդրոնացած էին եւ որոնց մէջ կը 
գործէր մեր կազմակերպութիւնը: 
Կար ու կը մնայ նաեւ այն բացա-
յայտ իրողութիւնը՝ որ Ռամկ. Ազատ. 
Կուսակցութիւնը, իր տնտեսական 
ու քաղաքական ժողովրդավարական 
գաղափարականով՝ անհամաձայն էր 
ընկերվարական սկզբունքներուն:
Հակառակ անյաղթելի թուացող այդ 
խոչընդոտներուն, հակառակ ներքին 
չարագործներու սադրանքներուն ու 
օտար կառավարութեանց նախա-
սիրութեան կամ ճնշումներուն՝ 
Ռամկ. Ազատ. Կուսակցութիւնը 
ճանչցաւ ու հռչակեց վերականգնած 
հայկական պետութեան փրկարար 
նշանակութիւնը: Եւ ոչ միայն այդ-
քան: Ան մանաւանդ ջատագովեց ու 
կազմակերպեց գաղութահայութեան 
նիւթական ու բարոյական օժան-
դակութիւնը, այդ պետութեան աճու-
մին ու տեւականացումին համար: 
Այս հաւատումը կրնայ դիւրին հնչել 
այսօր, երբ մեր 30 տարիներու յարա-
տեւ գաղափարախօսութիւնն ու 
անդուլ գործունէութիւնը պսակաւոր 
են փառաւոր յաղթանակով մը եւ 
սփիւռքի հայութեան ամբողջութիւնը, 
բացի հայրենադաւներու հոսանքէն, 
բոլորուեր են այդ ուղղութեան շուրջ:
Բայց ինչպէս՝ բացառիկ յստա-
կատեսութիւն մը եւ հերոսական 
կորով մը միայն կրցան Ռամկավար 
Ազատականները պահել իրենց 
իւրացուցած վարքագծին վրայ, 
անշեղ հաւատարմութեամբ: Առա-
ջին տասնամեակին, Հայաստանի 
վարիչներէն ոմանք, դաւանական 
նախանձայոյզութենէ մղուած եւ 

անծանօթ գաղութահայոց տաժա-
նագին պայմաններուն՝ անարդար, 
երբեմն անարգական վերագրումներ 
կ’ընէին Ռամկավար Ազատական 
ղեկավարներու: Լայնախոհ հան-
դուրժողութեամբ ու անխարդախ 
հայրենասիրութեամբ՝ Ռամկավար 
Ազատականներ զսպեցին իրենց վիշտն 
ու յուսախաբութիւնը, թոյլ չտալով 
որ դառնութիւնը նուազագոյն չափով 
ազդէ իրենց ազգանուէր ծրագրին ու 
գործունէութեան. Վստահ, թէ իրենց 
առաքելութեան մեծ նշանակութիւնը 
պիտի ճանչցուի ու գնահատուի 
հետզհետէ, հայ ժողովուրդէն ու 
պատմութենէն:
Անսովոր ու յանդուգն էր որդեգրուած 
քաղաքական ուղղութիւնը հանդէպ 
վերականգնած հայկական պետութեան 
եւ ան աւելի տաժանագին ու վտանգա-
լի մարտահրաւէրի մը կը վերածուէր՝ 
միջազգային հակասովետ յարաճուն 
թշնամութեանց հետեւանքով: Մանա-
ւանդ, որ ազգուրացներու սնանկ ու 
վատասերած խմբակ մը՝ յարատեւ ու 
ամբարիշտ ճիգերով կը խեղաթիւրէր 
ու կը զրպարտէր, հայաստանեան մեր 
վարքագծին: Համայնավարութեան 
«գործակալի» կամ «ուղեկից»ի 
նենգաժէտ պիտակը շպրտելով եւ 
օտար կասկածամիտ իշխանութեանց 
մօտ՝ մեզ որպէս «անհաւատարիմ» 
ու «խռովարար» մատնանշելով: 
Բայց ամբողջ 30 տարի, Ռամկ. Ազա-
տականներ, աննուաճելի կորովով 
ու խիզախ հետեւողականութեամբ, 
փարած մնացին պետականութեան 
էութեան իրենց ըմբռնումին եւ 
այդ գաղափարին տարածման ու 
ամրացումին անվեհեր, անընկճելի 
ախոյեանները հանդիսացան գաղու-
թահայութեան մէջ, նոյն իսկ միջազգա-
յին ամենէն մռայլ, ամենէն ճգնա-
ժամային պայմաններու ճնշումին 
տակ:
Լիապէս հասկնալու ու գնահատելու 
համար Ռամկ. Ազատ. Կուսակցու-
թեան այս ուղեգծին բացառիկ 
նշանակութիւնը՝ անհրաժեշտ է զայն 
բաղդատել հեռաւոր անցեալի կամ 
ժամանակակից հայ հոսանքներու 
վերաբերումին հետ, հանդէպ հայրենի 
պետութեան: Տիգրան Մեծէն մինչեւ 
Արշակ Բ. եւ մինչեւ տարաբախտ Լեւոն 
Ե., երբ վերջապէս կործանեցաւ հայոց 
թագաւորութիւնը, ամբողջ 15 դարեր՝ 
հայ նախարարներ ու աւատապետեր 
յաճա՜խ ապստամբեր ու դաւադրեր 
են հայ արքայական տան իշխանու-
թեան դէմ՝ երբեմն զինակցելով 
օտար ներխուժողներու հետ ընդդէմ 
հայրենի կառավարութեան, անոր 
խորտակուած գահին աւերներուն 
վրայ՝ իրենց տիրակալութեան աթոռը 
հաստատելու տենչով: Եւ տակաւին՝ 
անոնք, թագակիր ինքնակալը եւ  
նախարարներն ու իշխանները կը 
պատկանէին նո’յն դասակարգին, կը 
դաւանէին նոյն գաղափարները, կը 
բաժնէին նոյն շահերն ու ձգտումները: 
Ուրեմն անոնց հակամարտու-
թիւնը, եղերականօրէն աղէտալի 
հայ ժողովուրդին ապահովութեան 
ու անկախութեան համար՝ կը բխէր 
միայն տիրապետութեան ու փառքի 
շարժառիթներէն:
Իսկ ներկայ շրջանին, հայ պետութիւնը 

վերականգնած է ընկերվարական 
սկզբունքներու վրայ: 
Ռամկ. Ազատ. Կուսակցութիւնը հիմ-
նապէս ապադասակարգային է իր 
կազմուածքով եւ զուտ ազգային է 
իր նկարագրով ու նպատակներով: 
Բոլոր ժողովուրդներու ազատագրումն 
ու համամարդկային եղբայրու-
թիւնը խաղաղ աշխարհի մը մէջ՝ 
իր դաւանանքին ոգեկամ շաղախը 
դարձեր են. Սակայն ան՝ իր որդեգրած 
սկզբունքներուն, իր նիւթական ու 
ֆիզիքական ուժերուն ամբողջ լոյսն 
ու զօրութիւնը մատուցած է հայ 
ազգութեան բազմապիսի, ստի-
պողական պահանջներու բաւա-
րարման: Եւ ամէ’ն հայ, առանց 
ընկերային դիրքի իւ տնտեսական 
դասակարգի, առանց սեռի ու կրօնի 
խտրութեան՝ կրնա’յ անդամակցիլ մեր 
կազմակերպութեան, եփէ ընտրէ լծուիլ 
հայ ժողովուրդի գերագոյն շահերու 
պաշտպանութեան ճիգերուն:
Բացայայտ, անհերքելի ճշմարտու-
թիւնը կը մնա’յ, թէ Ռ.Ա.Կ.ը ժողովրդա-
կան-համազգային կազմակերպու-
թիւն մըն է, ջախջախիչ մեծա-
մասնութեամբ՝ բանուոր, հողագործ, 
մանր առեւտրական ու մտաւորական 
անդամներով: Ան կը հաւատայ խօսքի, 
մամուլի ու խղճմտանքի բացարձակ 
ազատութեան, այդ իրաւունքները 
կենսական նկատելով ոչ միայն 
անհատական երջանկութեան՝ այլ 
նաեւ ընկերութեան յառաջդիմու-
թեան համար: Ան կը դաւանի, թէ 
ռամկավարական անկաշկանդ 
բարեշրջումը ամենէն ազդու, ամենէն 
բարերար կերպն է, մարդկութիւնը 
դէպի արդար, ապահով ու խաղախ 
կեանքի մը տեսլապատկերին տանե-
լու: Ժողովրդային, ազատական ռամ-
կավարութեան սկզբունքներուն 
անխարդախ կիրարկումը պիտի 
վերացնէ տնտեսական թշուառութիւնն 
ու յետամնացութիւնը, պիտի  ջնջէ 
ընկերային անհաւասարութիւններն 
ու ճնշումները, պիտի խափանէ 
պատերազմներն ու դրամագլուխի 
բռնատիրութիւնը: Եւ այդ չարիք-
ներուն բարձումով՝ կը վերնան 
նաեւ յեղափոխական արիւնոտ 
պոռթկումներու հաւանականու-
թիւնը եւ անոնցմէ ծնող զանազան 
«տիկտատուրա»ները:
Իր այս ազգային-քաղաքական 
հայեացքներով՝ Ռամկ. Ազատ. 
Կուսակցութիւնը կը դաւանի 
գաղափարական մը, որ բացորոշ 
տարբերութիւններ ունի Սովետ. 
Հայաստանի մէջ տիրող վարչակար-
գին սկզբունքներէն: Բայց այդ 
իրողութիւններու  իսկ մեծագոյն 
ապացոյցը հայթաթեց Ռամկավար 
Ազատականներու յայտնաբերած 
խորունկ իմաստութեան ու ջերմեռանդ 
հայրենասիրութեան, որով անոնք 
ըմբռնեցին խորհրդահայ պետութեան 
փրկարար նշանակութիւնը հայ 
ժողովուրդին գոյութեան համար եւ 
վճռեցին իրենց նիւթական, կազմա-
կերպական ու բարոյական բոլոր 
ուժերով սատարել անոր զօրացումին: 
Եւ առաջացաւ արտասովոր, բացա-
ռիկ երեւոյթ մը հայ կամ օտար 
քաղաքական իրադարձութեանց մէջ: 
Ռամկ. Ազատ. Կուսակցութիւնը,- 
զո’ւտ ազգային կազմակերպութիւն 
մը, «քաղքենիական», «տիրացույա-
կան» եւ այլ անարգական մակդիրնե-
րով մկրտուած՝ հանդիսացաւ հզօր 
պատնէշն ու զրահը գաղութա-
հայութեան մէջ, նուիրուած պաշտ-
պանութեանը Հայաստանի ընկեր-
վարական պետութեան: 
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ՄԻՊ-ը «Քորոնա» Ժահրի Տարածման 
Կանխարգիլման Կանոնները Պահպանելու Կոչ 
Կ՝ընէ Քաղաքացիներուն

Հայաստանի Մէջ Խստացուած 
Սահմանափակումները Կ՝երկարաձգուին Եւս 10 Օրով

ԱԺ-ն՝ Առանց Ընդդիմութեան՝ Առաջին Ընթերցումով 
Ընդունեց Մէկ Անգամ Տապալուած Փաթեթը

Հայաստանի Առողջապահական Համակարգը Պիտի 
Համալրուի 100 Շնչառական Գործիքներով, 60 
Հազար Փորձարկիչով

Ատրպէյճան Ներթափանցման Փորձ Կատարած է. 
Հակառակորդին Կրակոցէն Երեխայ Մը Վիրաւորուած է

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Հայաստանի Հանրապետութեան 
մարդու իրաւունքներու պաշտպանը 
կոչ կ՝ընէ քաղաքացիներուն պահ-
պանելու նոր «քորոնա» ժահրի 
տարածման կանխարգիլման կանոն-
ները եւ տուն մնալու։ Այս մասին 
յայտարարութիւն տարածած է ՀՀ 
մարդու իրաւունքներու պաշտպանի 
աշխատակազմի հանրային կապերու 
բաժինը։
«Քաղաքացիները կը շարունակեն 
անտեսել նոր «քորոնա» ժահրի 
կանխարգիլելման եւ տարածման դէմ 
պայքարի կանոնները։
Մարդու իրաւունքների պաշտպանի 
դիտարկումները, հասարակական 
ցանցերու եւ զանգուածային լրատւու-
թեան միջոցներու հրապարակում-
ները ցոյց տուած են, որ մարդիկ կը 
շարունակեն չպահպանել առանց 
խիստ անհրաժեշտութեան տունէն 
դուրս ելլելու պահանջը, երկար ժամա-
նակ կ՝անցնեն այգիներու եւ բակերու 
մէջ։
Պէտք է նկատի ունենալ, որ Հայաս-
տանի մէջ նոր «քորոնա» ժահրի 
տարածումը առաջացուցած է համա-
պետական նշանակութեան խնդիր-
ներ, որոնք առաջնահերթ կապուած 
են ողջ բնակչութեան առողջութեան 
պահպանման հետ: Անոնք կ՝առնչուին 
երկրի անվտանգութեան (տնտեսա-
կան, իրաւական եւ այլն):

Այս բարդ իրավիճակին մէջ մեզի 
անհրաժեշտ է համերաշխութիւն ու 
փոխադարձ յարգանք, վստահութիւն 
մէկը միւսի նկատմամբ: Այս գործօնն-
երը այն կարեւոր գրաւականները, որ 
կրնան ապահովել «քորոնա» ժահրի 
կանխարգիլման սպառիչ լուծում 
միասնական ջանքերով:
Առարկայական պատճառներով 
առաջ եկած ու մարտահրաւէրներով 
լի այս պատասխանատու շրջափուլը 
յաղթահարելու համար՝ մեզմէ իւրա-
քանչիւրը իր պարտականութիւնը 
պէտք է կատարէ լիարժէք՝ իրեն 
վերապահուած կարգավիճակին 
համապատասխան:
Բնականոն կեանքի վերադարձը հնա-
րաւոր է տունը մնալու պահանջը 
եւ կանխարգելիչ կանոնները պահ-
պանելու պարագային։
Մարդու իրաւունքներու պաշտպանը 
կոչ կ՝ընէ քաղաքացիներուն չանտե-
սելու նոր «քորոնա» ժահրի տարած-
ման վտանգը եւ տուն մնալու»,- նշուած 
է յայտարարութեան մէջ։

Հայաստանի մէջ եւս 10 օրով կ՝եր-
կարաձգուին խստացուած սահ-
մանափակումները: Այս մասին, 
Facebook-ի իր էջի ուղիղ հեռար-
ձակման ընթացքին նշեց ՀՀ վարչա-
պետ Նիկոլ Փաշինեան: 
«Ստիպուած ենք առնուազն 10 օրով 
երկարացնելու խստացուած սահ-
մանափակումները։ Վիճակագրու-
թիւնը կ՝անհանգստացնէ մեզի: 
Կայ երկու բացասական սահման, 
մէկը խուճապարահ ըլլալն է, միւսը՝ 
իրավիճակին շատ հանգիստ վերա-
բերիլը: Մենք խուճապի մատնուե-
լու վտանգ ունէինք, սակայն յաջո-
ղեցանք կառավարել: Կարծես, այլ 
ծայրայեղութեան մէջ կը մտնենք՝ 

ՀՀ Ազգայիին ժողով, երէկ, արդէն 
երկրորդ արտահերթ նիստով, 
ընդունեց օրակարգի մէջ ընդգրկուած 
երկու օրինագիծերը:
Առաջինը «Արտակարգ դրութեան 
իրաւական վարչաձեւի մասին» եւ 
«Ելեկտրոնային հաղորդակցութեան 
մասին» օրէնքներուն մէջ փոփո-
խութիւններու փաթեթն էր, որ 
ընդունուեցաւ առաջին ընթերցու-
մով, իսկ երկրորդը «Բնակչութեան 
բժշկական օգնութեան եւ սպա-
սարկման մասին» օրէնքին մէջ 
լրացումներ կատարելու մասին» 
նախագիծն էր, որ ընդունուեցաւ 
երկրորդ ընթերցումով, քանի որ 
առաջին ընթերցումով անիկա արդէն 
ընդունուած էր: Այս մասին կը հաղոր-
դէ Yerkir.am-ը։
Նշենք, որ արտահերթ նիստը անցաւ 
առանձ ընդդիմութեան ներկայա-
ցուցիչներուն:
Քուէարկութիւններէն ետք՝ ԱԺ 
նախագահ Արարատ Միրզոյեան կոչ 
ըրաւ բոլոր խմբակցութիւններուն՝ 
ենթադրաբար ժամը 21.30-էն ներ-
կայ ըլլալու ԱԺ. «Ժամը 21.30-21.45-ի 
ընթացքին մենք պիտի գումարենք մեր 
երկրորդ նիստը, այս նախագիծերու 

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի 
գլխաւորութեամբ կառավարութեան 
մէջ տեղի ունեցած է Հայաստանի 
Հանրապետութեան մէջ «Քորոնա» 
ժահրի տարածումը կանխարգիլող 
աշխատանքները համակարգող 
յանձնաժողովի նիստը: Այս մասին կը 
յայտնեն ՀՀ կառավարութենէն:
Առողջապահութեան նախարար Արսէն 
Թորոսեան նախ անդրադարձած է 
«Քորոնա» ժահրով վարակաւածներու 
դէպքերուն եւ վարակուած անձերու 
առողջական վիճակին:
Ըստ անոր՝ յառաջիկայ օրերուն ՀՀ 
առողջապահական համակարգը 
պիտի համալրուի նոր սարքաւորումնե-
րով, մասնաւորապէս, 100 շնչառա-
կան գործիքներով, 60 հազար փոր-
ձարկիչով, այլ պարագաներով` 

Տաւուշի մարզի Նոյեմբերեանի շրջանի 
հայկական դիրքերու ուղղութեամբ 
ատրպէյճանական կողմը ներթա-
փանցման փորձ կատարած է, 
հակառակորդը ետ շպրտուած է, 
սակայն միաժամանակ թիրախի տակ 
յայտնուած են Բաղանիս եւ Ոսկեւան 
գիւղերը. Վիրաւորուած է Ոսկեւան 
գիւղի բնակիչ երեխայ մը: Այս մասին 
կը տեղեկացնէ ՊՆ խօսնակ Շուշան 
Ստեփանեան:
«Այսօր ժամը մօտ ժամը 19:00-ին 
ատրպէյճանական կողմը ձեռնարկած 
է ներթափանցման փորձի Տաւուշի 
մարզի Նոյեմբերեանի շրջանի հայ-
կական դիրքերու ուղղութեամբ: Հայ-
կական դիրքապահ ուժերու գործո-
ղութիւններուն շնորհիւ հակառակոր-
դը ետ շպրտուած է, կորուստներու 
վերաբերեալ տեղեկութիւնները կը 
ճշտուին: Հայկական կողմը կորուստ-
ներ չունի, գործողութիւններու 

շատ հանգիստ կը վերաբերինք իրա-
վիճակին: Շատերը կը մտածեն, 
որ «քորոնա» ժահրը իրենց չի 
հասնիր: Շատ պիտի ուզէի կիսել ձեր 
լաւատեսութիւնը: Եթէ հոգ չտանինք, 
արտակարգ միջոցներ չձեռնարկենք՝ 
«քորոնա» ժահրը մեզի կը հասնի 
շատ արագ: Կար վարկած, թէ շատ 
շատերը պիտի վարակուին: Մենք 
խնդիր ունինք, որ այդ ընթացքը ըլլայ 
կառավարելի, այսինքն, այնպէս չըլլայ, 
որ այնքան շատնան դէպքերը, որ 
առողջապահական համակարագը 
կաթուածահար ըլլայ: Ատոր համար 
կը յորդորենք տուն մնալ»,- ըսաւ 
վարչապետը:

դիմակներով, բժշկական յատուկ 
հագուստով, ակնոցներով եւ այլն:  
Այնուհետեւ քննարկուած են «Քորո-
նա» ժահրի տարածումը կանխար-
գիլելուն ուղղուած քայլերուն, համա-
ճարակաբանական խնդրի կառա-
վարելիութեան, տեղաշարժի եւ 
տնտեսական գործունէութեան սահ-
մանափակումներուն վերաբերող 
հարցեր: 

հետեւանքով թեթեւ վիրաւորուած է 
երկու զինծառայող: Միաժամանակ, 
հակառակորդը թիրախի տակ առած է 
Բաղանիս եւ Ոսկեւան գիւղերը, որուն 
հետեւանքով վիրաւորուած է Ոսկեւան 
համայնքի բնակիչ երեխայ մը, որ այդ 
պահուն կը գտնուէր պատշգամը»,-
յայտնած է Ստեփանեանը:
Ան նաեւ նշած է, որ սահմանին իրա-
վիճակը կայունացնելու եւ ատրպէյ-
ճանական զինուած ուժերուայս 
պարագային` սահմանապահ ուժե-
րու` համաճարակի պայմաններուն 
մէջ ձեռնարկած անպատկառ գոր-
ծողութիւնները սաստելու նպա-
տակով ՀՀ զինուած ուժերը պիտի 
դիմեն իրավիճակին համարժէք 
գործողութիւններու, որու հետե-
ւանքների ամբողջ պատասխա-
նատւութիւնը պիտի կրէ Ատրպէյ-
ճանի ռազմաքաղաքական ղեկա-
վարութիւնը:

երկրորդ ընթերցման համար»:
Յիշեցնենք, որ արդէն յայտնած էինք, 
որ այսօր հրաւիրուած ԱԺ արտահերթ 
նիստը մէկ անգամ արդէն տապալուած 
էր: Այս նիստին կը մասնակցէր միայն 
«Իմ քայլը» խմբակցութիւնը:
Նախագիծը կը սահմանէ, որ 
արտակարգ դրութեան պարագային 
բջիջային ցանցի ներկայացուցիչները 
պարտաւոր են համապատասխան 
որոշումով սահմանուած ձեւով եւ 
կարգով պետական մարմիններուն 
տրամադրել յաճախորդներուն կողմէ 
օգտագործուող ծառայութեան վայրը 
պարզելու համար անհրաժեշտ 
տուեալներ (յաճախորդի տեղորոշում) 
եւ յաճախորդի հեռախօսահամարի 
հետ ուղիղ կամ անուղղակի (միջ-
նորդաւորուած) կապ ունեցած հեռա-
խօսահամարները, հեռախօսային 
խօսակցութիւնը սկսելու ամսաթիւը, 
սկիզբը եւ աւարտը պարզելու 
համար անհրաժեշտ տուեալներ, իսկ 
հեռախօսային զանգի վերահասցէ-
ագրման կամ փոխանցման պարա-
գային, այն հեռախօսահամարի 
վերաբերեալ տուեալներ, որուն 
փոխանցուած է զանգը:
Յիշեցնենք նաեւ, որ նախորդ օր ԱԺ-ն 
առաջին ընթերցմամբ ընդունած էր 
նախագիծը, իսկ այսօր՝ երկրորդ 
ընթերցմամբ անիկա չընդունուեցաւ, 
քանի որ ընդդիմադիր երկու 
խմբակցութիւնները չմասնակցեցան 
քուէարկութեան, իսկ «Իմ քայլ»ի այդ 
պահուն ներկայ պատգամաւորները 
65-էն աւելի չէին:

Սկիզբը Էջ 09

Պատմութեան ամենէն տխուր ու 
զաւեշտական հեգնանքներէն մէկն 
է այս պերճախօս հակասութիւնը: 
Բայց ան նաեւ գերագոյն ապացոյցն է 
Ռամկավար Ազատականներու զմայլե-
լի յստակատեսութեան, անկաշառելի 
փաստն է պետականութեան այն 

ու հերոսական կորովին: Եւ անի-
կա անհերքելի փաստն է պետա-
կանութեան այն խոր ըմբռնումին՝ 
զոր առաջին օրէն իսկ յայտնաբերեցին 
Ռ.Ա.Կ.ի վարիչները, զայն վերածելով 
շողարձակ ու անշէջ փարոսի մը եւ անոր 
պայծառ լոյսով՝ գաղութահայութիւնը 
առաջնորդելով դէպի հայ ազգային 
վերականգնումի իրագործումը:

Անդրադարձ «Նոր Օր»ի Անցեալէն
Խմբագրականներու Շարք «Նոր Օր»ի
23 Հոկտ. 1951 – 15 Յունուար 1952

Մեր Գաղափարն Ու Գործը



At the initiative of the American side, 
Foreign minister of Armenia Zohrab 

Mnatsakanyan had a phone conver-
sation with Acting Assistant Secretary 
of State in the Bureau of European 
and Eurasian Affairs Philip Reeker, 
ARMENPRESS was informed from the 
press service of the MFA Armenia.
The interlocutors exchanged views on 
the challenges rising from the spread 
of the novel coronavirus and mea-
sures aimed at overcoming them, 
emphasizing the importance of inter-
national cooperation and coordina-
tion of efforts. In this context Zohrab 
Mnatsakanyan expressed gratitude 
to the US Government for providing 
Armenia with financial assistance for 
fighting against coronavirus.
FM Mnatsakanyan expressed solidari-
ty with the US Government in its fight 
against the novel coronavirus.
At the request of Philip Reeker, Zohrab 
Mnatsakanyan presented the situation 
following the armed incident on Armenia-
Azerbaijan border yesterday.
At the end of the conversation the sides 
emphasized their readiness to take 
active steps for expanding the Armenian-
US cooperation agenda.

teams represented in the Parliament 
of Artsakh. Those are Free Fatherland 
bloc, United Fatherland, Justice, ARF 
and Democratic parties of Artsakh. The 
data about the distribution of seats will 
be published 7 days later”, Arzumanyan 
said.
Artsakh held a parliamentary and pres-
idential elections on March 31.
12 parties and party blocs were taking 
part in the parliamentary election.
Here is the list of parties with the respec-
tive votes received:
1. National Revival – 2,360 votes or 
3.2%
2. United Fatherland – 17,365 or 23.63%
3. Independence Generation – 656 
or 0.9%
4. ARF – 4,717 or 6.4%
5. Revolutionary Party of Artsakh – 
1,660 or 2.26%

The turnout was 72,7%.
Arayik Harutyunyan, a former Cabinet 
minister and the leader of the Free 
Fatherland Party, garnered most of 
the votes - 36076 votes or 49,26%. 
Incumbent foreign minister Masis 
Mayilyan garnered 26,4% of votes. 
The third most popular candidate in the 
polls was Vitaly Balasanyan with 14,7%. 
The other candidates gained little votes.
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DISTRICT OF

COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

ing during the pre-construction phase.


ARMENIAN AMERICAN MUSEUM

SELECTS MATT CONSTRUCTION

AS PRE-CONSTRUCTION

GENERAL CONTRACTOR

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

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

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

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

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

gence service.

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

lied leaders at their first meeting in Tehran in November 1943.

Born on 25 January 1926 in Gyumri, in what was then Soviet Armenia, she moved

with her family to Iran in the early 1930s. She joined an anti-fascist group at the age

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

When Hitler ordered the plot to kill the “Big Three” at a conference in Tehran, their

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

The couple moved to the Soviet Union in 1951 and had a long career as secret

agents. The SVR – one of the successor agencies to the Soviet-era KGB – said they

were involved in active intelligence work in “extreme conditions in many countries”

but did not provide further details.

Gevork, who was decorated with the Hero of the Soviet Union award, died in 2012

aged 87. “Gevork used to say that of the five rays of his Hero Star, at least two be-

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

Soviet spy who foiled Nazi plot to kill allied leaders dies aged 93
Goar Vartanian worked with her husband to expose German agents during second world war

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

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

Artsakh Goes to Second Round to Elect 
President

COVID-19 Updates: Over 
900 Thousand Infected

Donations for Armenia Anti-
coronavirus Efforts Reach 
Over 822.5 Million AMD

FM Mnatsakanyan Thanks 
USA for Supporting Armenia 
in Fighting Coronavirus

Two Armenian Soldiers 
Wounded by Azerbaijani 
Shooting in Tavush Province 
Transported to Yerevan

5 Political Forces to be Represented at Artsakh 
Parliament: CEC Presents Preliminary Results

Statement of Unity and Strength by the 
Pan Armenian Council of Western USA

Artsakh’s presidential election are 
set to go for a second round as the 

March 31 polls saw none of the candi-
dates garnering more than 50% of votes, 
the country’s election board announced 
while presenting the preliminary results.
Artsakh Central Electoral Commission 
Chairperson Srbuhi Arzumanyan said 
the second round of elections will take 
place on April 14th.

Two soldiers of the Armenian Armed 
Forces who were wounded on 

March 30 by the shots fired from the 
Azerbaijani side have been transported 
to Yerevan, Armenian defense minister’s 
spokesperson Shushan Stepanyan told 
Armenpress.
“The two soldiers, who were wounded by 
the Azerbaijani shooting in Tavush prov-
ince, are in stable condition, their lives 
are not in danger. They have already 
been transported to Yerevan”, she said.
On March 30, at around 19:00, the 
Azerbaijani forces launched a sabo-
tage infiltration attempt at the direction 
of the Armenian military positions in 
Noyemberyan town of Tavush province. 
The adversary was pushed back thanks 
to the actions of the Armenian forces. No 
casualties were reported in the Armenian 
side, only two soldiers received a slight 
wound. At the same time, the adversary 
targeted also Baghanis and Voskevan 
villages as a result of which a 14-year-
old village resident has been wounded, 
but his life is not under danger. The child 
has also been transported to Yerevan.

A total of 822 million 549 thousand 
drams has been donated to the 

Armenian Government for its anti-coro-
navirus efforts, the government said.
ARMENPRESS reports the treasury 
account (900005001947) was opened 
on March 17th for citizens and organi-
zations willing to make donations.
The government said a total of 3128 
payments were made since.

The number of people infected with 
the novel coronavirus (COVID-

19) around the world has surpassed 
900,000, according to the data released 
by coronavirus research centers.
Death toll is over 45,000.
190,773 patients have recovered.
5% of the infected are in serious con-
dition.
US is leading in the world in terms of 
the largest number of infected people 
(200,289 confirmed cases). Over 4,390 
deaths were reported.
Then comes Italy which confirmed 
110,574 cases so far. Italy is the first 
in the world with the coronavirus death 
cases as 13,155 patients have died.
Spain has surpassed China, captur-
ing the third place with the number of 
confirmed cases. Here the number of 
confirmed cases is 102,136 and the total 
number of deaths is 9,053. Over 6,000 
new cases were reported in Spain.
China, where the COVID-19 outbreak 
started, has appeared in the fourth 
place with 81,554 cases. The number 
of new cases is just 36. 76,238 people 
have recovered, and 3,312 have died. 
Meanwhile, the Chinese authorities 
announced about the stop of the spread 
of the virus inside the country.
Then comes Germany with 75,754 
confirmed cases. This number rose by 
3,900 in one day. 848 people have died.  
In Armenia, the number of confirmed 
cases has reached 571 as of April 1. 31 
patients have recovered. 4 death cases 
have been registered.

5 political parties will be represented 
in the newly-elected Parliament of 

Artsakh, Chair of the Central Electoral 
Commission of Artsakh Srbuhi 
Arzumanyan said at a press conference.
“In case of parties, those which passed 
the 5% threshold, are elected to the 
parliament, whereas in case of party 
blocs, 7% is needed to pass the thresh-
old. Thus, there will be 5 political 

The Pan Armenian Council of Western 
United States of America (PAC-WUSA) 
has been in consultations with repre-
sentatives of its member organizations 
to assess the situation, in light of the 
public health crisis, and receive reports 
about ongoing relief efforts.  PAC-
WUSA and its member organizations 
stand in solidarity with all of humanity 
in an effort to confront and defeat the 
current pandemic.
The health and well-being of the 

Armenian nation – the countries of 
Armenia and Artsakh, and communi-
ties across our diaspora – are price-
less.  The life of every Armenian is 
precious.
Here in southern California, we extend 
our love, concern, and good wishes to 
members of the Armenian community.  
We advise members of our community 
to abide by all federal, state, and local 
government orders and restrictions.  

Անդրադարձ «Նոր Օր»ի Անցեալէն
Խմբագրականներու Շարք «Նոր Օր»ի
23 Հոկտ. 1951 – 15 Յունուար 1952

Մեր Գաղափարն Ու Գործը
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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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Statement of Unity and Strength by the 
Pan Armenian Council of Western USA

News from Armenia & Artsakh

Artsakh’s Efforts Should Receive International 
Support – MFA Artsakh

Situation in Border is Under Control, Says 
Artsakh Defense Army’s Commander

Armenia to Further Tighten Restrictions During 
Extended Nationwide Lockdown Over COVID19 – 
Deputy PM
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The consistent efforts of the authorities 
and people of Artsakh should be support-
ed by the international community, since 
the strengthening of democracy, human 
rights and the rule of law is universal and 
therefore is the collective responsibility 
of the entire world community. The cre-
ation of artificial obstacles on this path 
is a violation of the provisions of funda-
mental international human rights instru-
ments, ARMENPRESS reports reads the 
statement issued by the Foreign Ministry 
of Artsakh on the national elections held 
in March 31.
“On March 31, 2020, in accordance with 
the Constitution adopted at the national 
referendum in 2017, the sixth presi-
dential and the seventh parliamentary 
elections were simultaneously held in 
the Republic of Artsakh.
The authorities of the Republic created 
all the necessary conditions for the 
elections to be held on a competitive 
and free basis and in line with inter-
national standards. The elections in 
Artsakh attracted unprecedented atten-
tion: over 140 international observers 
and about 40 foreign journalists from 
38 countries expressed readiness to 
participate in them. Unfortunately, due 
to the preventive measures in place in 
different countries, including restrictions 
on movement caused by the spread of 
the new coronavirus (COVID-19), the 
participation of international observers 
and foreign journalists was impossible. 
We express our deep gratitude to all 
international observers who expressed 
readiness to support this important 
democratic process in Artsakh by their 
participation. At the same time, around 
950 representatives of non-govern-
mental organizations from Artsakh and 
Armenia observed the elections.
The elections passed in a calm atmo-
sphere, with the active participation of 
voters. The turnout made 72.2 percent 
of the total number of voters. According 
to the preliminary data of the Central 

Commander of the Defense Army of 
Artsakh Jalal Harutyunyan says the 
situation in the border is under control.
“The border situation in the Defense 

The strategy and restrictions during the 
nationwide lockdown in Armenia which 
was extended for another 10 days to 
prevent the spread of the novel coronavi-
rus (COVID-19) will be further tightened 
in the country, Deputy Prime Minister, 
State of Emergency Commandant Tigran 
Avinyan said at a press conference.
“Extending those restrictions for another 
10 days will allow us to conduct large-
scale preventive and isolation measures, 
help the National Center for Disease 
Control and Prevention to effectively find 

Electoral Commission of the Republic of 
Artsakh, five political forces were elected 
to the National Assembly (Parliament). 
It should be noted that 10 political par-
ties and 2 party alliances competed for 
parliamentary seats. Due to the fact 
that none of the presidential candidates 
took over 50% of the votes, the second 
round of the presidential elections is set 
to be held, which will take place within 
the time frame prescribed by the law.
The elections held in conditions of open-
ness and political pluralism have once 
again demonstrated the determination 
of the authorities of the Republic of 
Artsakh in the effective organization of 
the public life based on the democratic 
principles, the consistent improvement 
of state institutions, and the provision of 
efficient mechanisms of public control.
We are convinced that the strengthening 
of democratic traditions and their spread 
throughout the South Caucasus will 
become an important contribution to 
ensuring peace, stability and predict-
ability in the region, as well as create 
the necessary conditions for the final 
settlement of the Azerbaijan-Karabakh 
conflict by exclusively peaceful means.
The consistent efforts of the authorities 
and people of Artsakh should be sup-
ported by the international community, 
since the strengthening of democracy, 
human rights and the rule of law is 
universal and therefore is the collec-
tive responsibility of the entire world 
community. The creation of artificial 
obstacles on this path is a violation of 
the provisions of fundamental interna-
tional human rights instruments”.

the persons who directly contacted the 
infected people and isolate them. Our 
goal is to increase the number of test 
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We echo the guidelines of public health 
institutions and urge members of our 
community to shelter at home and 
follow social distancing.
It has been brought to PAC-WUSA’s 
attention that there are individuals who 
are attempting to take advantage of 
the current crisis by falsely portraying 
themselves as charitable organiza-
tions collecting funds to assist those 
in need at this time.  We recommend 
that members of our community be 
vigilant and not fall victim to scams and 
fraudulent activity.  When in doubt, do 
not give in to such demands.  Ask the 
authorities or someone who you trust 
to determine the legitimacy of those 
soliciting donations.
Rest assured, many of PAC-WUSA’s 
member organizations are providing 
emergency assistance and resources 
to individuals and families in need.  We 
encourage our community to join such 
efforts, and especially assist those who 
are most vulnerable.
This week’s passage of $2 trillion in 
emergency relief funds by the United 
States government will, among other 
things, provide a one-time payment 
of $1,200 to each adult and up to 
$3,000 per family.  If you or your family 
members require access to informa-
tion or resources, please reach out to 
our community’s charitable, medical, 
advocacy or organizations, which are 
ready to provide valuable assistance 
and address your concerns.  In a sub-
sequent communique, PAC-WUSA will 
release a list of helpful online links for 
available government and charitable 
resources.
Now is the time for our nation to unify, 
from a distance, and share the inspir-
ing stories of community good. Now 
is the time to check in on our elders 
and parents, and to thank everyone 
on the front lines of this crisis – doc-
tors, nurses, paramedics, pharmacists, 
sanitation workers, truck and delivery 
drivers, and owners of markets and 
restaurants – who work diligently and 
remind us that staying home is a 
necessary and serious life-saving 
measure.
While you and your family are safe 
at home and as a friendly reminder, 
March and April 2020 are designated 
as ideal months to complete the 2020 

U.S. Census for your entire house-
hold.  We encourage members of our 
community to take advantage of this 
period at home and submit the Census 
form by following the recommenda-
tions of HyeCount.  For additional 
information about the 2020 Census, 
visit HyeCount.org online.
The PAC-WUSA wishes you and 
your family members good health, 
strength, safety, and vigilance.  We 
will overcome this crisis together and 
be stronger than ever.
Pan Armenian Council of Western 
United States of America and its 
member organizations.

Armenian Assembly of America
Armenian Bar Association

Armenian Catholic Eparchy 
of Our Lady of Nareg of North 

America
Armenian Democratic Liberal 

Party Western District
Armenian General Benevolent 

Union, Western District
Armenian Evangelical Union of 

North America
Armenian Missionary Association 

of America
Armenian National Committee of 

America, Western Region
Armenian Relief Society of 

Western USA
Armenian Revolutionary 

Federation of Western USA
Armenian Society of Los Angeles 

– Iranahay Miutyun
Armenian Youth Association of 

California – Irakahay Miutyun
Armenian Youth Federation of 

Western USA
Hamazkayin Armenian 

Educational and Cultural Society 
of the Western USA

Homenetmen Western USA
Iraqi Armenian Family 

Association of Los Angeles
Kessab Educational Association

Organization of Istanbul 
Armenians

Service Employees International 
Union – Armenian Caucus

Southern California Armenian 
Democrats

Tekeyan Cultural Association
Unified Young Armenians

Western Diocese of the Armenian 
Church of North America

Western Prelacy of the Armenian 
Apostolic Church of America

5 Political Forces to be Represented at Artsakh 
Parliament: CEC Presents Preliminary Results

6. Free Fatherland bloc – 29,688 or 
40.4%
7. Justice Party – 5,865 or 7.9%
8. Democratic Party of Artsakh – 4,269 
or 5.81%

9. Unified Armenia Party – 958 or 1.3%
10. Conservative Party of Artsakh – 
2,108 or 2.87%
11. Communist Party of Nagorno 
Karabakh – 480 or 0.65%
12. New Artsakh bloc – 3,305 or 4.5%

kits in line with developing these tech-
nologies and reduce the restrictions as 
much as possible in accordance with this 
process. The strategy may change and 
restrictions may further tighten within 
the next 10 days. The police forces will 
be joined by other forces from different 

structures in order to further raise the 
efficiency of the control”, he said.
He said that if the government didn’t 
apply such restrictions, then 89% of the 
Armenian population would have been 
infected with the virus.

Army’s territory is under control. Today 
everything is being done to further raise 
the vigilance in order to stay away from 
provocations”, he told reporters.
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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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Brave Pontiff
(1869-1954)

The Soviet Union
The Armenian Church
Catholicos Kevork VI Chorekjian
The Pontiff Who Saved the Armenian Church
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Rev. ZAVEN ARZOUMANIAN, PhD

“On April 19, 1945, I was received by Marshal Stalin at the Kremlin and pre-
sented my 11 requests listed on the petition labeled ‘for the sake of the rebirth 

of the Armenian Church and nation’. The Marshal gave his permission for most 
of them. Gratefully I asked a final request if he would sign the file. Stalin put his 

signature on the upper left corner of the document with the above date.” 
    Archbishop Kevork Chorekjian
Political Pressure

As the Soviet Union faced the 
Second World War the state affairs 
in Armenia turned to the worst. The 

Church of Armenia suffered gravely follow-
ing the treacherous murder of Catholicos 
Khoren I Mouradbekian in 1938, who 
had earlier appointed Archbishop Kevork 
Chorekjian his Vicar. The Archbishop, 
whose 150th birth year was last year, 
inherited the most trying times in our 
recent history to keep Holy Etchmiadzin 
and the churches in Armenia safe despite 
heavy persecutions. He proved to be 
the brave cleric who heroically struggled 
against all odds with high diplomacy even 
before he ascended to the Supreme 
Throne of the Church. After the murder of Catholicos Khoren, Archbishop Kevork 
was the target who was pursued by the authorities wherever he travelled. One 
evening, as we read in a contemporary review, he was persecuted on his way to 
Etchmiadzin. Realizing the danger, at mid-night he knocked on the doors of Poet 
Avedik Issahakian’s residence in Yerevan for refuge. He stayed overnight with the 
poet and his wife and continued his way the next day.

Meeting at Kremlin 
As impossible as it was Archbishop Chorekjian found his way to meet with Marshal 
Stalin at Kremlin utilizing the war and bribing the dictator who had no choice but 
to receive him and listen to the requests listed on the document labeled “For the 
sake of the Rebirth of the Armenian Church and Nation,” asking for the return 
of the confiscated properties of the Mother See and for the removal of related 
restrictions. The requests submitted to Marshal Stalin included the convening of 
the delayed National-Ecclesiastical Assembly in Etchmiadzin to elect the next 
Catholicos, and in most cases granting his approval along with the Assembly 
under his signature right at the Kremlin.
During World War II hundreds of thousands Armenians from the Soviet Armenian 
Republic were recruited in the Red Army with great numbers giving their lives, 
while Arch-bishop Kevork Chorekjian stood firm with amazing brevity and diplo-
macy, challenging all impossible fronts, even to the point asking the Diaspora 
Armenians, in the Middle East and across the oceans, to raise funds through the 
churches for the construction and donation of 22 tanks named after “Sassountsi 
David” to the Red Army to satisfy Marshal Stalin. The offer was important for the 
Archbishop’s immediate plans, when in 1945 he was called from Moscow through 
Stalin’s deputy Berea to meet the head of the Union in Kremlin on April 19. As 
unusual and impossible as it was, the meeting actually took place and Archbishop 
Chorekjian was successful to meet with Stalin and obtain freedom to pursue the 
Armenian Church affairs in Holy Etchmiadzin.
Archbishop Chorekjian presented to Stalin his documented list of 11 requests, 
and most of them were granted, including the return back to the administration 
of the Armenian Church the confiscated areas around the Mother Cathedral, to 
convene the much delayed National-Ecclesiastical Assembly, to open the Seminary 
after three decades of closure, and to publish “Etchmiadzin,” the official organ of 
the Catholicosate. The courageous Archbishop at his age of 73 wished Stalin to 
sign his approval on the document “as a testimony of your special attention for 
the Armenian people and the Armenian Church.” Marshal Stalin did sign “on the 
upper left corner of the first page in an angle to read: “I agree, President of the 
Council of Soviet Union, Yosif Stalin, 19.4.45 AD.” The document was made legal 
and irreversible. For sure, the aged Archbishop Kevork Chorekjian’s name as a 
hero will always brighten the sad pages of our recent history. He not only received 
what he wanted, but he was awarded the “Medal for the Defense of Caucasus.” 
He returned to Yerevan on April 30 fully accomplished his sacred mission.

1945 National-Ecclesiastical Assembly
Although Archbishop Chorekjian had convened the Church Assembly earlier in 
1941, due to the lack of attending bishops and the required quorum of the lay dele-
gates it was dismissed with the unanimous approval of the Archbishop as Pontifical 

Vicar. Four years later in 1945 receiving permission the Archbishop convened this 
time a successful Assembly with sufficient bishops and lay delegates attending.
The Assembly was presided over by His Holiness Catholicos Karekin I Hovsepiants 
of the House of Cilicia who had arrived in Etchmiadzin from Antelias, Lebanon, 
accompanied with his bishops. The main agenda being the election of the Supreme 
Patriarch and Catholicos of All Armenians, the Assembly unanimously voted in favor 
of Archbishop Kevork Chorekjian who assumed the name of H.H. CATHOLICOS 
KEVORK VI. The presidency of Catholicos Karekin I Hovsepiants at the Assembly 
was providential and unprecedented in our entire history since both Catholicoi 
were former classmates and the first graduates of Kevorkian Seminary before the 
turn of the 20th century. It was the first ever for a Catholicos of Cilicia to pay an 
official visit to the Mother See.

Ten New Bishops Ordained
In those trying times the number of the Armenian Church bishops was in the mini-
mum. Only 14 bishops existed worldwide including the retired, such as the former 
Patriarch of Constantinople Archbishop Zaven Der Yeghiayan. A week after his 
consecration Catholicos of All Armenians Kevork the Sixth took over the task to 
ordain ten new bishops, basically candidates from the Armenian churches abroad, 
headed by His Beatitude Patriarch Guregh Israelian of Jerusalem who was elected 
Patriarch the year before without being ordained a bishop as yet. Three among 
them were from the two dioceses of the United States, Bishop Vartan Kasparian, 
Bishop Tiran Nersoyan, and Bishop Sion Manoogian. In 1951 Catholicos Kevork 
VI ordained five more bishops, including Bishop Vasken Baljian of Romania who 
succeeded him in 1955 as Catholicos of All Armenians assuming the name H.H. 
VASKEN I. Among the five was also His Beatitude Patriarch Yeghishe Derderian 
of Jerusalem.

First Encyclical
In his initial Encyclical of April 1, 1946, Catholicos Kevork the Sixth reflected on 
his prime obligations concerning “the expectations he had for accomplishing what 
was urgent, feeling deeply anxious” toward his responsibilities to organize the 
Armenian Church dioceses both in Armenia and abroad. His main concern was 
“the loss of identity of our faithful, where foreign standards dominate.” He was 
an advocate of repatriation of Armenians to our homeland. We all realize that the 
repatriation of Armenians from the Middle East and Europe was much premature 
and unwelcome, when false alarm heard loud, and those who migrated felt the 
heavy hand above them. His Holiness was partly blamed for the encouragement, 
a move that proved tragic at first, but decades later fruits ripened, as the Soviet 
regime softened to benefit Armenians and the Republic.
His Holiness was unhappy with the Armenian Patriarchate of Constantinople which 
“has lost its ancient glory and is under threat of ongoing conflict among the clergy 
and the laity,” as said in the Encyclical. The Patriarchate was vacant following 
the passing of Patriarch Mesrob Naroyan the year before, and the election of his 
successor was postponed for no reason. Conflict and illegal actions prevailed by 
some rebel clergy and their lay followers. The Catholicos of All Armenians took 
the initiative to punish the rebels who had asked the interference of the Turkish 
authorities even to the point of invading the Patriarchate in Kum Kapi. He filed 
his complaints before Jelal Bayar, President of Turkey, rejecting strongly any 
interference in the affairs of the Armenian Church. With his pontifical authority 
and the support of Turkish authorities Kevork VI was able to reinstate order in and 
around the Patriarchate to make the election of Archbishop Karekin Khachadourian 
possible in 1950.
Referring to the division of the Armenian Diocese of America, the Catholicos of 
All Armenians expressed in his Encyclical “his pain and sorrow of all” to see the 
“return of the united Pontifical Diocese under the administration of the newly 
ordained Primate Bishop Tiran Nersoyan. His Holiness was reminding the faithful 
of the American Armenian Diocese “how fateful could be such friction under the 
shelter of the Holy Church.”    

Coronavirus
MARY NAJARIAN
 

How can I keep quiet, and not talk about coronavirus? After all, I am a 86 
year old  retired nurse, and my husband is a 90 year old retired doctor. 
Combined, we have had  over 85 years of experience in health care.

I think I should pass on to you what I know, and what my thoughts are about  this 
coronavirus. By the way, they have fashionable names for it now: COVID-19, or 
still better yet Chinese virus..
Let me take you back  63 years.  It was  September of 1957 and I had arrived 
in Chicago from Beirut, Lebanon. Two days after my arrival, I started  to work at 
Wesley Memorial Hospital in   the Emergency room as part of my orientation.
I had only been  working  at the emergency room a little over ten days or so,  
when one of the co-workers touching my forehead said, “You have a fever. I bet 
you have the Asian-flu.”
I did not know what Asian-flu was, nor 
when and how I could have gotten it. 
They put me in a wheelchair and whisked 
me to the 5th floor of the hospital, where 
they were using the whole floor as an 
emergency care center for the doctors, 
nurses, and staff who had  contracted 
the Asian flu. 
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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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out what his role- model, 
Fidel Castro would have 
done or has done in  such 
a situation.
Please don’t misunderstand 
me. I am scared too, and 
I am over-reacting and 
panicking like every one of 
you. Now in our olden days, 
known as the “Golden Age”, 
my  husband and I are pris-
oners in our own home. My 
children refuse to visit us, 
so that they  won’t expose us to the virus. We are not allowed to leave the house  
for fear we might be in contact with someone who has the virus. My grandson 
who lived with us has moved out , afraid  that he goes in and out of the house, 
he might bring the virus to us. Our food is brought by our children, dropped at the 
entrance , as they scurry away. Yes we are lonely, very lonely.
A life filled with loneliness and fear of death from coronavirus  is a tough life to live.
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Press Release
March 25, 2020
AEBU Scholarship Program Open For 2020-2021 Applications

Amid the current COVID-19 global crisis, 
the Armenian Educational Benevolent 
Union (AEBU) is highly concerned 
about the well being of all communities 
worldwide, and is committed more than 
ever to its mission of benevolence and 
encouraging youth to pursue education 
despite the difficulties facing them. 
Therefore, the AEBU Scholarship Fund 
Committee is pleased to announce the 
opening of the 2020-2021 Scholarship 
Program. A total of $7500 in scholar-
ships (up to $1500 each) will be awarded 
to undergraduate students currently 
enrolled at an accredited four-year uni-
versity across the United States.
To qualify, students must be of Armenian 

descent, have a minimum of 3.3 GPA, 
and be actively involved in the Armenian 
community.
Eligible students are encouraged to visit 
https://aebu.org/our-programs/scholar-
ship/ for additional information about 
the scholarship, and the application 
requirements. All completed scholar-
ship application packets must be sub-
mitted on-line or by mail no later than 
June 30, 2020. Mailed applications 
must be sent to our address at AEBU 
Scholarship Committee, 1060 N. Allen 
Ave., Pasadena, CA 91104 postmarked 
by set deadline. We can also be con-
tacted by phone at (626) 344-7321 for 
further inquiries. 

AEBU grants annual scholarships 
through a competitive application and 
review process. Last year, the AEBU 
Scholarship Committee selected six 
talented college students in recogni-
tion of their academic excellence and 
community service. The recipients were 
awarded for their achievements at a 
prestigious reception and connected to 
community leaders. This year too, the 
AEBU Scholarship Committee plans 
to recognize the 2020 Scholarship 
recipients; the results of which will be 
announced on August 1, 2020 on our 
website and via email. 
Armenian Educational Benevolent Union 
was established in 1969 by a group of 

volunteers dedicated to enriching the 
lives of those in need by providing tui-
tion assistance and educational options. 
At AEBU, we believe that scholarship is 
an investment in education to empow-
er our youth for a brighter future. To 
support our programs, please visit our 
website at https://aebu.org/donate/

Armenian Educational Benevolent 
Union is a California based charita-
ble organization, exempt from Federal 
income tax under section 501 (c) (3) 
of the Internal Revenue Code. Tax ID 
# 95-3798531.

I gave my  name to the receptionist, who, after making several calls told me, “You 
have been working for only fifteen days, and  Your health coverage starts on October 
16. You have not been with us  30 days yet,  therefore you are not covered yet.”
The doctor checked my temperature and looked in my throat and advised me to 
go home and drink lots of fluid.
I walked  the two blocks to my apartment . It  seemed like the two bocks would 
never end, and  I would never reach  my apartment. But as soon as I got to my 
room, I threw myself on my bed, and I don’t remember what I ate or drank, and how 
long I slept. The only thing I still remember is one morning , perhaps the fourth or 
fifth day I woke up, and it was like a dream. My head ache was gone, and I had no 
pain, and I was hungry.  I took a long shower, put on my uniform and went to work.
I had almost forgotten about the Asian-flu of 1957, until the coronavirus started 
blowing its horn . I want you to be the judge and compare the Asian-flu  with the 
coronavirus.

THE ASIAN- FLU 63 years ago
It was September 1957.
The population of USA was 170 million.
No statistics were available as to how many people 
were infected with Asian-flu.
116,000 Americans in USA died from the Asian- flu 
that year.

Our president was 
Dwight Eisenhower.
He was not up for 
reelection.
He did nothing to pre-
vent the spread of 
the Asian flu, and no 
one blamed him for it.
In 1957, they did not 
close the schools,
They did not  stop gatherings,
They did not stop flights .
They did not close the borders.
They did not cut the interest rates.
They did not crash the stock market.
 

Coronavirus, “Covid 19”or  Chinese virus
It is March 2020.
The population in USA is  330  million,
26,000 Americans in USA have been diagnosed  with the coronavirus .
To date 330 Americans mostly elderly have died, from corona virus, and we all 
know this is only the beginning.
But why these extreme measures now , and why nothing was done then in 1957?
Is an American citizen’s life less valuable then , than it is now?
This whole coronavirus issue is confusing.
Do people know what is happening to businesses?  The airline industry, the hotels, 
the travel industry, the restaurants, the entertainment industry, the stock market?
An economist recently said on TV, “Coronavirus will not kill Americans, but the 
economy will.”
Could this have something to do with the upcoming election?
Is Trump scared that if he did not take these extreme measures, Democrats would 
have criticized him?
Already Joe Biden says, “If I were the president I would have done a lot more, 
and a lot sooner.” Bernie Sanders is still looking into the past, and trying to find 

Coronavirus

(818) 791-5515 | info@hyecount.org
hyecount.org |          @HYECOUNT

Make sure you count as
ARMENIAN in the 2020 Census

A R M E N I A N

The Census has started! Complete the 2020
Census online by visiting my2020census.gov
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Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը

Սկիզբը Էջ 01

Այս խորհուրդին ուշադրութեան յանձնուեցաւ, որ առանձին անհատներ, 
փորձելով շահագործել այս տագնապը՝ հանդէս կու գան՝ իբրեւ բարեգործական 
կազմակերպութիւններ եւ նուիրատուութիւններ կը հաւաքեն իբրեւ թէ 
օգնելու համար կարիքաւոր հայերու: Մեր յանձնարարութիւնն է՝ ըլլալ 
զգօն, զոհ չդառնալու համար նման խարդախութիւններու: Երբ կաս-
կածներ ունենաք՝ մնացէք հեռու նման ծուղակներէ եւ դիմեցէք պատկան 
իշխանութիւններուն կամ վստահելի անձնաւորութիւններու՝ ստուգելու 
համար ձեզի դիմողներուն օրինականութիւնը: 
Վստահ եղէք, որ խորհուրդին անդամ կազմակերպութիւններէն արդէն 
իսկ օժանդակութիւն կը մատուցուին կարիքաւոր ընտանիքներու եւ 
անհատներու: Մեր փափաքն է, որ մեր համայնքի անդամները զօրավիգ 
կանգնին կարիքաւորներուն օգնութեան հասնելու՝ անոնց գործին: 
 Այս շաբաթ, Դաշնակցային կառավարութեան կողմէ ընդունուած 2 եռիլիոն 
գումարի օժանդակութեան ծրագիրով, այլ նպատակներու տրամադրուած 
գումարներուն կողքին, իւրաքանչիւր չափահաս պիտի ստանայ 1200 տոլարի, 
իսկ ընտանիքներու պարագային մինչեւ 3000 տոլարի դրամական նպաստ: 
Եթէ դուք կամ ձեր ընտանիքը այս մասին որեւէ տեղեկութիւններու կամ 
բացատրութիւններու կարիքը ունիք՝ կը յորդորենք, որ կապ պահէք համայնքի 
բարեգործական կազմակերպութիւններուն հետ, որոնք պատրաստ են 
խորհրդատուական օժանդակութիւն տրամադրելու: Համահայկական 
Խորհուրդի յաջորդ հաղորդագրութիւններով ձեզի պիտի տրամադրենք 
կառավարական կամ բարեգործական կազմակերպութիւններու կայքային 
տեղեկութիւնները: 
Հիմա է ժամանակը ազգովին միասնակամ ըլլալու եւ մեր համայնքին 
արժանիքները կիսելու: ժամանակն է հիմա մեր տարեցներուն եւ ծնողքներուն 
խնամելու ու երախտապարտ ըլլալու բժիշկներուն, բուժքոյրերուն, առաջին 
օգնութեան աշխատակիցներուն,  դեղագործներուն, աղբահաւաքներուն, 
մատուցողներուն եւ նպարավաճառներուն, որոնք անձնազոհաբար կը 
գործեն եւ կը յիշեցնեն մեզի տունը մնալու անհրաժեշտութիւնը: 
Ձեր եւ ձեր ընտանիքը ապահով տունը ըլլալու առիթով կ՛արժէ յիշեցնել, 
որ այս տարուան Մարտ եւ Ապրիլ ամիսներուն նախատեսուած, Միա-
ցեալ Նահանգներու 2020ի Մարդահամարի հարցարանը լրացնէք: Կը 
քաջալերենք մեր հայրենակիցները, որ տունը ըլլալու պատեհ առիթը 
օգտագործելով՝ լրացնեն մարդահամարի հարցարանը, հետեւելով 
HyeCount-ի թելադրանքներուն: 2020ի Մարդահամարին մասին յաւելեալ 
տեղեկութիւններու համար այցելեցէք HyeCourt.org կայքը:
Արեւմտեան Ամերիկայի Համահայկական Խորհուրդը առողջութիւն, զօրու-
թիւն եւ ապահովութիւն կը մաղթէ ձեզի եւ ձեր ընտանիքին: Միասնաբար 
պիտի յաղթահարենք այս տագնապը եւ դուրս գանք անկէ աւելի զօրաւոր՝ 
քան որեւէ ժամանակ:  

Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցի Արեւմտեան Թեմ
Առաջնորդարան Հայոց ԱՄՆահանգներու Արեւմտեան Թեմ

Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետարանական Միութիւն
Հիւսիսային Ամերիկայի Տիրամայր Նարեկի Հայ Կաթողիկէ Թեմ

Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւն Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջան

Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Oգնութեան Միութիւն
Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւն, Արեւմտեան Շրջան

Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւն
Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութիւն, Արեւմտեան Նահանգներու 

Շրջան
Արեւմտեան Ամերիկայի Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային 

Միութիւն
Թէքէեան Մշակութային Միութիւն 

Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Երիտասարդաց Դաշնակցութիւն
Միացեալ Հայ Երիտասարդներ

Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի Յանձնախումբ
Ամերիկայի Հայկական Համագումար

Հայ Իրաւաբանական Միութիւն
Պոլսահայ Միութիւն

Լոս Անճելըսի Իրանահայ Միութիւն
Քալիֆորնիոյ Հայ Երիտասարդաց Միութիւն

Լոս Անճելըսի Իրաքահայերու Ընտանեկան Միութիւն
Քեսապի Ուսումնասիրաց Միութիւն

Ծառայողական Աշխատողներու Միջազգային Միութիւն
Հարաւային Գալիֆորնիոյ Հայ Դեմոկրատներ

Միացեալ Յայտարարութիւն
Միասնութեան Եւ Զօրութեան 
Յայտարարութիւն՝ Արեւմտեան 
Ամերիկայի Համահայկական 
Խորհուրդին Կողմէ

«Վստահ Եմ, Որ Մարդկութիւնը Պիտի 
Յաղթանակէ Այս Ժահրին Ու Անոր Թողած 
Հետեւանքներուն».

Ընկ. Նորայր Մկրտիչեան
«Ռամկավար Մամուլ»ի  հար-
ցերուն կը  պատասխանէ ՌԱԿ  
Կեդրոնական Վարչութեան 
անդամ Ընկ. Նորայր Մկրտի-
չեան:
 
- Ընկ. Մկրտիչեան, Նիւ Եորքի 
համայնքը  բաւական  հայութիւն  
ունի: Ի՞նչ տեղեկութիւններ կու 
տաք ձեր համայնքի մասին:
Ես կը ներկայացնեմ Նիւ Եորքի հայ 
համայնքը: Երբ ըսենք Նիւ Եորքի հայ 
համայնք, մենք կը հասկնանք Նիւ 
Եորք քաղաքը իր հինգ արուարձաննե-
րով, Քոնեքթիքըթի հարաւային մասը 
եւ Նիւ Ճըրզին: Աշխարհագրական 
այս շրջանին մէջ, ոչ պաշտօնական 
տուեալներով, բայց գիտենք եւ կ’ըն-
դունինք, որ 150 000-էն աւելի հայեր 
կը բնակին: Մենք ունինք 15-էն աւելի 
եկեղեցիներ, ունինք հայ աւանդական 
կուսակցութիւնները, ունինք մեր զոյգ 
առաջնորդարանները՝ Էջմիածնական 
եւ Կիլիկեան թեմի, ունինք Հայկական 
Բարեգործական Ընդհանուր Միու-
թեան միջազգային կեդրոնական 
գրասենեակը եւ բազմաթիւ տարբեր 
կազմակերպութիւններ:
 
- Ձեր համայնքը ամէն տարի շարք 
մը ձեռնարկներ կը կազմակերպէ 
Ապրիլ ամսուայ ընթացքին: Այս 
տարի ներկայ պայմաններու պատ-
ճառով, արդեօք տեղի՞ պիտի ունե-
նան այդ միջոցառումները:
Մարտ 16-էն Ապրիլ 26 ժամանակա-
միջոցին համար, նախատեսուած եւ 
ծրագրուած էր, ըստ մեր , 25-է աւելի 
միջոցառումներ եւ ձեռնարկներ, 
ըլլան գեղարուեստական, գրական, 
մշակութային, թատերական, կամ 
քաղաքական: Բայց այսօրուայ 
տուեալներով, դժբախտաբար, այդ 
բոլոր ձեռնարկները,ե՛ւ յետաձգուած 
են ե՛ւ առկախուած, եւ այսօրուայ 
տուեալներով, չենք գիտեր եթէ կամ 
երբ այդ ձեռնարկները տեղի պիտի 
ունենան, թէ  ոչ։
Ես 40 տարի է, որ կ’ապրիմ այս 
շրջանին մէջ: Մեր համայնքին 
համար, Ապրիլ ամսուայ ամէնէն 
կարեւոր միջոցառումը միշտ եղած 
է Մեծ Եղեռնի յուշահաւաքը, որ 
տեղի կ’ունենայ Ապրիլ 24-ի ամէնէն 
մօտիկ Կիրակի օրը, որ այս տարի 
պիտի ըլլար Ապրիլ 26-ին: Արդէն 
ծրագրուած էր եւ կազմակերպումը 
սկսած, բայց այսօրուայ տուեալներով, 
կը կասկածիմ, որ տեղի կ’ունենայ: 

Այդ մեզի համար մեծ կորուստ մը կը 
սեպեմ ես, որովհետեւ մօտէն գիտեմ 
աշխատանքը եւ կարեւորութիւնը այդ 
ձեռնարկին:
 
- Վերջերս, ինչպէս ողջ աշխարհը, 
նմանապէս Նիւ Եորքը կը տագ-
նապի «Քորոնա» ժահրի վարակէն: 
Հայութիւնը ինչպէ՞ս կը վերաբերի 
այս հարցին:
Ինչ կը վերաբերի մեր համայնքին եւ 
այս «Քորոնա» ժահրի վնասներուն, 
ճշգրիտ թիւեր դժբախտաբար չու-
նինք, որովհետեւ, ինչպէս դուք բոլորդ, 
մենք ալ արգելափակուած ենք մեր 
տուներուն մէջ եւ կորսնցուցած ենք 
մեր  բնականոն   յարաբերութիւններ  
ունենալու   հնարաւորութիւնը ու նաեւ   
խնդիր  կ՚ունենանք  մեր համայնքի 
առօրեայ տեղեկութիւնները տարբեր 
շրջաններէն ստանալու  տեսակէտէն։ 
Տուներու մէջ  փակուած ենք  եւ մեր 
լաւագոյնը կ’ընենք, կապ պահելու 
մեր միւս բարեկամներուն հետ։  
Կ՚օգտուինք  համացանցի ընձեռած  
միջոցներէն եւ շաբաթը քանի մը 
անգամ խմբային խօսակցութիւններ 
եւ ժողովներ կը կազմակերպենք: 
Բոլորսմեր ժամանակը կ’անցընենք 
ընթերցանութեամբ, հեռատեսիլի 
դիմաց նստելով, դժբախտաբար 
քիչ մը պէտք եղածէն աւելի: 
Սակայն մեր լաւագոյնը կ’ընենք, 
որ մեր առողջութիւնը նախ ամէն 
բանէ առաջ դասենք, վտանգէն 
հեռու կ’ուզենք պահել մենք զմեզ, 
այդ յոյսով, որ մօտիկ ապագային, 
աշխարհով մէկ մարդկութիւնը պիտի 
յաղթահարէ այս ժահրը եւ իր բոլոր 
պատճառած  վնասները: Վստահ եմ, 
որ համաճարակով պայմանաւորուած 
այս նոր կենսակերպը որոշ բաներ 
պիտի սորվեցնէ մեզի, եւ մեր ապա-
գայի գործունէութիւնն եւ կազմա-
կերպչական աշխատանքները աւելի 
արդիւնաւէտ պիտի ըլլան:

«Ռամկավար Մամուլ»

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԱԶԴ
«Նոր Օր»ի սիրելի ընթերցող, 
«Քորոնա» ժահրի ստեղծած անբաղձալի իրավիճակին 
պատճառով ինչպէս նաեւ միշտ ձեր առողջութեամբ ալ 
ուշադիր, մեր տպագիր տարբերակը ցնոր տնօրէնութիւն, 
լոյս պիտի չտեսնէ: 
Մենք հասանելի պիտի ըլլանք ձեզի առցանց՝ ել-նամակի 
միջոցաւ ձեզի հասնող մեր թերթով: Դուք կրնաք նաեւ մեր 
լուրերն ու յօդուածները կարդալ այցելելով մեր կայքը՝ www.
noror.org ինչպէս նաեւ ընկերային համացանցի մեր էջը՝ 
www.facebook.com/norornews/
Մինչեւ նոր հանդիպում՝ դարձեալ տպագիր տարբերակով:

ՆՈՐ ՕՐ
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ՀԿԲՄ-ի 2020-2021 Տարուայ Կրթանպաստներու 
Ծրագիրը Բաց Է Նոր Դիմումներու Համար

«Քորոնա» ժահրի համաճարակի 
համաշխարհային այս պայմաննե-
րուն տակ, Հայկական Կրթա-
կան Բարեսիրական Միութիւնը 
(ՀԿԲՄ) մեծապէս մտահոգուած է 
աշխարհի տարածքին մեր բոլոր 
համայնքներու առողջութեամբ եւ 
կը մնայ յանձնառու իր բարեգործա-
կան առաքելութեան,  քաջալերելու 
երիտասարդութիւնը, որպէսզի 
շարունակէ իր ուսումը՝ հակառակ 
դիմագրաւած դժուարութիւններուն։ 
Հետեւաբար, ուրախ է յայտնելու որ, 
սկսած է ընդունիլ ուսանողական 
կրթանպաստի դիմումնագրերը՝ 
2020-2021 դպրոցական տարեշրջա-
նի համար:  Նպաստներ պիտի յատ-
կացուին, ընդհանուր 7500 տոլար 
(իւրաքանչիւրը մինչեւ 1500 տոլար) 

գումարով, անոնց որոնք կը յաճախեն 
Միացեալ Նահանգներու տարած-
քին գործող եւ հաւատարմագրուած 
համալսարաններ:
Դիմողները պէտք է ունենան հայկա-
կան ծագում, ունենան նուազագոյնը 
3.3 GPA եւ գործունեայ են հայկական 
համայնքէն ներս:
Այս պայմանները լրացնող ուսանող-
ները կրնան այցելել  https://aebu.
org/our-programs/scholarship/ կայ-
քը՝ յաւելեալ տեղեկութիւններ եւ 
դիմումնագրեր ստանալու համար: 
Դիմումնագրերը կրնան ներկայացուիլ  
մինչեւ Յունիս 30, 2020, առցանց 
եւ կամ նամակատան միջոցաւ՝ 
ուղարկելով հետեւեալ հասցէին՝ AEBU 
Scholarship Committee, 1060 N. Allen 
Ave., Pasadena, CA 91104։ Յաւելեալ 

տեղեկութիւններու համար կարելի է 
հեռաձայնել 818-344-7321 թիւին։
ՀԿԲՄ իր տարեկան նպաստները 
պիտի յատկացնէ մրցակցական 
հիմունքներով եւ վերանայումէ 
ետք: Անցեալ տարի, ՀԿԲՄ-ի 
Կրթանպաստի Յանձնախումբը 
ընտրած էր վեց տաղանդաւոր 
համալսարանական ուսանողներ՝ 
գնահատելով  անոնց ակադեմական 
կարողութիւնը եւ համայնքէն ներս 
ունեցած գործունէութիւնը։ Նպաս-
տի արժանացած ուսանողները 
պատուուեցան ճոխ ընդունելութեան 
մը ընթացքին եւ առիթը ունեցան 
ծանօթանալու համայնքի ղեկավա-
րութեան հետ։  Այս տարի եւս, ՀԿԲՄ-ի 
Կրթանպաստի Յանձնախումբը կը 
ծրագրէ պատուել 2020 տարուայ 

արժանաւորները։  Արդիւնքները 
պիտի  յայտարարուին  Օգոստոս 
1,  2020-ին,  մեր կայքէջի  վրայ եւ 
էլ-նամակով։ 
Հայկական Կրթական Բարեսիրա-
կան Միութիւնը հիմնուած է 1969-
ին խումբ մը նուիրեալներու կողմէ, 
որոնք հաւատացած են կարիքաւոր 
ուսանողներուն օգտակար դառ-
նալու առաքելութեան: Մենք կը 
հաւատանք, որ ուսանողական 
նպաստները  կարեւոր ներդրումներ 
են մեր երիտասարդներու կրթու-
թեան՝  կերտելու համար աւելի 
փայլուն ապագայ մը:  Մեր ծրագիր-
ներուն օժանդակելու համար կը 
խնդրենք այցելել https://aebu.org/
donate/ կայքէջը։
ՀԿԲՄ Քալիֆորնիոյ մէջ հաս-
տատուած բարեսիրական կազ-
մակերպութիւն է եւ ունի ոչ 
հասութաբեր section 501 (c) (3) 
Internal Revenue Code. Tax ID # 
95-3798531 կարգավիճակ:
Մարտ 25, 2020

Յայտարարութիւն
Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Հոգեւոր Առաջնորդներու 
Համատեղ Յայտարարութիւն

Սկիզբը Էջ 01

Ինչպէս որ Դանիէլը փրկուեցաւ 
առիւծի երախէն (Հմմտ. Դն. 
6.27), Յովնան ազատեցաւ կէտի 
որովայնէն (Հմմտ. Յվն. 1.17), 
Ռահաբ եւ իր ընտանիքը ազա-
տեցան կործանումէ (Հմմտ. Յես. 
6.25), հարիւրապետի ծառան (Հմմտ. 
Մտ. 8.5-13), Բեթհեզդայի աւազանի 

հիւանդը (Հմմտ. Յհ. 5.1-15), երկու 
կոյրերը (Հմմտ. Մտ. 9.27-31), տասը 
բորոտները (Հմմտ. Ղկ. 17.11-19) եւ 
խուլ ու համր մարդը բժշկուեցան 
(Հմմտ. Մր. 7.31-37), Ղազարոսը 
յարութիւն առաւ (Հմմտ. Յհ. 11.38-
44), նոյնպէս ալ Տէրը  պիտի ազատէ 
մեզ «Քորոնա» ժահրի ճիրաններէն։
Զատկական արշալոյսը շուտով 
կը բացուի՝ մեզի առատ լոյս եւ 

Յայտարարութիւն
COVID-19 Նոր Տեսակի Կորոնավիրուսի Հետ Կապուած 
Լոս Անջելեսում Որպէս Այցելու Ժամանակաւորապէս Գտնուող 
ՀՀ Քաղաքացիների Համար

Covid-19 Նոր Տեսակի Կորոնավիրուսի Պատճառով 
Լոս Անջելեսում Որպես Այցելու Ժամանակաւորապէս Գտնուող 
ՀՀ Քաղաքացիների Համար

Լոս Անջելեսում որպէս այցելու 
ժամանակաւորապէս գտնուող 
ՀՀ քաղաքացիները, ովքեր չունեն 
ԱՄՆ-ում գործող բժշկական ապա-
հովագրութիւն, COVID-19 նոր 
տեսակի կորոնավիրուսի հետ 
կապուած ախտանիշների կամ այլ 
հարցերի դէպքում
կարող են զանգահարել հետևեալ 
հեռախօսահամարով՝ 818-980-7777: 
Սոյն

Լոս Անջելեսում ժամանակաւորա-
պէս որպէս այցելու գտնուող ՀՀ 
քաղաքացիները, ովքեր չունեն 
ԱՄՆ-ում գործող բժշկական ապա-
հովագրութիւն, COVID-19 նոր
տեսակի կորոնավիրուսի հետ 
առնչութիւն չունեցող բժշկական 
հարցերով կարող են դիմել յայ-
տարարութեանը կից բժշկական 
հաստատութիւններին: Խնդրում ենք
օգտագործել “AAMS” գոտը՝ Հայ-
ամերիկեան բժշկական միու-
թեան կողմից մատուցու ծառա-
յութիւններից օգտուելու համար:
Գործում են նաև Համայնքային 
առողջապահական կենտրոններ՝
www.cchccenters.org, որտեղ բժշկա-

ծառայութիւնը տրամադրւում է Ամե-
րիկահայն բժշկական ընկերակցու-
թեան /Armenian American Medical 
Society/ կողմից: Միութեան աշխա-
տակիցները
այնուհետև կարող են ՀՀ քաղա-
քացիներին ուղղորդել համապա-
տասխան տեղական բժշկական հաս-
տատութիւններ կամ տրամադրել այլ 
անհրաժեշտ խորհրդատուութիւն:

կան ծառայութիւններ կարելի է 
ստանալ նուազագոյն վճարով:
Ցանկացած հրատապ կամ աշխա-
տանքային ժամերից յետոյ ծագած 
հարցերով ՀՀ քաղաքացիները 
պէտք է դիմեն մօտակայ 3 հիւան-
դանոցներից մէկի շտապ օգնու-
թեան բաժիններ՝
1. USC-Verdugo Hills,
2. Glendale Adventist Medical Center
3. Dignity Health Glendale Memorial 
Hospital
Լուրջ հիւանդութեան, վնասուածքի 
դէպքում կամ տեղաշարժուել անկա-
րող՝ բժշկական օգնութեան կարիք 
ունեցողները պէտք է զանգահարեն 
911 հեռախօսահամարով:

յոյս խոստանալով։ Մեր կոչն է, որ 
մնաք աղօթարար եւ հաս-տատուն 
հաւատքի կեանքի մէջ փորձութեան 
այս դժուար օրերուն։ «Որդեակնե՛ր, 
դուք Աստուծմէ ծնած էք եւ յաղթեցիք 
այդ սուտ մարգա-րէներուն, որովհետեւ 
ձեր մէջ եղող Աստուծոյ Հոգին աւելի 
մեծ է քան Քրիստոսի հակառակորդին 
հոգին, որ կը գտնուի աշխարհին 
պատկանողներուն մէջ» (Ա. Յհ. 4.4)։

Յովնան Արք. Տէրտէրեան, 
Առաջնորդ  
Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ 
Արեւմտեան Թեմի   

Մուշեղ Արք. Մարտիրոսեան, 
Առաջնորդ
Հիւս. Ամերիկայի Արեւմտեան 
Թեմի

Միքայէլ Եպս. Մուրատեան                                         
Առաջնորդ Հիւսիսային Ամերի-
կայի                          
Եւ Քանատայի Հայ Կաթողիկէ 
Համայնքի  

Վերապատուելի Պերճ 
Ճամպազեան
Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ 
Աւետ.
Եկեղեցւոյ Միութեան Հովիւ
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Լիբանան
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի Աջով 
Օրհնուեցաւ Համայն Հայութիւնը 
Անթիլիասի Մայրավանքէն

Սուրիա
Դամասկոսի Հայ Գաղութը Վերջին Հրաժեշտը Տուաւ Ազգ. Միացեալ Վարժարանի 
Վաստակաշատ Տնօրէնուհի եւ Ուսուցչուհի օրդ. Արփի Պետիկեանին

Պոլիս
Պոլսոյ Ս. Փրկիչ Հիւանդանոցը 
Ներգրաւուած Է «Քորոնա» Ժահրին Դէմ 
Պայքարին Մէջ

Իրան
Թեհրանի Մէջ Զոհուած Հայորդիներուն 
Թիւը Հասաւ 7-ի

Հնդկաստան
Կալկաթայի Հայոց Մարդասիրական ճեմարանի 68 Սաները Եւ 
Անոնց Ուսուցիչները Պիտի Տեղափոխուին Հայաստան

Կիրակի, 29 Մարտին, Անթիլիասի 
Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ 
Մայր տաճարին մէջ մատուցուած 
Ս. եւ անմահ պատարագէն հաւա-
տացեալներ թէեւ ֆիզիքապէս 
բացակայեցան՝ համաշխարհային 
համաճարակ «Քորոնա» ժահրին 
պատճառով, սակայն անոնք կրցան 
կաթողիկոսարանի ընկերային լրա-
տուամիջոցներու ցանցին ճամբով 
աղօթակից դառնալ միաբանութեան 
եւ խումբ մը դպրեվանեցիներու։

Չորեքշաբթի, 25 Մարտ 2020-ին, 
դամասկահայ գաղութը իր վերջին 
հրաժեշտը տուաւ երկարամեայ վաս-
տակաշատ կրթական մշակ օրդ. Արփի 
Պետիկեանին։
Յուղարկաւորութեան արարողութեան 
ներկայ էին «Ահարոնեան» կեդրոնի 
վարչութեան, Ազգ. Միացեալ վար-
ժարանի հոգաբարձութեան, 
Դամասկոսի Թեմի Ազգային ժողովի, 
Ազգ. Թարգմանչաց ճեմարանի հոգա-
բարձութեան, Ազգ. Սահակեան 
վարժարանի հոգաբարձութեան 
անդամներ, միութիւններու ներկայա-
ցուցիչներ եւ հանգուցեալին յիշատա-
կը յարգողներ:
Ազգային յուղարկաւորութիւնը 
կատարուեցաւ Ս.Սարգիս եկեղեցւոյ 
մէջ:
Թաղմանական կարգը կատարեց 
Գերշ. Տէր Արմաշ Եպս. Նալպանտեան։
Առաջնորդ Սրբազան Հայրը իր սրտի 
խօսքը ուղղեց ներկաներուն՝ վեր 
առնելով օրդ. Արփի Պետիկեանին 
Դամասկոսի ազգային կեանքին 
մէջ ունեցած հայապահպան առա-
քելութիւնը եւ ուսումնակրթական 

Անթիլիասի Մայրավանքի Ուխտի 
Օրուան առիթով, եւ Արամ Ա. կաթո-
ղիկոսին հանդիսապետութեամբ 
մատուցուած Ս. պատարագի աւար-
տին, հայրապետը համայն հայու-
թեան յղեց իր Հայրապետական 
պատգամը եւ յանուն հաւատացեալ 
մեր ժողովուրդի զաւակներուն՝ 
խոնարհեցաւ ու համբուրեց հայոց 
հաւատքի հօր եւ երկրորդ լուսաւորիչ 
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի Ս. Աջը եւ 
անոր օրհնութիւնը փոխանցեց 

ասպարէզէն ներս սերունդներու 
դաստիարակութեան նուիրական 
գործը:
Ազգ. Միացեալ վարժարանի հոգա-
բարձութեան ատենապետ, երես-
փոխան դոկտ. Նորա Արիսեան 
հանգուցեալին դամբանականը 
արտասանեց: Ան իր խօսքին մէջ ըսաւ. 
“Անգնահատելի է օր. Արփիի ունեցած 
ներդրումը Դամասկոսի կրթական 
կեանքին: Ան տասնեակ տարիներ 
դասաւանդած է իր պաշտած հայերէն 
լեզուն,
տասնեակ տարիներ տնօրինած է իր 
սուրբ Ազգային Միացեալ վարժարանը:
Ձեզմէ շատերուն ուսուցչուհին, 
շատերուն տնօրէնուհին եղած է օր. 
Արփին, դառնալով ազգային կարեւոր 
դէմք և օրինակելի կերպար: Ան 
արժանացած էր նաև արաբ տեղացի 
ծնողներուն, ուսուցչուհիներուն և 
պետական տնօրէններուն ու կրթա-
կան պաշտօնեաներուն յարգանքին: 
Բոլորս կը յիշենք իր խստապահանջ 
նկարագիրը՝ մայրենին՝ արևմտահա-
յերէնը ճշգրիտ ձեւով օգտագործելու և 
պահպանելու, հայ մանուկին հայեցի 

աշխարհացրիւ մեր ժողովուրդի 
զաւակներուն։
Նշենք, որ օր մը առաջ, Մայր Տաճարի 
Ուխտի Օրուան առիթով կատարուած 
հսկումի արարողութիւնը կարելի 

եղաւ նշել դարձեալ առցանց, եւ 
հաւատացեալները իրենց տունե-
րէն միանալով՝ իրենց աղօթքներով 
հայցեցին սուրբին բարեխօսութիւնը։

Թուրքիոյ մէջ ոչ իսլամ փոքրամաս-
նութիւններու հիւանդանոցներէն 
հայկականը միակն է, որ ներգրաւուած 
է «Քորոնա» ժահրի համաճարակին 
դէմ պայքարին մէջ, կը հաղորդէ Պոլսոյ 
«Ժամանակ» թերթը։
Արդարեւ, Սուրբ Փրկիչ ազգային 
հիւանդանոցը ծառայութիւններ կը 
մատուցէ անխտիր, բոլոր դիմողնե-
րուն:

Մարտ 31-ին Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածինի նախաձեռնութեամբ եւ 
ֆինանսաւորմամբ, Պարետատան եւ 
Արտաքին Գործոց Նախարարութեան 
համակարգմամբ, կազմակերպուեցաւ 
յատուկ չուերթ` իրականացնելու 
Հնդկաստանի մէջ գործող Կալկաթայի 

դաստիարակութիւն ջամբելու, հայը, 
միեւնոյն ժամանակ սուրիահայը 
կերտելու...”:
Այնուհետեւ հանգուցեալին մար-
մինը փոխադրուեցաւ ազգային 
գերեզմանատուն: Միացեալականները 

Միացեալի քայլերգով հողին յանձնեցին 
վաստակաշատ կրթական մշակը:
Հողը թեթեւ գայ վրադ, սիրելի՛ 
օրդ. Արփի:Թող Աստուած երկնքի 
պայծառութեան մէջ պահէ մաքրա-
մաքուր հոգիդ:

Հայոց Մարդասիրական ճեմարանի 
68 սաներու եւ անոնց ուսուցիչներու 
Հայաստան փոխադրումը: Այս մասին 
կը տեղեկացնէ Հայկական միասնական 
տեղեկատուական կեդրոնը:
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի 
հովանիի տակ Հնդկաստանի մէջ 

արդէն երկու հարիւրամեակ գործող 
Կալկաթայի Հայոց Մարդասիրական 
ճեմարանը հանրակրթական դպրոց 
է, ուր կ՛ուսանին աշակերտներ 
հիմնականօրէն Հայաստանէն, 
Իրանէն, Սուրիայէն, Իրաքէն եւ այլ 
երկիրներէ:

Թեհրանի  մէջ  «Քորոնա» վարակին 
հետեւանքով    զոհուածներու շարքին 
են 7  հայորդիներ։
Այս մասին կը հաղորդէ «Արեւելք»  
տեղեկութիւն ստանալով Թեհրանի  
Հայոց Թեմի Առաջնորդարանին  
մօտիկ կանգնած աղբիւրէ մը։
Յիշեցնենք, որ Թեհրանի  մէջ    «Քորո-
նա»ի հետեւանքով մահացած  առա-
ջին հայ զոհը՝ Էլսիկ Մասիհին էր,  
որ մահացած էր հիւանդանոցին մէջ   
բուժում ստանալու  ընթացքին։
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«Հայոց Ցեղասպանութիւնը, Ազգային 
եւ Միջազգային Իրաւունքի Երկակի 
Հիմնախնդիրը» հատորը։
Անուշ Բեժանեանէն մեզի հասած 
հատորը լոյս տեսած է Երեւանի 
«Մագաղաթ» հրատարակչատունէն 
եւ հեղինակը այս հոյակապ աշխա-
տասիրութիւնը նուիրած է թանկագին 
ծնողքին։
Գիրքի խմբագիր՝ Հրաչուհի Փալան-
դուզեան մուտքի գրութեան մէջ կը 
գրէ. («Այս գիրքի հեղինակը 2003-
ի իրաքեան պատերազմի լոյսին 
ներքոյ, քննութեան է առնում, 
իրաքահայերի հայրենադարձու-
թիւնը, Հայաստանում նրանց հանդէպ 
իրականացուած քաղաքականու-
թիւնը։ Այս գիրքին մէջ արծարծուած 
են հայրենադարձութեան մասին 
հիմնական տեսութիւնները, իրաքա-
հայ համայնքի մարտահրաւէրները, 
հայոց մէջ հայրենադարձութեան 
տարիներէն եւ դրանից յետոյ անոնց 
իրավիճակը։
Գիրքը նախատեսուած է սփիւռ-
քագէտներին, միջազգայնագէտնե-
րին, քաղաքագէտներին, պատմա-
գէտներին, մարդաբաններին եւ 
ընթերցող լայն հասարակութեան»)։
Իրաքահայ հայրենադարձութիւնը, 
2003-2008 թուականներէն նուիրուած 
այս հատորը ունի հինգ բաժիններ 
(գլուխներ), որոնց մէջ հեղինակը 
շատ խոր ուսումնասիրութիւններով 
եւ հաւաստի աղբիւրներու վրայ 
հիմնուած տեղեկութիւններով, տուած 
է իրաքահայ համայնքի մօտ 400 
տարուայ պատմութիւնը։ Հին եւ նոր 
եկուորներու պատմութիւնը անոնց 
ծաւալած ազգային, եկեղեցական, 
կրթական եւ հասարակական, հայա-
պահպանման, ազգակերտման 
աշխատանքին, նաեւ տուած է այս 
համայնքի մեծ հայրենադարձութեան 
օրերուն, եկեղեցական տագնապի 
շատ հետաքրքրական եւ պատմա-
կան բարեխիղճ տեղեկութիւնները։
Մեծ հայրենադարձութեան օրերուն 
անոր դէմ ու թեր կարծիքները եւ այլն, 
իսկ ամէնէն հետաքրքրական բաժի-
նը այն է 2003-2008 թուականներուն 
Հայաստան վերադարձած հայութեան 
հետ ունեցած հարցազրոյցները, պատ-
րաստած վիճակագրութիւնները։ 
Նմանապէս հայրենի կեցուածքը այս 
հայրենադարձներու հանդէպ։
1947-ի մեծ հայրենադարձութեան 
պայմանները հիմնովին տարբեր 
էին 2003-2008 եւ մինչեւ օրս ալ 
իրաքահայութեան կամ Սուրիոյ 
հայութեան հայրենադարձութեան 
պատճառները։
1947-ի վերադարձողները առաւելա-
բար Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերն 
էին, կամ անոնց զաւակներն էին, 
որոնց համար հայրենիքի յուզական, 
ազգային, կրօնական մեծ արժէք եւ 
իմաստ ունէր, հակառակ անոր որ 
1947-ի հայերը հազիւ տուն տեղ եւ 
իրենց գործերը գտած էին, բայց անոնց 
մէջ տակաւին հայրենասիրական 
անմար կրակ մը կար, որ տարաւ 
անոնց իրենց հայրենեաց երկիր։
2003-2008 վերադարձողները, կեանքի, 
ինչքի եւ ապրուստի խիստ վտանգա-
ւոր օրերու վախ ունէին եւ ստիպուած 
էին հեռանալ Իրաքէն, բազմահա-
զար հայեր դէպի Սուրիա, Յորդանան, 
Եգիպտոս, Թուրքիա ու մանաւանդ 

Գրական-Մշակութային

«Կորսուած Հնարաւորութիւններ
Իրաքահայերի Հայրենադարձութիւնը 2003-2008 Թուականներին»
Հեղինակ՝ Անուշ Բեժանեան

Մահացած Է Օփերային Երգչուհի՝ 
Աննա Սարդարեանը

ԽԱՉԻԿ ՃԱՆՈՅԵԱՆ

Քանի մը շաբաթ առաջ, 
անհուն ուրախութեամբ եւ 
երախտագիտական զգացում-

ներով հեղինակէն ստացայ վերոյիշեալ 
խորագիրը կրող հատորը։
Երախտագիտական զգացումներով 
ըսինք, քանի որ այս 260 էջնոց հատորը 
կարդալով, որպէս իրաքահայ, անձամբ 
շատ բան սորվեցայ եւ իմացայ այս 
գիրքին միջոցաւ իրաքահայ գաղու-
թի մասին։ Հեղինակը արհեստավարժ 
ձեւով ներկայացուցած է իրաքահայ 
գաղութի հին եւ նոր եկուորները, անոնց 
առօրեային մասին տեղեկութիւն-
ներ տալով։ Եկեղեցիներուն, դպրո-
ցական եւ միութիւններուն տարած 
պատուաբեր աշխատանքները, յատ-
կապէս հայա-պահպանման եւ ազգա-
կերտման ծիրէն ներս։
Անուշ Բեժանեան, այս գիտական 
գործը պատրաստելու համար օգտա-
գործած է բազմաթիւ հայ եւ օտար 
լեզուներու աղբիւրներ։
35 հեղինակային յօդուածներ
31 տպագիր գրականութիւն
11 կազմակերպութիւններու կայքէջեր
40 արխիւային փաստաթուղթեր
46 պաշտօնական գրութիւններ եւ 
փաստաթուղթեր
17 օտար լեզու աղբիւրներ
57 միջազգային աղբիւրներ
Անուշ Բեժանեան ծնած է Հայաստան, 
իր բարձրագոյն ուսումը ստացած է 
Հայաստանի Ամերիկեան Համալսա-
րանէն։ Իր աւարտաթէզի խորագիրն 
է «Իրաքահայերը Սատտամ Հիւսէյնի 
Տապալումից Յետոյ, Արտագաղթ թէ 
Հայրենադարձութի՞ւն»
Սոյն թէզի պատրաստման ղեկավարն 
եւ ուղղութիւն տուողը եղած է Հայաս-
տանի ժամանակակից  մեծանուն 
պատմաբաններէն Արմէն Այվազեան։
Յետագային Անուշ Բեժանեան 

ԱՄՆ անցնելով որպէս Արտաքին 
Գործոց նախարարութեան Էտմոնտ 
Մասքիի կրթաթոշակառու, կը հետեւի 
Հարաւ Գարոլայնա համալսարանի 
միջազգային յարաբերութեան դաս-
ընթացքներու եւ կ՚արժանանայ 
Մագիստրոսի վկայականին, հեղի-
նակը այժմ իր ամուսինին հետ 
Զուիցերիա կ՚ապրի։
Հեղինակը ունի յօդուածներու շարք մը 
սփիւռքի հայութիւնն ու հայրենադար-
ձութեան մասին։ Նմանապէս հայե-
րէնի թարգմանած է վաստակաշատ 
ցեղասպանագէտ Վահագն Տատրեանի 

ԱՄՆ, Աւստրալիա եւ Գանատա 
անցան քանի որ Իրաքի մէջ որպէս 
քրիստոնեայ հայերուն համար այլեւս 
շատ վտանգաւոր էր հոն ապրիլը։
Գիրքին յաջորդ բաժինը հեղինակը կը 
ներկայացնէ ինչպէս ըսինք Հայաստան 
դարձած հայերուն կարծիքները եւ 
տպաւորութիւնները Հայաստանէն եւ 
հայրենի ժողովուրդէն, իրաքահայ մը 
Իրաքի մէջ կեանքը նկարագրելով 
ըսած է. «Դժբախտաբար կեանքէն 
համ չէինք առներ» միւսը ըսած է. «Ինչ 
որ ըլլայ հոս մենք եւ մեր զաւակները 
(24) հայերէն կը խօսինք ազատ եւ 
հպարտօրէն»։
«Հայաստանը շատ ապահով է մեզի 
համար, ոչ առեւանգում կայ, ոչ 
զաւակդ, հարազատդ սպաննել կայ», 
իսկ դժգոհութիւն յայտնողներ ալ կան 
ըսելով. «Հոս ալ Իրաքի պէս ամէն տեղ 
կաշառքով կ՚ըլլայ», եւայլն խօսքեր եւ 
կարծիքներ, որոնք հարազատօրէն 
տուած է հեղինակը։
Գիրքին միւս բաժինին մէջ հեղինակը 
տուած է սպառիչ տեղեկութիւններ 
Հայաստանի մասնակցութիւնը Իրաքի 
ապահովական ուժերուն, ուր 40 հայ 
զինուորներ մաս կազմեցին ՄԱԿ-ի 
ղեկավարութեամբ գործող Իրաքի 
ապահովագրական գործին մէջ։ 
Հեղինակը տուած է այդ քայլը առած 
օրերուն հայրենիքի քաղաքական, 
հասարակական կամ զինուորական 
մարդոց կարծիքը եւ արդարացումները։
2003-2008 տարիներուն Հայաստան 
դարձած հայերու մեծ մասը գոհ էր 
հայրենիքի մէջ ապրելէն, անշուշտ 
որոշ փոքրամասնութիւն մը կար, 
որ դժուարութիւն ունեցած էր 
ժողովուրդին հետ շաղուելու կամ 
գործ գտնելու հարցին մէջ, ուրիշներ 
ալ անոնք Հայաստան երթալով, 
որպէս Եւրոպա կամ այլ երկիրներ 
երթալու համար Հայաստան 
որպէս ժամանակաւոր հանգրուան 
գործածելով։ Հասկնալի էր, որ 
հայրենի պետութիւնը, երկրաշարժ 
տեսած, Սովետ Միութենէն անջատ-
ման դժուարութիւններով, պատե-
րազմական վիճակով, երկու սահ-
մանները փակուած ըլլալով եւ 
տնտեսական բնական հարստութենէ 
զուրկ էր այդ տարիներուն, հայրե-
նիքի ծով կարիքներուն հասնիլ չկա-
րողանալով, դժուար պիտի ըլլար 
զբաղիլ արտասահմանէն Հայաստան 
վերադարձող հայրենակիցներուն 
կարիքները ամբողջութեամբ հոգալու։ 

Այսուհանդերձ այս գիրքին մէջ, այս 
հատորին գլխաւոր պատգամն է, հայ-
րենիքի բազմակարօտ ժողովուրդին 
կենսական ապրուստը հոգալու կողքին 
հայրենիքի մեր իշխանաւորները պէտք 
է հայրենադարձութեան համակարգ 
մը ստեղծեն, որպէսզի սփիւռքէն հայ-
րենիք վերադարձողներուն կեանքը 
դժուարութիւններուն նուազագոյնը 
ունենան։
Գիրքի վերջաւորութեան հեղինա-
կը հարցազրոյց մը դրած է Լոս 
Անճելըսի մէջ գործող Իրաքահայերու 
Ընտանեկան Միութեան նախագահ՝ 
Խաչիկ Ճանոյեանին հետ։ Այս Միու-
թիւնը 2005-2007 տարիներուն 135 
իրաքահայեր Հալէպ տեղափոխե-
լով, անկէ Հայաստան օդանաւով 
տեղափոխած է։ Անոնց կահաւորուած 
վարձու յարկաբաժիններու մէջ 
տեղաւորած են եւ անոնց լման մէկ 
տարի օրապահիկը ապահոված է։ 
Իւրաքանչիւր անհատի ամսական 100 
տոլար ղրկելով։ Այսինքն հինգ հոգինոց 
ընտանիքի համար լման տարի մը 
ամսական 500 տոլար ղրկուած է։
Ջերմօրէն կը շնորհաւորենք Անուշ 
Բեժանեանը այս խիստ շահեկան 
աշխատանքին համար եւ իրա-
քահայերու նուիրուած այս աւար-
տաթէզի եւ ուսումնասիրութիւնը 
ընտրելու համար, մաղթելով իրեն 
նորանոր հրատարակութիւններ։

Յ.Գ.
Գիրքէն օրինակ մը ունենալու համար 
կարելի է դիմել հեղինակին՝ anush.
bezhanyan@gmail.com

Յիսուն տարեկանին մահացած է Ալ. 
Սպենդիարեանի անուան օփերայի 
եւ պալեթի ազգային ակադեմիական 
թատրոնի երգչախումբի երգչուհի 
Աննա Սարդարեանը:
«Արմէնփրես»-ի թղթակցի հետ զրոյցի 
ժամանակ թատրոնի փոխտնօրէն 
Կարինէ Կիրակոսեանն ըսած է, 
որ Սարդարեանը մահացած է 31 
մարտին: «Մեզի հասած տեղեկու-
թիւններով անոր մահուան պատ-
ճառը թոքաբորբն է»,-շեշտած է 
Կիրակոսեանն ու աւելցուցած է, որ 
յաւելեալ տեղեկութիւն երգչուհիի 
մահուան մասին չունին:
Երգչախումբի անդամները վերջին 

անգամ օփերային թատրոն եղած են 
13 մարտին:
Թատրոնի ամբողջ անձնակազմն 
իր ցաւակցութիւնը յայտնած է 
Աննա Սարդարեանի ընտանիքի 
անդամներուն եւ մտերիմներուն:
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հոգեկան հիւանդութիւնների բուժ-
ման գործում մեծ տեղ յատկացնելով 
երաժշտութեանը:
Մխիթար Հերացին է բժշկական 
հայերէն շատ դերմինների հեղինակը: 
Նրա ստեղծած դերմինների մի զգա-
լի մասը մինչ օրս կիրառւում է: 
Տեղին է յիշատակել նաեւ, որ նա իր 
աշխատութիւնը գրեց ոչ թէ գրաբար, 
այլ միջին հայերէնով, որ հասանելի 
լինի նաեւ հասարակ բնակչութեանը: 
Դա բաւական առաջադէմ քայլ էր 
ժամանակի համար:
«Ջերմանց մխիթարութիւնը» Հերացու 
միակ երկասիրութիւնը չէր: Նա նաեւ 
գրել է աչքերի հիւանդութիւնների 
մասին` նշելով դրանց տեսակներն 
ու բուժման եղանակները: Բացի այդ 
գրել է դեղագիտական աշխատութիւն` 
«Ախրապատինը», որը, ցաւօք, մեզ 
չի հասել: Հասել են միայն առանձին 
պատառիկներ, որոնցից կարելի է 
եզրակացնել Մխիթար Հերացու այդ 
աշխատութեան մեծ արժէքի մասին:
Նա կիրառել է բուժման համակցուած 
մեթոդիկա՝ դեղորայքային, սննդային 
եւ ֆիզիկական: Վերջինիս մէջ մտնում 
էր լոգանքը սառը ջրով, մերսումը, 
առհասարակ՝ առողջ ապրելակերպը:
Հերացու աշխատութիւններից ոչ մէկն 
ամբողջական չի պահպանուել: Մեզ են 
հասել միայն առանձին հատուածներ:
Մխիթար Հերացու մասին Ներսէս 
Շնորհալին գրում է, որ նա նաեւ 
աստղագէտ է: Ցաւօք, պատմու-
թիւնը ոչինչ չի աւանդել Հերացու 
աստղագիտական աշխատութիւն-
ներից կամ ուսումնասիրութիւննե-
րից, բայց այն, որ նա զբաղուել է 
այդ գիտութեամբ, յստակ է, քանզի 
ինչպէս գրում է Շնորհալին, Մխիթար 
Հերացին կաթողիկոսին նուիրել է 
պոեմ՝ «Երկնքի եւ նրա լուսատուների 
մասին»: 
Մեծ բժշկապետը մահացել է խոր 
ծերութեան հասակում, 1200 թուա-
կանին: Նա հայկական դասա-
կան բժշկութեան հիմնադիրը 
դարձաւ ու սերունդներ կրթեց իր 
աշխատութիւններով: Նրա գործը 
տասնեակ բժշկապետներ շարու-
նակեցին Հայաստանում, որոնց 
մէջ ամենաանուանին, ինչ խօսք, 
Ամիրդովլաթ Ամասիացին է:

Մխիթար Հերացու անունով կոչուել են 
փողոցներ Երեւանում ու Վանաձորում, 
ինչպէս նաեւ Երեւանի պետական 
բժշկական համալսարանը: ՀՀ-ում 
սահմանուել է Մխիթար Հերացու 
մետալ:

Վահէ Լոռենց
աղբիւր՝ Համացանց

*) Հիլդեգրադը 12-րդ դարի գերմա-
նացի միանձնուհի, գիտնական էր։
**) Հերը գաւառ է Մեծ Հայքի Նոր 
Շիրական (Պարսկահայք) նահանգում, 
Կապուտան (Ուրմիա) լճից հիւսիս-
արեւմուտք։ Հերը համապատասխա-
նել է հետագայի Խոյ գաւառին։

Գրական-Մշակութային

Շար. Էջ 20

Մխիթար Հերացի
Միջնադարի Հայ Մեծ Գիտնական Եւ Բժշկապետ
(Ծննդեան 900 եւ մահուան 820-ամեակի առիթով)

Պատրաստեց՝ 
ՌՈՒԲԻՆԱ ՕՀԱՆԵԱՆ

Գերմանացի գիտնական Էռնեստ 
Զէյդելը 1908 թուականին յատուկ 
հայերէն սովորեց Մխիթար Հերացու 
գործերն ուսումնասիրելու համար:
Նա գերմաներէն հրատարակած 
իր գրքի նախաբանում գրեց. «Եթէ 
մենք առանց կանխակալութեան 
համեմատենք Հիլդեգարդի* «Ֆիզի-
կան», որը գրուել էր ընդամէնը մի քանի 
տասնամեակ առաջ, մեր հայ վար-
պետի ստեղծագործութեան հետ, ապա 
ստիպուած կը լինենք առաջնութեան 
դափնին վճռականօրէն շնորհել 
վերջինիս՝ բնութիւնը հիմնաւորա-
պէս ճանաչելու, հետեւողական, 
ինքնուրոյն եւ սխոլաստիկ, կրօնի 
խորհրդապաշտական լծից կատա-
րելապէս զերծ լինելու համար»:
Հայերը համաշխարհային գիտու-
թեան մէջ մեծ դերակատարում են 
ունեցել եւ մեծագոյն նուաճումների 
հեղինակներ են: Ի թիւս այլ ոլորտների, 
բացառութիւն չէ նաեւ բժշկութիւնը: 
Միջնադարի անուանի բժշկապետ, 
իմաստասէր, բնագէտ, աստղագէտ 
Մխիթար Հերացու գործերից դարե-
դար օգտուել են ոչ միայն հայերը, 
այլեւ տարածաշրջանի այլ ազգեր ու 
ժողովուրդներ:
Մխիթար Հերացին ծնուել է մօտա-
ւորապէս 1100 թ. Պարսկահայք 
նահանգի Հեր** (Խոյ) քաղաքում: 
Պատանեկութիւնն անցկացնելով 
հայրենի քաղաքում՝ սովորել է բնա-
կան գիտութիւններ, պարսկերէն, 
արաբերէն: Հետագայում վարժ 
տիրապետում էր նաեւ յունարէնին: 
Դա ապագայ բժշկապետին օգնեց 
բնագրով կարդալու եւ ուսումնասիրե-
լու հին աշխարհի եւ միջնադարի 

գիտնականների գործերը:
Հերացին շատ է շրջագայել, եղել 
թէ՛ Արեւմուտքում, թէ՛ Արեւելքի 
երկրներում: Նա քաջածանօթ էր 
Հիպոկրատի, Ավիցեննայի (Իպն 
Սինա), Գաղիանոսի աշխատութիւն-
ներին, որոնք ուսումնասիրել է 
բնագրով:
Ապա տեղափոխուել է մշտական 
բնակութեան Կիլիկեան հայկական 
թագաւորութիւն: Տեղում սովորել 
ու ստացել է վարդապետի կոչում, 
բժշկութեամբ զբաղուել Սիս մայրա-
քաղաքում եւ Հռոմկլա ամրոցում, որ 
այդ տարիներին կաթողիկոսանիստն 
էր: Մխիթար Հերացին մտերիմ էր 
Ներսէս Շնորհալու հետ եւ վայելում էր 
նրա հովանաւորութիւնը: Շնորհալու 
մահից յետոյ նա լաւ յարաբերութիւն-
ներ պահպանեց նաեւ Գրիգոր Գ Տղայ 
կաթողիկոսի հետ եւ առհասարակ 
վայելում էր Պահլաւունիների հզօր 
տոհմի աջակցութիւնն ու հովա-
նաւորութիւնը:
Տակաւին երիտասարդ՝ Մխիթար 
Հերացին ողջ Կիլիկիայում արդէն 
հմուտ բժշկի համբաւ ունէր: Չնա-
յած հոգեւորականութեան հետ 
մերձ յարաբերութիւններին` նրա 
գործերում միստիկ եւ հոգեւոր-
աստուածաբանական ոչինչ չկար: 
Հերացին աշխարհիկ բժիշկ էր ու ըստ 
նրա՝ մարդու մարմնի հետ մեռնում 
է նաեւ հոգին: Նա միջնադարում 
կարողացել էր ազատուել կրօնական 
մոլեռանդութիւնից ու կաղապար-
ներից, ինչն աւելի է արժեւորում նրա 
աշխատութիւնները:
Բժշկագիտութիւնը Կիլիկիայի թագա-
ւորութիւնում մեծ նուաճումների 
էր հասել: Այն միշտ պետական 
հոգածութեան առարկայ է եղել: 
Բաւական է յիշել 13-րդ դարասկզբին 
Սիս մայրաքաղաքում Զապէլ թագու-
հու բացած հիւանդանոցը, որտեղ 
հայոց թագուհին անձամբ էր խնամում 
հիւանդներին:
Կիլիկեան Հայաստանի ռազմական, 
դիւանագիտական, վարչաիրաւա-
կան ոլորտի մեծագոյն գործիչ 
Սմբատ Սպարապետի «Դատաստա-
նագրքում» յատուկ անդրադարձ կայ 
անգամ դատական բժշկութեանը: 
Դեռ միջնադարում Կիլիկիայում եւ 

Հայաստանում դիահերձումներ են 
կատարել ու մարդու անատոմիա 
ուսումնասիրել:
«Ջերմանց մխիթարութիւնը« Մխի-
թար Հերացու գլուխգործոցն է. 
գրուել է 1184 թուականին: «Ջերմանց 
մխիթարութիւն» աշխատութիւնում 
Հերացին բժշկագիտութեան մէջ 
առաջին անգամ խօսում է մանրէա-
բանութեան, մանրէների միջոցով 
հիւանդութիւնների տարածման ու 
զարգացման մասին: Նա մանրէ-
ներն անուանում է բորբոս, իսկ 
հիւանդութիւնները՝ բորբոսային 
հիւանդութիւններ:
Գիրքն այդպէս է վերնագրուել Գրի-
գոր Գ Տղայ կաթողիկոսի առա-
ջարկութեամբ: Նա գիրքն այդպէս է 
անուանել, որպէսզի այն մխիթարի 
բժշկին՝ ուսմամբ, իսկ հիւանդին՝ 
առողջութեամբ: Աշխատութեան 
մէջ նա անդրադարձել է Դաշտային 
Կիլիկիայի ճահճոտ վայրերում 
լայնօրէն տարածուած տենդային 
հիւանդութիւնների դասակարգման, 
պատճառագիտութեան, ախտածնու-
թեան, մահճաբուժութեան, կանխար-
գելման եւ բուժման հարցերին:
Հերացին տենդային հիւանդու-
թիւնները բաժանել է 3 խմբի՝ 
«միօրեայ», «բորբոսային» եւ 
«հալեւմաշ անող»: Հետաքրքիր է նրա 
տեսութիւնը յատկապէս «բորբոսային» 
տենդի մասին, ըստ որի` այդ տենդը 
վարակիչ է, իսկ նրա պատճառը 
մարդու արեան եւ միւս հեղուկների 
մէջ գոյացող «բորբոսն» է, որը, 
կուտակուելով որեւէ օրկանում, առաջ 
է բերում այս կամ այն հիւանդութիւնը: 
Ժամանակակից պատկերացումներով` 
դա վարակական շարժընթացի դիպուկ 
նկարագրութիւն է, ինչը Հերացին 
տուել է մանրէների յայտնագործումից 
շատ առաջ:
«Բորբոսային» տենդերի խմբում 
Մխիթար Հերացին նկարագրել է 
դողերոցքը, թիֆային եւ արիւնա-
վարակական հիւանդութիւնները, 
ժանտախտը, բնական ծաղիկը, 
կարմրուկը, տիֆը: Իսկ տենդային 
հիւանդութիւնների Մխիթար Հերա-
ցու դասակարգումը յենւում էր ոչ 
միայն ախտաբանական ու պատ-
ճառագիտական սկզբունքների, այլեւ 
կլինիկական ուսումնասիրութեան, 
հիւանդի մանրակրկիտ հետազօտ-
ման վրայ:
«Ջերմանց մխիթարութիւն» ձեռագի-
րը յայտնաբերուեց 1727-ին Պոլսում: 
Հիմա պահւում է Ֆրանսիայի 
ազգային գրադարանում: Առաջին 
անգամ հայերէն հրատարակուել է 
Վենետիկում 1832 թուականին, ապա 
թարգմանուել բազմաթիւ լեզուներով 
եւ վերահրատարակուել մի քանի 
անգամ:
Հերացին լուրջ ուշադրութիւն է 
դարձրել նաեւ հոգեբուժութեանը` 

Առողջապահական համաշխարհային ճգնաժամային ներկայ պայ-
մաններում, ուժ եւ կորով մաղթենք աշխարհի բոլոր երկրների 
բուժ-աշխատողներին եւ փորձագէտ գիտնականներին։ Յաջո-
ղութիւն մաղթենք նրանց, շնորհակալութիւն յայտնենք նրանց, 
ովքեր հանդիսանում են մերօրեայ հերացիներն ու ավիցեննաները։
2020-ին, Միջնադարի հայ մեծ գիտնական եւ բժշկապետ Մխիթար 
Հերացու ծննդեան 900 եւ մահուան 820-ամեակն է։ Այս տարի 
ծննդեան 1040-ամեակն է նաեւ Միջնադարի պարսիկ մեծ գիտական 
եւ բժշկապետ Ավիցցեննայի՝ Ապու Ալի Իպն Սինայի։ 
Ուժ ու կորով մաղթենք մերօրեայ հերացիներին եւ ավիցեննաներին։ 
Նրանց աշխատանքը անփոխարինելի է։ Մարդկութիւնը մեծ պարտք 
ունի նրանց նկատմամբ։ Շնորհակալութիւն բոլորին։

Ավիցեննայի իսկական անունը Ապու 
Ալի Իպն Սինա է: Նա հայ մատե-
նագրութեան մէջ յայտնի է նաեւ Սինա-
յի որդի անունով: Ծնուել է մօտ 980 
թուականին, պետական պաշտօնեայի 

ընտանիքում: Կրթութիւնն ստացել 
է Բուխարայում, 1012 թուականին 
տեղափոխուել է Իրանի Խորեզմ 
քաղաք, ապրել Խորասանում, 
Ղազուինում, Սպահանում, այնու-

հետեւ՝ 1015 թուականին հաստատուել  
է Համադանում, դարձել պալատական 
բժիշկ եւ վեզիր: 

Ավիցեննա
Միջնադարի Պարսիկ Մեծ Գիտնական Եւ Բժշկապետ
(Ծննդեան 1040-ամեակի առիթով)
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Ավիցեննա
Միջնադարի Պարսիկ Մեծ Գիտնական Եւ Բժշկապետ
(Ծննդեան 1040-ամեակի առիթով)

Արաբերէնով  եւ պարսկերէնով 
գրուած մօտ 300 աշխատութիւնների 
հեղինակ է: 10 տարեկանում Իպն 
Սինան արդէն գիտէր հանրահաշիւ, 
երկրաչափութիւն, կարող էր թուար-
կել եւ ցոյց տալ աստղերի բոլոր 
համաստեղութիւնները: 
Ավիցեննան առաջիններից էր, որ 
բարձրաձայնեց, թէ ոսկին անհնար 
է ստանալ այլ մետաղներից, որ 
մարդու բանականութիւնը կապուած 
է ոչ թէ նրա «հոգու», այլ ուղեղի 
հետ, որ հիւանդութիւններն առա-
ջանում են ոչ թէ ինչ-որ համաստե-
ղութիւններից, այլ կեղտոտ առու-
ներում բնակուող էակներից: Նրա 
«Գիրք ապաքինութեան» արա-
բերէն աշխատութիւնը մեծ ազդե-
ցութիւն է գործել գիտական մտքի 
հետագայ զարգացման վրայ: Նա 
տրամաբանութեան, մեդաֆիզի-

կայի, փիլիսոփայութեան, աստղա-
գիտութեան, մաթեմատիկայի եւ 
երաժշտութեան հարցեր է լուսաբա-
նել «Գիրք գիտութեան» պարսկերէն 
աշխատութեան մէջ: Ուսումնասիրել 
է մարմինների շարժումները, լեռնե-
րի առաջացման պատճառները, 
հանքանիւթերի բաղադրութիւնը, 
կենդանի էակների ծագումը, բոյ-
սերի կազմութիւնն ու կեանքը: Այդու-
հանդերձ, Իպն Սինան վճռեց բժիշկ 
դառնալ: Նա հասկանում էր, որ 
անհնար է մարդուն կուրօրէն բուժել, 
ու, խախտելով մահմետականութեան 
արգելքը, սկսեց հերձել մահացածնե-
րին եւ ուսումնասիրել մարդու մարմնի 
կառուցուածքը:
Ավիցեննայի «Կանոն բժշկութեան» 
արաբերէն աշխատութիւնը անցեալի 
բժշկագիտութեան նուաճումների 
իւրօրինակ ամփոփումն է, որտեղ 
շարադրուած են բժշկութեան ընդ-
հանուր տեսութիւնը, անադոմիայի, 

ֆիզիոլոգիայի, վիրաբուժութեան եւ 
ախտորոշման կարեւոր դրոյթները, 
սուր վարակիչ հիւանդութիւնների 
հետազօտման, բուժման եղանակ-
ները, առաջադրուած է ջրի եւ օդի 
միջոցով «տենդային» (վարակիչ) 
հիւանդութիւններ փոխանցող անտե-
սանելի յարուցիչների վերաբերեալ 
վարկածը: Իպն Սինան սովորեցնում 
էր ոչ միայն բժշկելու, այլեւ մարդուն 
կարեկցելու արուեստը:
Նա հետք է թողել նաեւ գրականու-
թեան մէջ իր քառեակներով: 
Ավիցեննան ծանօթ է եղել Դաւիթ 
Անյաղթի գործերին, իսկ միջնադա-
րեան բժշկապետներ Մխիթար Հերա-
ցին եւ Ամիրդովլաթ Ամասիացին 
բարձր են գնահատել նրա բժշկագի-
տական հայեացքները եւ նրան համա-
րել «Մեծ իմաստասէր»:

աղբիւր՝ Հայկական Հանրագիտարան

Մտքեր Ավիցեննայից,-

- Այն մասին, որ ցաւում է որովայնդ, 
պատմիր հիւանդին, առողջը քեզ չի 
հասկանայ։
- Չկան անյոյս հիւանդներ, կան միայն 
անյոյս բժիշկներ։
- Զգուշացէք շաքարից, որը խառնուած 
է թոյնի հետ։ Զգուշացէք ճանճից, որ 
կանգնած է եղել սատկած օձի վրայ։
- Շարժումը կարող է փոխարինել 
բազմաթիւ դեղերի, բայց աշխարհում 
չկայ մի դեղ, որ կը կարողանայ 
փոխարինել շարժմանը։
- Ինչպէս կոյրերի համար անտեսանելի 
է արեւի վառ շողը, այնպէս էլ 
յիմարների համար չկայ ճանապարհ 
դէպի ճշմարտութիւն։
- Տիեզերքի հոգին ճշմարտութիւնն է։
- Ով երջանկութիւնը չի գնահատել, նա 
մօտենում է դժբախտութեանը։
- Եթէ իմ ընկերն ընկերութիւն է անում 
իմ թշնամու հետ, ապա ես չպէտք է 
ընկերութիւն անեմ այդ ընկերոջ հետ։
- Միայնութեան մէջ մարդ չէր 
գոյատեւի։ Այն, ինչին կարիքը նա ունի՝ 
ստանում է հասարակութեան շնորհիւ։

աղբիւր՝ Mediamag

– «Ախթալայի հանքավայրեր. Վաւե-
րագրերի ժողովածու 1886-1999թթ.», 
կազմող՝ Էմմա Յովսէփեան, խմբագիր՝ 
Ամատունի Վիրաբեան, Հայաստանի 
ազգային արխիւ, Երեւան, 2019, 436 
էջ (17 x 24 սմ.) (անձնանուններու, 
տեղանուններու, յապաւումներու, 
չհրապարակուող եւ հրապարակուող 
փաստաթուղթերու ցանկեր) (փաս-
տաթուղթերուն ջախջախիչ մեծա-
մասնութիւնը՝ ռուսերէն): Ժողովածուն 
հրատարակութեան երաշխաւորած 
է Հայաստանի Ազգային արխիւի 
գիտական խորհուրդը:
– Աղպաշեան Պարոյր Յ., «Ազգային 
հրատապ հիմնահարցեր (Մամուլ, 
լեզու, դպրոց-ուսուցչութիւն, մտա-
ւորականութիւն)», տպարան 
Zincograph Kesdenian, Պէյրութ, 2020 
(հրապարակագրութիւն):
– «Բանաւորէն՝ գրաւոր – Հայկա-
կան 8 հեքիաթ եւ 4 առակ», անգ-
լերէնէ թարգմանութիւնը՝ Էլենի Քոն-
թեմենիոթու-Քասեսեանի, խմբա-
գիր՝ Էլլի Տրուլիա, գծանկարները՝ 
Տմիթրի Քրեփսիսի, դիմանկարները՝ 
Քոսթիս Ի. Քսուրիասի, հրատարակիչ՝ 
Յունաստանի Հանրապետութեան 

խորհրդարան, Աթէնք, 2019, 92 էջ 
(21 x 29,7 սմ.) (հայկական ժողովրդա-
կան պատումներու եւ հեքիաթնե-
րու թարգմանութիւն՝ գունաւոր եւ 
գեղազարդ հրատարակութեամբ) 
(յունարէն):
– Բեժանեան Անուշ, «Կորսուած 
հնարաւորութիւններ. Իրաքահայերի 
հայրենադարձութիւնը 2003-2008», 
Երեւան, 2020, 260 էջ:
– Գելճիք Պետրոս, «Ամերիկահայ 
երգիծապատումներ», թարգմա-
նիչներ՝ Արիս Սեւակ (20 երգիծա-
պատում), Վարդան Մատթէոսեան 
(8 երգիծապատում), Լու-Անն 
Մաթոսեան (1 երգիծապատում), 
խմբագիրներ՝ Քրիսթոֆըր Ադա-
մեան, Լու-Անն Մաթոսեան եւ Պար-
լոու Տէր Մկրտիչեան, «Հայկական 
մատենաշար» թիւ 8, Գալիֆոռնիոյ 
պետական համալսարանի հրա-
տարակչութիւն, Ֆրեզնօ, 2020, 
195 էջ (15,1 x 22,7 սմ.) (27 երգի-
ծապատումներ, հեղինակին կեն-
սագրութիւնը) (անգլերէն):
– Գրիգոր Նարեկացի, «Մատեան 
ողբերգութեան», արեւմտահայե-
րէն աշխարհաբարի վերածեց 

Թորգոմ եպս. Գուշակեան, վերահը-
րատարակութիւն, Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան 
տպարան, Անթիլիաս – Լիբանան, 
2020: Լոյս տեսած է բառերու եւ 
հնացած արտայայտչաձեւերու որոշ 
փոփոխութիւններով:
– Նազարեան Հայկ, «Մեծ Բրիտա-
նիայի աշխարհառազմավարական 
շահերը Հայաստանում եւ Այսրկով-
կասում (1914-1920թթ.)», գլխա-
ւոր խմբագիր՝ Լեւոն Շիրինեան, 
Հայաստանի ազգային արխիւ, 
Երեւան, 2020, 264 էջ (15 x 21 սմ.): 
Լոյս տեսած է Հայաստանի ազգային 
արխիւի գիտական խորհուրդի 
որոշումով:
– «Նիւթեր Հ. Յ. Դաշնակցութեան 
պատմութեան համար», ԺԳ. հատոր, 
կազմող եւ խմբագիր՝ Երուանդ 

Փամպուքեան, ՀՅԴ Բիւրոյի հրա-
տարակութիւն, Համազգայինի «Վահէ 
Սէթեան» տպարան, Պէյրութ, 2020: 
Մեկենասներն են տէր եւ տիկին 
Կարպիս եւ Մարալ Մխճեանները 
(փաստաթուղթերու ժողովածու, 
անձնանուններու եւ տեղանուննե-
րու ցանկեր):
– Պաղտասարեան Էտիկ (Էտիկ Գեր-
մանիկ), «Թուրքերու ծագումը» երկու 
հատորով, Ա. հատորով, Հայկական 
ուսումնասիրութիւններու կեդրոն, 
Թորոնթօ, փետրուար 2020, 354 էջ 
(17 x 25 սմ.) (պարսկերէն):
– Պաղտասարեան Էտիկ (Էտիկ Գեր-
մանիկ), «Հայ Եկեղեցու թեմերը», 
Հայկական ուսումնասիրութիւնների 
կենտրոն, Թորոնթօ, մարտ 2020, 400 
էջ (17 x 25 սմ.):
– Պոյաճեան Միքայէլ, «Հայկական 
ազատ որմնադրութեան պատմու-
թիւնը. Օթեակին վերադարձը», 
«CreateSpace» հրատարակչական 
անկախ հարթակ, 99 էջ, 2018? 
(թոշակի անցած հայազգի ազատ 
որմնադիր դատաւորի ուսումնա-
սիրութիւնը) (անգլերէն):

Պատրաստեց Գէորգ Եազըճեան

Նոր Հրատարակութիւններ

Գործարկուած է iUniversity Հայկական Առաջին 
Համալսարանական Առցանց Հարթակը

Ուղեղը Չվերածել «Աղբակոյտի»
Հայաստանի ազգային ճարտարա-
գիտական համալսարանին մէջ 
գործարկուած է հայկական առաջին 
համալսարանական առցանց կրթա-
կան հարթակը: Ան անուանակոչուած 
է iUniversity, որ կը սպասարկէ Ճար-
տարագիտական համալսարանը` 
ներառեալ Գիւմրիի, Կապանի եւ 
Վանաձորի մասնաճիւղերը, ինչպէս 
նաեւ համալսարանի քոլէճը եւ աւագ 
դպրոցը:
Հարթակը հնարաւորութիւն կու տայ 
արձանագրել բոլոր շահառուները, 
իւրաքանչիւր խումբի եւ դասարանի 
համար ստեղծել առարկաներու ու 
տնային աշխատանքներու ցանկ, 
ուսումնական նիւթեր, էլեկտրոնա-
յին գրադարան, ներբեռնել տեսադա-
սախօսութիւններ` հնարաւորութիւն 
տալով ուսանողներուն եւ աշա-
կերտներուն հարցեր ուղղել իրենց 

Բժիշկները բացատրած են, թէ ինչ-
պէս գրպանի խելացի հեռաձայննե-
րը եւ համակարգիչները ուղեղը կը 
վերածեն «աղբակոյտի»։ Այսպէս, 
բջիջային խելացի հեռաձայններու 
եւ համակարգիչներու չափէն աւելի 
օգտագործումը կրնայ յառաջացնել 
ուղեղի գերյոգնածութիւն, ինչ որ 
կը յանգեցնէ խելագարութեան 
եւ ճնշուածութեան զարգացման: 
Այդ մասին յայտնած է Nikkei 
Style-ը՝ վկայակոչելով ճափոնցի 
գիտնականներու կարծիքը:
«Արմէնփրէս»ի հաղորդմամբ՝ «Օքու-
մուրա» յիշողութեան բուժարանի 
ղեկավար ջղաբոյժ Այումի Օքումուրայի 
խօսքով՝ վերջերս աւելցած է մարդկանց 
մօտ «յիշողութեան խանգարման» 
դէպքերու քանակութիւնը: Ըստ 
Օքումուրայի, այդ ախտորոշումը 
միայն տարեցներու մօտ չի պատա-

դասախօսներուն եւ ուսուցիչներուն, 
ինչպէս նաեւ ունենալ առարկայի 
քննարկման միջավայր եւ գնահա-
տական ստանալ իրենց կատարած 
առցանց աշխատանքին համար:
Հայաստանի ազգային ճարտարագի-
տական համալսարանը իր պատրաս-
տակամութիւնը յայտնած է արտա-
կարգ դրութեան ժամանակահատուա-
ծին հարթակի բոլոր հնարաւորութիւն-
ները եւ արհեստագիտական սպա-
սարկումը տրամադրել նաեւ այն 
ուսումնական հաստատութիւններուն, 
որոնք ատոր կարիքը ունին:

հիր: «Ռիսքի դասաւորման մէջ կը 
գտնուին 30-էն մինչեւ 60 տարեկան 
անձերը։ Անոնք, որոնք աւելի յաճախ 
կ՚օգտագործեն համակարգիչներն 
ու բջիջային հեռաձայնները՝ ծան-
րաբեռնելով իրենց ուղեղը տեղե-
կատուութեամբ: Երբ ընդունուող 
տեղեկատուութեան քանակը կը 
մեծնայ, ուղեղը չի դիմանար մշակման 
ու կը վերածուի աղբակոյտի», պատ-
մած է Օքումուրա: Վատ հետեւանքնե-
րէն խուսափելու համար բժիշկները 
խորհուրդ կու տան անպայման 
հանգիստ տալ ուղեղին, կրճատել 
անոնցմէ օգտուելու ժամանակը, ինչ-
պէս նաեւ լաւ քնանալ: Օգտակար է 
նաեւ կարճատեւ՝ 15 րոպէնոց քունը՝ 
ճաշի ընդմիջման ժամանակ: Բացի 
վերոնշեալներէն, մասնագէտները 
խորհուրդ կու տան սնուելու ժամանակ 
չօգտուիլ ելեկտրոնային գործիքներէն:
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ինքզինք հանգիստ կը զգայ խումբին մէջ: Ան ըսած է, որ նոնիսկ զեղչուած 
ամսականով պիտի մնայ Իտալիա: Իր գործակալ Միլօ Ռայոլան կը փորձէ 
համոզել «Արսենալ»ը, որ երկարաձգէ հայ մարզիկին մնալը «Ռոմա»ի մէջ: Ան 
կապ հաստատած է իր նախկին ակումբի՝ «Արսենալ»ի տնօրէնութեան հետ եւ 
անոնց յայտնած է թէ կը փափաքի մնալ «Ռոմա» ակումբին մէջ: Ըստ Անգլիոյ 
«Տէյլի Մէյլ» օրաթերթին, Մխիթարեան գտած է այն խումբը, ուր ինքզինք լաւ 
կը զգայ:

ՀաñáÛ»ան Դաßï»ñէն Հ»ռáõ
Հայաստանի հաւաքականի եւ Ռուսիոյ Եքաթերինպուրկի «Ուրալ»ի կեդրոնա-
կան պաշտպան Վարազդատ Հարոյեան միամսեայ դադար ունի, որովհետեւ ըստ 
խումբի բժիշկին, անոր մկանային վնասուածքը հաւանաբար վիրահատութիւն 
պահանջէ: Հարոյեան պիտի մեկնէր Գերմանիա այս հարցը վճռելու համար, 
սակայն Քորոնա ժահրի համաճարակը պատճառ դարձաւ որ յետաձգէ իր 
ճամբորդութիւնը: Ան ներկայիս կը մարզուի թեթեւ ծրագիրի համաձայն:

ä»ñ»զáíëքÇ ՀաõաքաÏանÇն Øէջ
Հայաստանի հաւաքականի նախկին բերդապահ Ռոման Պերեզովսքի յայ-
տարարեց, թէ հրաւէր ստացած է Հայաստանի հաւաքականի մարզիչ Խոաքին 
Քապարոսէն, միանալու համար մարզչական խումբին: Ան ռուսական «Սփորթ 
Էքսփրէս» մարզական պարբերականին տուած իր հարցազրոյցին յայտարարեց, 
թէ կրնայ ըլլալ որ օգնէ բերդապահներու մարզումին եւ աւելցուց, թէ ամէն ձեւով 
պատրաստ է օգնելու երկրի հաւաքականին:

ºõñáպաÛÇ ԲաժաÏն»ñáõ ԱõաñïաÏանը 
úգáëïáëÇն
Եւրոպայի ֆութպոլի ֆետերասիոնը կը մտածէ Եւրոպայի ակումբներու բաժակի 
երկու մրցաշարքերու աւարտականը կայացնել Օգոստոսին: Ֆինանսական 
վնասի պատճառով, յաջորդ տարեշրջանին աւելի քիչ մրցումներ տեղի պիտի 
ունենան:

ÜէûÛըñ ÎñնաÛ Ձգ»լ äաÛըñնը
Գերմանիոյ հաւաքականի եւ «Պայըրն Միւնիխ»ի բերդապահ Մանուէլ Նէօյըր 
ակումբին հետ համաձայնութեան չի կրնար հասնիլ երկարաձգելու համար 
իր մնալը խումբին մէջ: Նէօյըր կ'ուզէ երկարաձգել իր համաձայնագիրը, մինչ 
«Պայըրն»ի տնօրէնութիւնը նոր բերդապահի մը հետ համաձայնագիր կնքած 
է եւ Նէօյըրը կ'ուզէ փոխարինել: Մանուէլ Նէօյըր 2011 թուականին միացած 
էր խումբին գալով «Շալքէ»էն: «Պայըրն Միւնիխ»ի կազմին մէջ մասնակցած 
է 241 մրցումներու:

Գ»ñÙանÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃ»ան 
Յ»ïաձգáõÙ
Գերմանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան՝ Պունտեսլիկայի կայքէջին մէջ յայ-
տարարուած է, թէ ախոյեանութեան վերսկսումը Ապրիլ 2-էն յետաձգուած է 
Ապրիլի 30-ին, Քորոնա ժահրի համաճարակին պատճառով:

äáõնï»ëլÇÏաÛÇ ԽáõÙբ»ñը Æñաñáõ 
Î'ûգն»ն
Գերմանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան՝ Պունտեսլիկայի զօրաւոր խումբեր 
«Պայըրն Միւնիխ», «Պորուսիա Տորթմունտ», «Պայէր Լեվերքուզըն» եւ 
«Լայփցիկ» ակումբներու տնօրէնութիւնը Գերմանիոյ ֆութպոլի ֆետերասիոնին 
կատարած է 20 միլիոն եուրօ, օժանդակելու համար առաջին եւ երկրորդ 
դասակարգի խումբերուն: Այս քայլը առնուած է Քորոնա ժահրի համաճարակին 
պատճառով դադրած ախոյեանութեան մրցումներու եկամուտը մասամբ 
հատուցանելու համար: «Պայըրն Միւնիխ» ակումբի նախագահ Քարլ Հայնց 
Ռումենիկէ յայտարարեց, թէ այս քայլը առնուած է ցոյց տալու համար, թէ 
Գերմանիոյ ախոյեանութեան ընտանիքը մէկ եւ այս պայմաններուն մէջ պէտք 
է օգնենք իրարու:

ºáõí»նÃÇõëÇ ØաñզÇÏն»ñը Առանó 
ԱßխաïաíաñձÇ
Իտալիոյ «Եուվենթիւս» ակումբի տնօրէնութիւնը որոշած է աշխատավարձ 
չվճարել Քորոնա համաճարակի ընթացքին: Պաշտօնէութիւնը եւ մարզիկները 
աշխատավարձ պիտի չստանան Մարտ, Ապրիլ, Մայիս եւ Յունիս ամիսներուն: 
Թէ մարզիկները եւ թէ պաշտօնէութիւնը իրենց հաւանութիւնը տուած են այս 
քայլին: Այս ձեւով ակումբը 90 միլիոն եւրօ պիտի խնայէ: 

ä»լառáõëÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն

ՔաïÇÙ»ան Îáլ ÜßանաÏ»ó
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան Պելա-
ռուսիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 
երկրորդ հանգրուանի մրցումները: Այս 
հանգրուանի մրցումներու ծիրին մէջ, 
անցեալ տարուան ախոյեան «Տինա-
մօ Պրեսթ»ը տարաւ իր առաջին յաղ-
թանակը, երբ իր դաշտէն դուրս յաղթեց 
3-րդ դիրքը գրաւող «Սլուցք»ին եւ 4 
կէտով բարձրացաւ 4-րդ դիրք: Իսկ 
Պորիսով քաղաքի նշանաւոր «ՊԱԹԷ»ն 

կրեց այս տարուան իր երկրորդ պարտութիւնը, երբ զիջեցաւ 16-րդ եւ վերջին 
դիրքը գրաւող Մազիրի «Սլավիա»ին: Իսկ «Մինսք» քաղաքի տերպիին, երկրորդ 
դիրքը գրաւող «Մինսք»ը իր դաշտին վրայ յաղթեց  10-րդ դիրքը գրաւող 
«Տինամօին: Այս մէկը «Տինամօ»ին երկրորդ պարտութիւնն էր:  Հայաստանի 
հաւաքականի յարձակող Կարէն Քատիմեանի մաս կազմած Կրատնօ քաղաքի 
12-րդ դիրքը գրաւող «Նիոման»ը իր դաշտին վրայ ընդունեց 7-րդ դիրքը գրաւող 
«Վիթեպսք»ը եւ յաղթեց Քատիմեանի 51-րդ վայրկեանին նշանակած կոլով եւ 
վրացի Քանթարիայի 58-րդ վայրկեանին նշանակած տուգանային հարուածով: 
Խումբը 3 կէտով բարձրացաւ 7-րդ դիրք:  Քատիմեանի կոլը դիտել համացանցի 
հետեւեալ հասցէին վրայ.
https://youtu.be/naVrhDd454U
Առաջին հանգրուանին, «Նիոման» իր դաշտէն դուրս միակ կոլով զիջած էր 
3-րդ դիրքը գրաւող Միսնքի «Իսլոշ»ին: Այս հանգրուանին  արձանագրուեցան 
հետեւեալ արդիւնքները.
- Թորփետօ ՊելԱԶ Ժոտինօ – Պելշինա  Պապրոյսք 1-0
- Ռուկ Պրեսթ – Էներկեթիք Մինսք  0-1
- Սլուցք  – Տինամօ Պրեսթ 0-1,  - Սլավիա Մազիր – ՊԱԹԷ Պորիսով  2-1
- Մինսք – Տինամօ Մինսք 3-2,  -Նիոման Կրատնօ – Վիթեպսք 2-0
-Իսլոշ Մինսք – Սմոլեվիչի Աքթիապըրսքի 1-0
Դասաւորւմ.1)Մինսք 6 կէտ 6-3, 2)Էներկեթիք 6 կէտ 4-1, 3)Իսլոշ 6 կէտ 2-0, 4)
Թորփետօ ՊելԱԶ  6 կէտ 2-0, 5)Տինամօ Պրեսթ 4 կէտ 2-1, 7)Նիոման 3 կէտ 2-1:

Աñհ»ëïաíաñժ ØաñզÇÏն»ñáõ 
ՀաÙաձաÛնագñÇ ÎնքáõÙÇ 
ԴÇõñáõÃÇõնն»ñ
Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային Ժողովի փոխնախագահ Ալէն 
Սիմոնեան առաջարկած է օրէնքի նախագաիծ մը, որ պիտի դիւրացնէ 
օտարերկրացի արհեստավարժ մարզիկներու համաձայնագիր կնքելու հոլովոյթը 
Հայաստանի ակումբներուն հետ:
Ըստ Սիմոնեանի, ներկայի օրէնքը թոյլ չի տար ֆութպոլի ակումբներուն 
փոխանցումներու ժամանակամիջոցին համաձայնագիր կնքել օտարերկրացի 
մարզիկներու հետ վարչական երկար հոլովոյթին պատճառով: Նոր օրէնքը թոյլ 
պիտի տայ արհեստավարժ մարզիկին առանց աշխատանքի թոյլտուութեան 
պահանջի համաձայնագիր կնքել ակումբին հետ: Այս մասն էր, որ կ'ուշացնէր 
համաձայնագիր կնքելու հոլովոյթը:

ԱդաÙ»ան ºõ ՀաÙբաñձáõÙ»ան äÇïÇ 
ì»ñադառնան
Հայաստանի հաւաքականի եւ Գերմանիոյ «Հոֆընհայմ»ի յարձակող Սարգիս 
Ադամեան, որ ապաքինումի շրջան մը կ'անցնէ Գերմանիոյ մէջ, յայտարարած է, 
թէ բարելաւում կ'արձանագրէ եւ Մայիսի վերջաւորութեան կրնայ վերադառնալ 
մրցումներու: Իսկ Յունիսին կրնայ հաւաքականին հետ բարեկամական 
մրցումներու մասնակցիլ: Ան յոյս յայտնած է, թէ հաւաքականի սպանացի նոր 
մարզիչ Քապարոսի ղեկավարութեամբ իրենք լաւ արդիւնքներ կ'արձանագրեն:
Իսկ Հայաստանի հաւաքակաի եւ Կիպրոսի Փարալիմնիի «Էնոսիս»ի պաշտ-
պան Յովհաննէս Համբարձումեան սկսած է անհատական մարզումները, 
ախոյեանութեան մրցումի մը ընթացքին կրած վնասուածքին պատճառով 
դաշտերէն հեռու մնալէ ետք:

ØխÇÃաñ»ան Îը ՓափաքÇ Øնալ 
ÆïալÇáÛ Øէջ
Հայաստանի հաւաքականի եւ Իտալիոյ 
«Ռոմա» ակումբի կիսապաշտպան  Հենրիխ 
Մխիթարեան հարցազրոյցի մը ընթացքին 
յայտարարծ է, թէ բաղդատելով Էմերիի 
եւ Ֆոնսեքայի ոճերը, ան կը նախընտրէ 
«Ռոմա»ի մարզիչ Ֆոնսեքայի ոճը, որ աւելի 
յարձակողական է: Մխիթարեան կը յայտնէ, 
թէ այս ոճը իր խաղաոճին կը յարմարի եւ 

ՄԱՐԶԱԿԱՆ 
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մարզիչի պաշտօնը: Խումբը իր ղեկավարութեամբ 2011 թուականին շահեցաւ 
Քոփա Ամերիքայի տիտղոսը: 

ՃաïñաÏ
ՅաõաÏնáñդն»ñáõ Øñóաßաñք

Առաջաïաñը Îñ»ó Æñ ԱռաջÇն 
äաñïáõÃÇõնը
Ռուսիոյ Եքաթերինպուրկ քաղաքին մէջ 
շարունակուեցան ճատրակի աշխարհի ախո-
յեանութեան յաւակնորդներու մրցաշարքի 
մրցումները: Մրցաշարքին յաղթողը պիտի մրցի 
աշխարհի ախոյեան նորվեկիացի Մակնուտ 
Քարլսընի դէմ, որոշելու համար աշխարհի 2020 
թուականի ախոյեանը: 7-րդ հանգրուանին, 2-րդ 
դիրքը գրաւող ֆրանսացի Մաքսիմ Վաշիէ Լակրաւ 
ճերմակ քարերով մրցեցաւ առաջատար ռուս Եան 
Նեփոմնիաշչիի դէմ եւ յաղթեց: Այս առաջատարին առաջին պարտութիւնն էր: 
Վաշիէ-Լակրաւ կէտերով հաւասարեցաւ առաջատարին հետ եւ գրաւեց առաջին 
դիրքը: 7-րդ հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
Վաշիէ-Լակրաւ - Նեփոմնիաշչի  1-0, Քարուանա - Հաօ 0,5-0,5
Կրիշչուք  - Կիրի  0,5-0,5, Լիրէն – Ալէքսէենքօ  0,5-0,5
Դասաւորում.1) Մ.Վաշիէ-Լակրաւ-Ֆր.4.5 կէտ, 2) Ե.Նեփոմնիաշչի-Ռուս. 4,5 
կէտ, 3)Ֆ.Քարուանա-ԱՄՆ  3,5 կէտ, 4)Ա.Կիրի-Հոլ. 3.5 կէտ, 5) Ու.Հաօ-Չին. 3,5 
կէտ, 6)Ա.Կրիշչուք-Ռուս.  3,5 կէտ, 7)Տ.Լիրէն-Չին. 2.5 կէտ, 8) Ք.Ալէքսէենքօ-
Ռուս. 2,5 կէտ:

ՅաõաÏնáñդն»ñáõ Øñóաßաñքը 
Յ»ïաձգáõ»óաõ
Ճատրակի Միջազգային ֆետերասիոնի որոշումով առժամաբար դադրեցաւ 
Յաւակնորդներու մրցաշարքը: Պատճառը Ռուսիոյ Դաշնութեան առած որոշումն 
էր դադրեցնել օդային կապը երկրին հետ բացի ռուս քաղաքացիներ փոխադրող 
օդանաւերէ դէպի Ռուսիա ուղղութեամբ, Քորոնա համաճարակին պատճառով: 
ՖԻՏԷ-ն յայտարարեց, թէ մրցաշարքը պիտի շարունակուի 8-րդ հանգրուանէն 
սկսեալ աւելի ուշ, այս տարուան ընթացքին:

ՃաïñաÏÇ àղÇÙպÇաÏանը 
Յ»ïաձգáõ»óաõ
Ճատրակի Միջազգային ֆետերասիոնը՝ ՖԻՏԷ-ն որոշած է Ճատրակի 
Ողիմպիական խաղերը յետաձգել մէկ տարի ժամկէտով, Քորոնա ժահրի 
համաճարակին պատճառով: Խաղերը տեղի պիտի ունենային Ռուսիոյ 
մայրաքաղաք Մոսկուայի մէջ, 5-էն 17 Օգոստոսի միջեւ: 

àղÇÙպÇաÏան Խաղ»ñը Յ»ïաձգáõ»óան
Ճաբոնի վարչապետը եւ Միջազգային Ողիմպիական Կոմիտէի նախագահը 
իրենց հեռաձայնային խօսակցութեան ընթացքին համաձայնեցան Ողիմպիական 
Խաղերը յետաձգել մէկ տարիով Քորոնա ժահրի համաճարակին պատճառով: 
Խաղերը տեղի պիտի ունենան 2021 թուականին: Ճաբոնի վարչապետը 
առաջարկած է յետաձգումը, որ ընդունուած է Միջազգային Ողիմպիական 
Կոմիտէի նախագահ Պախին կողմէ:
Խաղերը յետաձգելուն պատճառներէն հիմնականը շատ մը երկիրներու 
խնդրանքն է յետաձգել զանոնք: Երկրորդն է վարկանիշային մրցաշարքերու 
տեղի չունենալը որոշելու համար Խաղերու մասնակից մարզիկները: Երրորդը 
տնտեսական է, նկատի առնելով որ օդային կապի փակման պատճառով 
շատ մը մարզասէրներ պիտի չկարենան ներկայ գտնուիլ Խաղերուն, Ճաբոնի 
տնտեսութիւնը զրկելով միլիառաւոր տոլարի եկամուտէ:
Միջազգային Ողիմպիական Կոմիտէն յայտարարած է 2021-ին տեղի ունենալիք 
Ողիմպիական Խաղերու օրերը: Խաղերը պիտի սկսին 23 Յուլիսին եւ պիտի 
աւարտին 8 Օգոստոսին: Իսկ Փարալիմփիք Խաղերը տեղի պիտի ունենան 25 
Օգոստոսի եւ 5 Սեպտեմբերի միջեւ:

ՀաÛաëïանÇ ԲռնóքաÙաñïÇ 
ՀաõաքաÏանÇ ØաñզÇÏ Øը 
ìաñաÏáõաÍ
Ըստ Հայաստան վերադարձած բռնցքամարտի հաւաքականի պատասխա-
նատուներուն, Լոնտոնի բռնցքամարտի վարկանիշային մրցաշարքին մաս-
նակցած Հայաստանի հաւաքականի մարզիկներէն մէկը վարակուած է 
Քորոնա ժահրով: Հարկ է նշել, թէ մրցաշարքը դադրեցուած էր Քորոնա ժահրի 
համաճարակին պատճառով:

Փոխարէն տնօրէնութիւնը աշխատավարձի յաւելում պիտի կատարէ յաջորդ 
մրցաշրջանին: Իտալիոյ ֆութպոլի ախոյեանութիւնը դադրած էր 12 Մարտին, 
Քորոնա ժահրի համաճարակին պատճառով:

ÈաáõÃաñû ØաñÃÇնէզ äաñë»լáնաÛÇն 
äÇïÇ ØÇանա՞Û
Սպանիոյ «Պարսելոնա» ակումբի եւ Իտալիոյ «Ինթէր Միլան»ի արժանթինցի 
յարձակող Լաութարօ Մարթինէզի գործակատարը համաձայնութեան հասած 
են մարզիկի «Պարսելոնա» փոխանցման հարցին մէջ: Կը մնայ համոզել «Ինթէր 
Միլան»ի տնօրէնութիւնը, որ հաստատած է, թէ 111 միլիոն եուրոյէն պակաս 
գումար պիտի չընդունի մարզիկի փոխանցման համար:

êպանÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃ»ան ì»ñëÏë»լáõ 
äաÛÙանն»ñը
Սպանիոյ ֆութպոլի ֆետերասիոնը երեք տարբերակ կը քննարկէ ախոյեանու-
թիւնը վերսկսելու համար: Առաջինը, որ ամենադրական տարբերակն է, 
մրցաշարքը վերսկսիլ Մայիսի կիսուն եւ աւարտել Յուլիսի վերջաւորութեան: 
Երկրորդ տարբերակն է վերսկսիլ ամառուան ընթացքին եւ աւարտել  Օգոստոս-
Սեպտեմբեր ամիսներուն, իսկ երրորդը, որ ամենաժխտականն է, վերսկսիլ 
Սեպտեմբերին:

ՉաíÇ Î'áõզէ Øաñզ»լ äաñë»լáնան
Սպանիոյ «Պարսելոնա»ի նախկին ֆութպոլիստ Չավի Ալոնսօն յայտնած է իր 
փափաքը դառնալու խումբին մարզիչը: Ան յայտարարած է, թէ ինք ներկայիս 
կրնայ վարել խումբին մարզիչի պաշտօնը: Ան աւելցուցած է, թէ պաշտօնը 
ստանձնելու պարագային, ինք որոշում պիտի կայացնէ:

ՔէÛն Դժգáհ ÂáÃընհէÙէն
Անգլիոյ հաւաքականի եւ «Թոթընհէմ Հոցփըր»ի յարձակող Հերի Քէյն 
յայտարարած է «Սքայ Սփորթ»ին կատարած յայտարարութեան մէջ, թէ 
կրնայ հեռանալ ակումբէն: Ան իր դժգոհութիւնը յայտնած է ակումբին մէջ 
յառաջդիմութեան բացակայութեան կամ սխալ ուղղութեամբ ուղղուելուն համար: 
Մարզիկին համաձայնագիր ակումբին հետ կ'աւարտի 2024 թուականին:

üáõÃպáլÇն Æ՞նչ ԱպագաÛ Îը êպաëէ
Քորոնա ժահրի համաճարակը ցոյց տուաւ Եւրոպայի  տկար կողմերը: Անշուշտ, 
թէ այս կարգի համաճարակի մը տարածումին հետեւանքները պիտի ազդէին 
ամբողջ ցամաքամասին վրայ: Երկիրներու կանուխ  չժարիլը  համաճարակին 
թափը աւելցուց: Մարզական կեանքն ալ հեռու չէր այդ համաճարակի 
ազդեցութենէն: 
Ներկայիս կարգ մը իտալական, սպանական եւ անգլիական ակումբներու 
տնօրէնութիւններ մարզիկներուն կ'առաջարկեն կէս ամսական կամ զեղչ 
ամսականին վրայ: «Պարսելոնա» արդէն սկսած է զեղչել ամսականներէն: 
«Եուվենթիւս» վճարում պիտի չկատարէ ներկայիս: Տակաւին մէկ ամիս անցած 
է համաճարակի առաջին ազդանշանէն եւ մրցումներու դադրելէն երկու շաբաթ 
անցած է: Եթէ այս համաճարակը տեւէ երկար ժամանակ, ի՞նչ կրնայ ըլլալ 
եւրոպական մեծ ակումբներու ապագան: Ըստ մարզական վերլուծողներու, 
համաճարակի երկար տեւելու պարագային, ֆութպոլն ալ պիտի ազդուի եւ 
կրնանք ականատես դառնալ օտարերկրեայ մարզիկներու թիւի եւ ակումբներու 
պիւտճէի կրճատումին: ՖԻՖԱ-ի նախագահ Ինֆանթինօ կը մտածէ 50 առ 
հարիւր տոկոսով նուազեցնել բոլոր ակումբներու մարզիկներուն ամսականները, 
կարենալ խումբերը տնտեսապէս ոտքի պահելու համար:  ՖԻՖԱ-ն կը մտադրէ 
օգնել կարգ մը համեստ եկամուտ ունեցող ակումբներու, անոնց տնտեսական 
վիճակը բարելաւելու համար: Կը մտածուի նաեւ ամառուան փոխանցումներու 
ժամանակամիջոցը երկարաձգել 16 շաբթուան փոխանակ ներկայի 12 շաբթուան, 
ակումբներուն յաւելեալ եկամուտ ապահովելու համար:  Մէկ բան յստակ է: Քորո-
նա ժահրի համաճարակէն առաջուան վիճակին վերադառնալը կախում ունի 
ժամանակէն: Երկար տեւելու պարագային, ֆութպոլը կրնայ մտնել փապուղի 
իր բոլոր ժխտական հետեւանքներով: Կրնայ ըլլալ, որ ֆութպոլը վերադառնայ 
1980-ականներու վիճակին, երբ մարզիկներ կը վճարուէին հաւասարակշռուած 
աշխատավարձեր: Ապագան լեցուն է անակնկալներով:

úëքաñ Âապաñէë äաßïûնազñÏáõաÍ
Քորոնա ժահրի համաճարակը սկսած է ազդել երկիրներու հաւաքականներու 
տնօրէնութեան վրայ: Ուրուկուէյի ֆութպոլի ֆետերասիոնի գործադիր մարմինը 
իր վերջին ժողովին, Քորոնա ժահրի համաճարակին պատճառած ամավարկի 
կամ պիւտճէի կրճատումներու պատճառով դադրեցուցած է 400 պաշտօնեանե-
րու աշխատանքը: Այդ պաշտօնեաներէն մէկն էր հաւաքականի մարզիչ Օսքար 
Թապարէսը: Թապարէս 2006 թուականէն ի վեր կը վարէր հաւաքականի 
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Գրանցվի՛ր որպես ՀԱՅ   
 2020-ի մարդահամարում

A R M E N I A N 
Լրացրու ԱՄՆ մարդահամարի
հարցաթերթիկը այցելելով

my2020census.gov կայքը

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Սահմանի Վրայ Ատրպէյճանի Հրահրած Խախտումը 
Որեւէ Արդարացում Չունի. Աննա Նաղդալեան
ՀՀ արտաքին գործոց նախարա-
րութիւնը խստօրէն կը դատապարտէ 
Մարտ 30-ին հայ-ատրպէյճանական 
սահմանին իրադրութիւնը լարելու 
Ատրպէյճանի փորձերը։ Այս մասին, 
ըստ Armenpress.am-ի, երէկուան 
մամուլի ասուլիսին ընթացքին ըսած 
է ՀՀ արտաքին գործոց նախարարի 
մամուլի խօսնակ Աննա Նաղդալեան։
«Հրադադարի ժամանակ հրահրուած 
այս խախտումը որեւէ արդարացում 
չունի, յատկապէս այն պարագա-
յին, երբ աշխարհի բոլոր երկիրները, 
ինչպէս  նաեւ տարածաշրջանի 
բժշկական միջոցները ուղղուած են 
«քորոնա» ժահրի դէմ պայքարին»,- 
նշած է Նաղդալեան։
Յիշեցնենք, որ Մարտ 30-ին, ժամը 
19:00-ի սահմաններուն, ատրպէյ-
ճանական կողմը ձեռնարկած էր 
ներթափանցման յարձակման փորձ 
Տաւուշի մարզի Նոյեմբերեանի 
շրջանի հայկական դիրքերուն ուղղու-
թեամբ: Հայկական դիրքապահ ուժե-
րու գործողութիւններուն շնորհիւ՝ 
հակառակորդը ետ շպրտուած 
էր, կորուստներու վերաբերեալ 

տեղեկութիւնները կը ճշտուին: 
Հայկական կողմը կորուստներ չունի, 
գործողութիւններուն հետեւանքով 
թեթեւօրէն վիրաւորուած է երկու 
զինծառայող: Միաժամանակ, 
հակառակորդը թիրախաւորած 
է Բաղանիս եւ Ոսկեւան գիւղերը, 
որուն հետեւանքով վիրաւորուած է 
Ոսկեւան համայնքի բնակիչ փոքրիկ 
մը, որ այդ պահուն եղած է պատշգամի 
մէջ: Փոքրիկի կեանքին վտանգ չի 
սպառնար, բժիշկները անոր վիճակը 
կը գնահատեն կայուն ծանր: Փոքրիկը 
տեղափոխուած է Երեւանի «Սուրբ 
Աստուածամայր» բժշկական կեդրոն:

Մահացած է Լեւոն Արոնեանի Կինը` 
Արիանէ Քաոիլին
Կեանքէն հեռացած է Հայաստանի 
ճատրակի ախոյեան Լեւոն Արո-
նեանի կինը` Արիանէ Քաոիլին: 
«Արմենփրես»-ի հաղորդմամբ` այս 
մասին «Թուիթըր»-ի իր էջին վրայ 
տեղեկացուցած է Լեւոն Արոնեանը:
«Բառեր չեմ գտներ արտայայտելու իմ 
վիշտը տիկնոջս` Արիանէյի մահուան 
կապակցութեամբ: Ան խելացի, 
աշխատասէր եւ կենսուրախ մարդ 
էր, որ գեղեցիկ կեանք ապրեցաւ»,- 
նշած է Արոնեան:
Գրութեան տակ ցաւակցական 
խօսքերով պատասխանած են 
բազմաթիւ հանրաճանաչ շախմա-
տիստներ, մասնաւորապէս, աշխար-
հի ախոյեան Մագնուս Կարլսենը, 

կրանտմայստըր Անիշ Կիրին եւ այլք:
Արոնեանի կինը Մարտ 15-ին` իր 
վարած ինքնաշարժով Սեբաստիա 
փողոցի վրայ զարնուած էր աղիւսէ 
սիւնի մը: Ան ծանր վիճակի մէջ 
տեղափոխուած էր հիւանդանոց:

Արցախի Ժողովուրդի Ինքնորոշման Իրաւունքը 
Ղարաբաղեան Հակամարտութեան Կարգաւորման 
Հիմնաքարն է. ՀՀ ԱԳՆ
Հայաստանի Հանրապետութեան 
արտաքին գործոց նախարարու-
թիւնը յայտարարութիւն տարածած է 
Արցախի մէջ Մարտ 31-ին կայացած 
նախագահական եւ խորհրդարա-
նական ընտրութիւններուն վերա-
բերեալ։ 
ՀՀ ԱԳՆ յայտարարութեան մէջ նշուած 
է.
«Մենք կը շնորհաւորենք Արցախի 
իշխանութիւններն ու ժողովուրդը՝ 
Մարտ 31-ին, ժողովրդավարական 
բարձր չափանիշներուն համապա-
տասխան՝ ազատ եւ արդար ընտ-
րութիւններու իրականացման առի-
թով:
Արցախի ժողովուրդը իրաւամբ վաս-
տակած է ազատ եւ արժանապատիւ 
ապրելու, ժողովրդավարական եւ 
ժամանակակից հասարակութիւն 
ունենալու իրաւունքը: Այս համա-
պետական ընտրութիւնները, որոնք 
անցան ժողովրդավարական ազատ 
մրցակցութեան եւ քաղաքացիական 
համերաշխութեան միջավայրի մէջ, 
ատոր լաւագոյն վկայութիւնն են:
Անոնք մէկ անգամ եւս փաստեցին, 
որ մարդու իրաւունքները, մասնա-
ւորապէս ընտրելու եւ կառավար-
ման մասնակցելու իրաւունքը, 
անօտարելի են եւ համընդհանուր: 
Մարդու իրաւունքներու հիմնարար 
փաստաթուղթերը, մասնաւորա-
պէս՝ Մարդու իրաւունքներու համ-
ընդհանուր հռչակագիրը եւ Մարդու 
իրաւունքներու միջազգային դաշ-
նագրերը, յստակօրէն կը սահմանեն, 
որ մարդու իրաւունքներու ծիրին 
մէջ, որեւէ տարբերակում պէտք 
չէ դրուի` մեկնելով տարածքի 
քաղաքական, իրաւական կամ 
միջազգային կարգավիճակէն, եւ 
բոլոր ժողովուրդները ինքնորոշման 
իրաւունքի ուժով կրնան ազատօ-
րէն որոշել իրենց քաղաքական 
կարգավիճակը եւ հետամուտ ըլլալ 
իրենց տնտեսական, հասարակական 

եւ մշակութային զարգացման:
Արցախի ժողովուրդի ինքնորոշման 
իրաւունքը ղարաբաղեան հակա-
մարտութեան կարգաւորման հիմ-
նաքարն է: Այս իրողութիւնը ամբող-
ջովին արտայայտուած է ԵԱՀԿ Մինս-
կի խումբի համանախագահներուն 
կողմէ ներկայացուած կարգաւոր-
ման սկզբունքներուն եւ տարրերուն 
մէջ, ուր ամրագրուած է այդ իրա-
ւունքով Արցախի ժողովուրդի՝ իրա-
ւական պարտադիր ուժ ունեցող 
կամարտայայտման միջոցով Արցա-
խի վերջնական իրաւական կար-
գավիճակին որոշումը:
Յատկանշական է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի 
խումբի համանախագահները Արցա-
խի ընտրութիւններուն վերաբերեալ 
իրենց յայտարարութեան մէջ 
հակամարտութեան կարգաւորման 
ուղղուած սկզբունքներու եւ տարրերու 
նիւթին մէջ մէկ անգամ եւս ընդգծեցին 
Արցախի բնակչութեան դերը իր 
ապագան որոշելու գործին մէջ: 
Արցախի ապագայ իշխանութիւնները, 
որոնք խորհրդարանական ընտրու-
թիւններուն իբրեւ արդիւնք արդէն 
ստացած են, իսկ նախագահա-
կան ընտրութիւններու երկրորդ 
փուլի արդիւնքով պիտի ստա-
նան Արցախի ժողովուրդի իրաւա-
գիրը, առանձնայատուկ պատաս-
խանատւութիւն եւ դերակատարում 
ունին ղարաբաղեան խաղաղ գոր-
ծընթացին մէջ:

Արցախի ընտրուած իշխանութիւն-
ներու աշխոյժ ներգրաւումը իբրեւ 
հակամարտութիւն կարգաւորման 
հիմնական կողմ էականօրէն պիտի 
բարձրացնէ բանակցային գործընթացի 
արդիւնաւէտութիւնը եւ պիտի ապա-
հովէ առաջընթաց կարգաւորման 
առանցքային հարցերուն մէջ:
Արցախի ընտրութիւնները կարեւոր 
են նաեւ տարածաշրջանին մէջ 
ժողովրդավարութեան, մարդու իրա-
ւունքներու եւ քաղաքացիական 
հասարակութեան ամրապնդման 
տեսակէտէն: Անիկա վերստին կը 
փաստէ իրողութիւնը, որ հակամար-
տութիւնը չի կրնար դառնալ անյաղ-
թահարելի խոչընդոտ ժողովրդա-

վարական հասարակութեան կառուց-
ման ճանապարհին:
Այս օրերուն մենք նաեւ յարգանքի տուրք 
կը մատուցենք Արցախի ժողովուրդին 
դէմ չորս տարի առաջ Ատրպէյճանի 
կողմէ իրականացուած ռազմական 
յարձակման եւ վայրագութիւններու 
զոհերուն յիշատակին: Այստեղ՝ 
անհրաժեշտ կը համարենք ընդգծել, 
որ տարածաշրջանի բոլոր երկիրներու 
ժողովրդավարական զարգացումը եւ 
սեփական ժողովուրդներուն առջեւ 
հաշուետու իշխանութիւններու 
ձեւաւորումը տարածաշրջանային 
անվտանգութեան եւ հակամար-
տութեան խաղաղ կարգաւորման 
գրաւականն է»:
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«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: 

Ապրիլեան Բացառիկ

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

SPONSOR A TEACHER 
IN ARMENIA AND ARTSAKH

SINCE ITS INCEPTION IN 2001, THE TCA SPONSOR A TEACHER PROGRAM HAS RAISED 
$734,590 AND REACHED OUT to 6,829 TEACHERS AND SCHOOL STAFF IN ARMENIA AND 

ARTSAKH. THESE ARE THE DONORS FOR THE YEAR 2019. ALL FIGURES ARE IN US DOLLARS.

John Ehramjian AZ 400
Varoujan Hairabedian CA 25
Alec Ekmekji CA 100
Alice Mazmanian CA 200
Arda Derian CA 200
Diran Depanian CA 200
Dr. & Prof. Sarkis & Silva Karayan CA 100
Dr. Berjouhi Koukeyan CA 200
Hagop Nazarian CA 200
Kaspar H. Gazarian CA 200
Kevork Keushkerian CA 400
Mr. & Mrs. John Kemhadjian CA 600
Ronald Nazeley CA 300
Sona Minakian CA 100
TCA Los Angeles Chapter CA 200
TCA Pasadena Glendale CA 200
Vahak Savoulian CA 200
Varoujan Gostanian CA 50
Alice A. Norsigian CT 200
Michael Ohanian FL 1000
Hagop & Carole Hagopian GA 200
Serope Kalpakjian ID 600
Serope Kalpakjian ID 600
Charles Margosian IL 200
Dennis A. Corrigan IL 400
Dr. Heratch Doumanian IL 600
Dr. Krikor & Mrs. Silva Karachorlu IL 200
Giragossian Family IL 25
Karen Demirdjian IL 400
Mariam Tatosian IL 200
Seta Sultanian IL 500
Zabelle N. Vartanian IL 50
Makrouhi A. Oxian IN 200
Sonya & Ara Hacet KY 600
Anoush Balian MA 200
Aram & Anna Adourian & Ohanyan MA 250
Charles Gazarian MA 100
Dr. & Mrs. Nishan Goudsouzian MA 200
Dr. Robert Anusbigian MA 100
Harry & Heripsime Parsekian MA 400
Harry & Mary Hintlian MA 600
Hilda Ozcan MA 100
Jean Shapazian MA 100
Lisa Daghdigian MA 30
Margarit Atinizian MA 600
Mary Omartian MA 200
Mel & Judy Menasian MA 150
Nancy R.Kolligian MA 200
Nerses & RoxanneJoubanian & Etmekjian MA 200
R. & Mrs. Charles Garabedian MA 400
Sonia  Iskandarian MA 200

Vahe & Ani Bedian MA 200
Arsen Terjimanian MI 200
Elizabeth Aprahamian MI 500
George & Debra Alexanian MI 150
Hagop & Diana Alexanian MI 200
Herman Hintiryan MI 500
James and Genya Derian MI 100
Madeline Thomasian MI 100
Missak & Denise, Alexanian MI 200
Sarah Dergazarian MI 600
Suzanne Hagopian MI 100
TCA Detroit MI 500
Armine & Tom Webb NC 100
Cometas Dilanjian NC 200
Margaret A. Gattis NH 400
Vahan & Anne Sarkisian NH 200
Armen   Shahinian NJ 100
Denis & Anne Orlando NJ 200
Deran and Eva  Hanesian NJ 100
Dr. Lucy B. Borke-Adams NJ 400
Hagop Isnar NJ 250
Lucy Soovajian NJ 250
Mark & Christine Badach NJ 100
Nazil Sesetyan NJ 200
Nurhan Becidyan NJ 200
Raffi Allaverdi NJ 200
Saro & Hilda Hartounian NJ 400
Alice Emirzayan-Costes NY 400
Fr. Karekin Kasparian NY 160
John Wolohojian NY 200
Lusin Arakelian NY 25
Z. Ken Darian NY 200
Arek Torosian OH 200
Michael Norehad OH 200
Noubar & Hourig Tcheurekdjian OH 200
Daniel & Ludmila Sahakian PA 600
Dr. & Mrs. Mayis Seapan PA 200
Hrant & Arlene Jilozian PA 200
Linda Babikian PA 200
Linda Babikian PA 200
Mrs Zovig Devletian PA 50
Agnes Killabian RI 100
Knights of Vartan Arax Lodge 11 RI 200
Robert, Rose, Betty Ouloosian RI 100
Ruth & Jacob Harpootian RI 200
Jack Chelebian TX 100
Mihran & Karen Aroian TX 25
Sirop & Maro Bedrosian TX 500
Zohrab & Arpine Tcholakian TX 100
Karekin Jelalian VA 400
Ara A. Cherchian WI 200

NAME STATE   AMOUNT NAME STATE   AMOUNT
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IN ARMENIA AND ARTSAKH

SPONSOR
Tekeyan Cultural Association

th

a
r Yes, I want to sponsor teachers in Armenia and Karabagh to 
continue helping them educate the children, our future leaders. I 
would like to have the teacher’s name and address.

r$200 r$400 r$600 rother______________________

Name_______________________________________________

City____________________________ State_____ Zip____________

Email___________________________________________________

Make check payable to 
Tekeyan Cultural Association—Memo: Sponsor a Teacher

Make your check payable to:
TCA Sponsor a Teacher

5326 Val Verde, Houston, TX  77056
Your donation is Tax Deductable

$

Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը


