
Presently for the last 30 years the eyes of all Armenians 
are fixed on Nagorno Karabagh one hundred percent, 
forgetting altogether Nakhijevan, the equally authentic 
and legitimate part of Armenia. 

տեսութիւնը կը պահպանենք: Եթէ 
այս վիճակագրութիւնը շարունա-
կուի, կը նշանակէ՝ «Քորոնա» ժահրի 
ծանր շրջանը յաղթահարած ենք եւ 
գագաթնակէտը եղած է 31 մարտին», 
- գրած է ՀՀ վարչապետը:
Նշենք, որ այսօրուայ դրութեամբ 
Հայաստանի մէջ գրանցուած է 881 
վարակակիր եւ 9 մահ:

Լոս Անճելըս գաւառի իշխանութիւններուն կողմէ 
օրական յաճախականութեամբ կատարուող «Քորո-
նա» ժահրին վերաբերող մամլոյ ասուլիսներէն մէկուն 
ընթացքին...

Արդարեւ, Աւագ Շաբաթը քրիստոնէական 
եկեղեցւոյ մէջ արձանագրուած է որպէս 
գագաթնակէտը Քրիստոսի կեանքին մէջ։ Ծաղ-
կազարդէն մինչեւ Զատիկ երկարող ժամա-
նակահատուածը հանգրուան առ հանգրուան 
պէտք է քայլել Քրիստոսի հետ։ 
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Լոս Անճելըս Գաւառը «Քորոնա» Ժահրի 
Քննութիւններու Նոր Կեդրոններ 

Կը Բանայ

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Արեւմտեան 
Ամերիկայի Շրջանային Վարչութիւնը վերջին շաբաթներու 
Պսակաձեւ Ժահրի (Corona virus)՝ Covid-19 համաճարակի 
հետեւանքով յառաջացած ճգնաժամի վերաբերեալ կեանքի 

կոչած է յատուկ շտապ մը (task-force), խորհրդատուական 
օգնութիւն մատուցելու Հայ համայնքի անդամներուն։

Այս ճակատագրական օրերուն բարեբախտաբար գոյութիւն ունի պետա-
կան նահանգային եւ քաղաքային օժանդակութիւն հանրութեան համար՝ 
առողջապահական, տնտեսական, ընկերային եւ այլ կարիքներու առնչու-
թեամբ։
Կը խնդրուի դիմել առցանց adlwd.org հասցէին եւ կամ հեռաձայնել հետեւեալ 
թիւին՝ 1(626) 247-4600։
Կոչ կ՚ընենք մեր համայնքի բոլոր քաղաքացիներուն պատասխանատուու-
թեան բարձր գիտակցութեամբ հետեւիլ տեղւոյն առողջապահական 
թելադրութիւններուն եւ դիմել տնտեսական տրամադրելի նպաստներուն։
Մնանք մեր տուներուն մէջ։
Մնանք ապահով։

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ 
ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

Յայտարարութիւն
Բարձր Գիտակցութեամբ Հետեւիլ 
Առողջապահական Թելադրութիւններուն

Ճանապարհորդութիւն 
Աստուծոյ Հետ

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
«Եթէ Այս Ընթացքը Շարունակուի, Այդ Կը Նշանակէ Ծանր 
Փուլը Անցած Ենք» Փաշինեան Կարեւոր Դիտարկում 
Կատարեց «Քորոնա» Վարակի Դրութեան Մասին

Ծաղկազարդին Էջմիածինի 
Մէջ Դուրս Հանուած է 
Աստուածամուխ Սուրբ 
Գեղարդը Հայաստանի Հանրապետութեան 

վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան անդրա-
դարձած է Հայաստանի մէջ «Քորոնա» 
ժահրով վարակուելու հաստատուած 
դէպքերու վիճակագրութեան։ 
Վարչապետը «Ֆէյսպուք»-ի իր 
էջին կատարած գրառմամբ նշած 
է, որ կը պահպանուի զգուշաւոր 
լաւատեսութիւնը.
«Այսօր ունինք «Քորոնա» ժահրի 
28 նոր դէպք՝ 311 քննութենէն: 
Առողջացմամբ դուրս գրուած է 27 
քաղաքացի: Բուժուածներու ընդհա-
նուր թիւը 114 է, հիւանդանոց 
գտնուողներունը՝ 758: Հիւանդներու 
մօտ 90 տոկոսը նոյնիսկ ջերմութիւն 
չունի:
Ընդհանուր առմամբ զգուշաւոր լաւա-Ծաղկազարդի տօնին առիթով, Ապրիլ 

5-ի առաւօտեան, Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածինի մէջ՝ Ս. Տրդատի բաց 
խորանին առջեւ, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարե-
գին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի 
հանդիսապետութեամբ, կատարուած 
է Անդաստանի արարողութիւն, որուն 
ընթացքին օրհնուած են աշխարհի 
չորս կողմերը: Այս մասին կը տեղեկա-
նանք Մայր Աթոռի տեղեկատուական 
համակարգի Facebook-ի էջէն։
«Այս առիթով, աշխարհը եւ հայրենի մեր 
երկիրը պատուհասած համավարակի 
պայմաններուն, ի մխիթարութիւն եւ 
ի բժշկութիւն ժողովուրդին դուրս 
բերուած էր համաքրիստոնէական 
մեծագոյն սրբութիւններէն մէկը՝ 
Սուրբ Էջմիածինի մէջ պահուող 
Աստուածամուխ Սուրբ Գեղարդը, 
որմէ սփռուող օրհնութեան ներքոյ 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը հայցեց 
Տիրոջ հովանին համայն աշխարհին, 
մեր երկրին եւ ողջ ժողովուրդին՝ ի 
Հայաստան, Արցախ եւ ի Սփիւռս: 
Վեհափառ Հայրապետը աղօթեց 
վարակէն ապաքինուողներու 
բժշկութեան, մեկուսացուածներու 
ոգիի ամրութեան, նեղեալներու եւ 
սգացեալներու մխիթարութեան եւ ի 
Քրիստոս ննջեցեալներու հոգիներուն՝ 
յաւիտենական կեանքի երանութեան 
համար: Նորին Սրբութիւնը հայցեց 
Երկնաւորին նաեւ ուժ եւ կարողու-
թիւն շնորհել պետական այրերուն 
եւ դժուարին հանգամանքներու 
մէջ իրենց նուիրեալ ծառայութիւնը 
մատուցող բոլոր անձերուն։
Արարողութեան աւարտին, համայն 
հայութեան հոգեւոր կեդրոնէն, 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը իր 
խօսքը ուղղեց աշխարհասփիւռ 
մեր ողջ ժողովուրդին»,- նշուած է 
տեղեկութեան մէջ:

Շար. Էջ 09

Արցախի Ընտրութիւններու Երկրորդ Փուլը Պիտի 
Կայացուի 14 Ապրիլին
ԱՀ Կեդրոնական Ընտրական Յանձնաժողովը Բաշխեց Ազգային 
Ժողովի Նորընտիր Պատգամաւորներուն Աթոռները

Նախօրէին կայացած է Արցախի 
Կեդրոնական ընտրական յանձնա-
խումբի հերթական նիստը` յանձնա-
խումբի նախագահ Սրբուհի Արզու-
մանեանի նախագահութեամբ: 
Կեդրոնական ընտրական յանձնա-
ժողովը ամփոփեց 31 մարտ 2020-
ին կայացած Արցախի նախագահի 
եւ Ազգային ժողովի հերթական 

ընտրութիւններուն արդիւնքներն 
ու անոնց վերաբերեալ որոշում 
տուաւ առ այն, որ ընտրութիւններու 
նախապատրաստման եւ քուէարկու-
թեան ընթացքին տեղի չեն ունեցած 
ընտրական օրէնսգիրքի այնպիսի 
խախտումներ, որոնք կրնան ազդել 
ընտրութիւններու արդիւնքներուն 
վրայ: Շար. Էջ 02

Երբեք այսքան երկար և 
առանց ընդհատումների չէի 
ճանապարհորդած Աստուծոյ հետ։ 
Այս օրերուն, երբ ողջ աշխարհի 
մարդկութիւնը տագնապի մէջ 
է, և պահանջքէ թելադրուած՝ 
պարտ ենք առանձնաբար ապրիլ, 
մեր ամբողջ խորհուրդներն ու 
աղօթքները կը կենտրոնացնենք 
Աստուծոյ վրայ։ Ուրեմն խորքին մէջ 
այսօր շատ աւելի մօտ ենք Աստուծոյ 
և երկար ու առանց ընդհատումի 
ճանապարհորդութեան մէջ ենք 
Աստուծոյ հետ։
Կիրակի է այսօր, Մեծ Պահքն Զ 
կիրակին, և Սուրբ Պատարագի 
ենք կանգնած փակ դռներով, 
առանց հաւատացեալներու ներ-
կայութեան։ Ս. Պատարագի 
ժամանակ դժուար էր զսպել 
յուզումս ի տես հաւատացելոց 
բացակայութեան։ Կարօտի 
զգացումն է այդ, և երբեք չէի 
անդրադարձած, թէ ինչքա՜ն 
սերտ ու անքակտելի էր հոգևոր 
կապս իմ փառաւոր ժողովուրդի 
հետ։ Քառասուն տարիներու 
քահանայութիւնը իմ հոգիին 
խորքին ամրացուցած էր աղօ-
թող հաւատացելոց սէրը։ Անշուշտ 
այս դժուարին օրերը բոլորի 
կեանքէն կ’անցնին, և բոլորս ալ 
կը վերադառնանք դէպի «բնա-
կանոն» կեանք, որը ունեցաւ 
իւրօրինակ ընդհատում մը։
Ինչպէ՞ս պիտի դիմաւորենք մեր 
առջև բացուող կեանքի նոր 
հանգրուանը։ Անշուշտ ամէն անձ 
իւրովի խոստում մը և աղօթք մը 
կը կատարէ իր հոգիին խորքէն։ 
Ինձ համար պարզ է, որ կեանքը 
պարտ ենք ապրիլ Աստուծոյ հետ 
և այն ալ՝ անքակտելի կապով մը։ 
Այսօր կը տեսնենք, թէ ինչքան 
մարդը հեռացած էր Աստուծմէ։ 
Աշխարհը կարծես մէկդի էր դրած 
իր հաւատքն առ Աստուած, և 
մարդիկ կը փորձէին իրենց մէջ 
ստեղծել աստուած մը։ Այս իսկ է 
մեծագոյն մեղքը։

Հաղորդագրութիւն
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Շար. Էջ 10

ՀաղորդագրութիւնՅարութեան Խորհուրդը 
Հրաշալի Է 

Իւրաքանչիւր հաւատացեալ 
քրիստոնեայ Յարութեան տօնը 
աւելի կը սպասէ, քան տարուայ 
մէջ մէկ այլ եկեղեցական տօնին։ 
Յարութիւնը մեղքերու թողու-
թեան, բուժման, վերածնունդի 
օր է, որուն կը նախորդեն պահե-
ցողութեան օրերը, որ հոգեւոր 
մեկուսացման, հրաժարումնե-
րու, խոկման եւ աղօթքի 40 օրեր 
են։ Պահք պահող քրիստոնե-
ան հոգեպէս կը մեկուսանայ 
աշխարհիկ կեանքէն, վայելքնե-
րէն, խրախճանքներէն, գինար-
բուքներէն, շռայլութիւններէն, 
ամեն տեսակ ճոխութիւններէն 
եւ հաճոյքներէն։ Ան աղօթքով, 
խոկումով, հրաժարումներով 
ինքզինք մաքրելով եւ հոգեպէս 
կը վերածնի  պահքի աւարտին՝ 
Յարութեան տօնին։ 
Վերջին մի քանի ամիսներուն 
քորոնա ժահրը տուներուն մէջ 
փակեց ողջ աշխարհը, ստի-
պելով մեկուսանալ, հեռանալ 
աշխարհէն, հնարաւորութիւն 
չձգելով գինարբուքներու եւ 
զուարճանքներու։  Մարդիկ ակա-
մայ յայտնուեցան «պահեցո-
ղութեան» մէջ։ Փակուելով տան 
մէջ, կտրուելով աշխարհէն, 
շատ մը  մարդիկ սկսան մտածել 
կեանքի, աշխարհի, մարդկային 
յարաբերութիւններուն, իրենց 
անձին ապրած կեանքին եւ 
վարած կենցաղին, երկի կացու-
թեան, մոլորակին պատած համ-
ընդհանուր ցաւին  եւ շատ մը 
այլ կարեւոր միտքերու շուրջ։ 
Համավարակը  տառացիօրէն 
ստիպեց մարդոց գլխիվար շրջել  
իրենց կեանքը։ Շատ շատերը այս 
իրադրութենէն  իրենց դասերը 
քաղեցին, կարեւորութիւններու   
եւ առաջնահերթութիւններու 
ցուցակը նորոգեցին, հոգեւոր  
վերարժեւորումներ ունեցան, 
մարդկային յարաբերութիւննե-
րու մէջ ճեղքերը բուժեցին։ 
Համավարակը ստիպողաբար  
մեզի բերաւ հոգեւոր այնպիսի 
վիճակի մը, ուր ամէնքս այլեւս 
տարբեր ենք ու  այս բանին 
աւարտին վերածնուած, հինէն 
բոլորովին տարբեր մարդիկ 
պիտի ըլլանք։ Ու չես գիտեր ինչո՞ւ 
եւ  ո՞ր  նախախնամութեամբ 
քրիստոնեայ երկիրներու մէջ 
վարակի եւ մեկուսացման օրերը  
զուգադիպեցան Յարութեան 
նախորդող ապաշխարհութեան 
օրերուն։
Քրիստոս խաչուեցաւ եւ Յարու-
թիւն առաւ՝ փրկելով մարդկու-
թիւնը։ Այս սահմռկեցուցիչ օրե-
րուն աւելի սուր է այս երեւոյ-
թի գիտակցումը։ Աւելի, քան 
տեղին  ու կարեւոր են  աղօթքը, 
ապաշխարհութիւնը, մեղքե-
րու թողութիւնը, մաքրումն ու 
հոգեւոր վերածնունդը...
Քրիստոսի Յարութեամբ հաւա-
տանք  փրկութեան, աշխար-
հի մօտալուտ առողջացման, 
մարդկանց շուտափոյթ ապա-
քինման, երկի վերածնունդին, 
մարդկութեան զարթօնքին 
եւ միասնաբար մեր աղօթքը 
ուղղենք առ Աստուած, հաւատ-
քով, որ աղօթքի ուժը զօրավիգ 
կ՛ըլլայ հայ ազգին։ 

 ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ

Սիրելի Մայրեր ու Դուստրեր, Այս Դժուարին եւ Բարդ Պայմաններուն 
Մէջ, Առաւել Ուշադրութիւն ու Հոգատարութիւն Ցուցաբերեցէք Ձեր 
Ընտանեաց Անդամներուն. 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Շնորհաւորած է Կիներն Ու Աղջիկները
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինէն 
հայրապետական մեր օրհնութիւնն 
ու բարեմաղթանքները կը յղենք 
տիկնանց եւ օրիորդաց Սուրբ 
Աստուածածնի Աւետման տօնին 
եւ Մայրութեան ու գեղեցկութեան 
օրուան առիթով: Այս մասին նշուած 
է Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսի՝ Աւետման տօնի 
առիթով շնորհաւորական ուղերձին 
մէջ.
«Աւետման տօնը աշխարհի Փրկիչի 
Ծննդեան ցնծալի աւետիսն է 
Սուրբ Մարիամին, որ հաւատաւոր 
հոգիով ու առաքինազարդ վարքով 
մարդկութեան համար մշտավառ 
օրինակ է առ Աստուած խորին հնա-
զանդութեան եւ մեծագոյն սիրոյ։ 
Սուրբ Կոյսի աստուածսիրութիւնը, 
անոր մայրական պայծառ կերպարը 
մշտաբուխ ներշնչման աղբիւր դար-
ձած են քրիստոնեայ կանանց, բարե-
պաշտ հայուհիներուն համար, որոնք 
իրենց հերոսական առաքելութեամբ 
ընտանեաց սիւնն են, զաւակները 
իբրեւ ազգի ու եկեղեցւոյ արժանա-
ւոր անդամներ դաստիարակողը, 
տարբեր յանձնառութիւններով հասա-
րակութեան ու պետութեան կեան-
քի առաջընթացին բարի ու ազնիւ 
նպաստ բերողը:
Սիրելի մայրեր ու դուստրեր, ներ-
կայ դժուար ու բարդ պայմաններուն 
մէջ, երբ աշխարհը կը դիմագրաւէ 
համավարակի փորձութիւնը, առաւել 
ուշադրութիւն ու հոգատարութիւն ցու-
ցաբերեցէք ձեր ընտանեաց անդամ-

ներուն՝ այս դժուար իրավիճակը յաղ-
թահարելու համար։ Մարդկութեան 
եւ մեր ժողովուրդի բարօրութեան, 
ապահովութեան, խաղաղութեան 
համար մեր Սուրբ Եկեղեցւոյ 
աղօթքներուն միախառնեցէք ձեր 
սրտաբուխ աղօթքը, որ Ձեր ամուր 
հաւատքի եւ առ Աստուած սիրոյ ու 
ապաւինութեան շնորհիւ լսելի պիտի 
ըլլայ Բարձրեալի կողմէն՝ իր փրկարար 
շնորհները, ամենաբուժիչ զօրութիւնն 
ու ողորմութիւնը հեղելու աշխարհի 
վրայ։
Շնորհազարդ այս օրը ի խորոց սրտի 
Սուրբ Աստուածածնի գթառատ 
բարեխօսութիւնը կը հայցենք մեր 
ողջ ժողովուրդին եւ ձեզ ու ձեր 
ընտանիքներուն, որպէսզի Տիրոջ 
օրհնութեան ներքոյ ապրիք խաղա-
ղութեան մէջ, ըլլաք քաջառողջ ու 
երջանիկ եւ շարունակէք ձեր հոգիի 
սիրով ու ջերմութեամբ շէնութիւն բերել 
մեր երկրին եւ պայծառութիւն՝ հոգե-
ւոր ու ազգային մեր կեանքին:

Մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի շնորհներն 
ու սէրը թող ըլլան բոլորիդ հետ. ամէն»:

Նիստին որոշուած է 14 ապրիլ 2020-ին 
կատարել Արցախի նախագահական 
ընտրութիւններու երկրորդ փուլը, 
որուն  նախընտրական քարոզչու-
թիւնը պիտի սկսի 9 ապրիլին:
Քննարկուեցան նաեւ Ազգային 
խումբի ընտրութիւնները: Արցախի 
Հանրապետութեան Կեդրոնական 
ընտրական յանձնաժողովը բաշխեց 
Ազգային խումբի նորընտիր պատգա-
մաւորներուն աթոռները:
Արցախի Հանրապետութեան 
ընտրական օրէնսգիրքի 120-րդ 
յօդուածի առաջին մասի առաջին 
կէտին համաձայն, Կեդրոնական 
ընտրական յանձնաժողովը որոշած 
է 31 մարտ 2020-ի համապետական 

ընտրութիւններու արդիւնքներուն 
հիման վրայ Ազգային ժողովը նկատել 
ընտրուած:
Ազգային խումբի պատգամաւորա-
կան աթոռները բաշխուած են 
հետեւեալ կերպով. Ազատ Հայրենիք-
ՔՄԴ կուսակցութիւններու դաշին-
քի ընտրական ցանկ` տասնվեց 
աթոռ, Միասնական հայրենիք կու-
սակցութեան ընտրական ցանկ` 
ինը աթոռ, Արցախի Արդարութիւն 
կուսակցութեան ընտրական ցանկ` 
երեք աթոռ, Հայ յեղափոխական 
դաշնակցութիւն կուսակցութեան 
ընտրական ցանկ` երեք աթոռ, 
Արցախի ժողովրդավարական կու-
սակցութեան ընտրական ցանկ` երկու 
աթոռ:

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Արցախի Ընտրութիւններու Երկրորդ Փուլը Պիտի 
Կայացուի 14 Ապրիլին
ԱՀ Կեդրոնական Ընտրական Յանձնաժողովը Բաշխեց Ազգային 
Ժողովի Նորընտիր Պատգամաւորներուն Աթոռները

Մասիս Մայիլեան Կոչ Ըրաւ Չմասնակցելու Լեռնային 
Ղարաբաղի Ընտրութիւններու 2-րդ Փուլին
Լեռնային Ղարաբաղի նախագա-
հական ընտրութիւններու երկրորդ 
փուլէն 9 օր առաջ, նախագահի 
թեկնածուներէն՝ Մասիս Մայիլեան 
ֆէյսպուքեան իր էջին վրայ կոչ ըրած 
է արցախցիներուն չմասնակցելու 
14 ապրիլին կայանալիք ընտրու-
թիւններուն, հաշուի առնելով «Քորո-
նա» ժահրի տարածման վտանգը։



ՉորեքշաբÃÇ, 8 ԱպրÇլ 2020 3

աւելի քան 30 հազար մարդիկ կորսնցուցին 
իրենց կեանքը:
Դժբախտաբար, ինչպէս Եւրոպան անգիտա-
ցաւ Չինաստանի կողմէ յղուած ազդարարու-
թիւնները, Միացեալ նահանգներն ալ պէտք 
եղած ուշադրութեամբ չսերտեցին Եւրոպայի 
մէջ բռնկած այս համաճարակը եւ զօրաշարժի 
չենթարկեցին հանրային կառոյցները եւ պետական վարչամեքենան:
Նոր Աշխարհի ամենէն ճանաչելի բնակչութեան կեդրոնը՝ Նիւ Եորք, կրեց առա-
ջին շռնդալից մահացու հարուածը:
Միայն քանի մը օրուայ ընթացքին ամայացած պողոտաներն ու վաճառատուները 
կենդանի վկան հանդիսացան բնակչութեան սարսափին եւ տուայտանքին: 
Անորոշութիւնն ու անստոյգ ապագայի մը հեռանկարները ակնթարթի մը մէջ 
ընկճեցին Նիւ Եորքցիին աննկուն կամքն ու կորովը:
Դարանակալ այս ոսոխը անտեսանելի է, անգտանելի եւ կը հարուածէ առաջին 
հերթին տկարը, թէ ֆիզիքական եւ նոյնպէս տնտեսական առումով: Երկար 
խարխափումէ ետք, երբ Սպիտակ Տունը վերջապէս ընդունեց քորոնա ժահրին 
լայնածաւալ սպառնալիքը ամերիկացի ժողովուրդին, արդէն երեք միլիոն 
աշխատաւորներ գործազուրկ դարձած էին: Հետեւաբար այս թիւը յարածուն 
աճ պիտի արձանագրէ յաջորդող շաբաթներուն:
Սահման եւ սահմանում չի ճանչնար մահասփիւռ այս համաճարակը: Յատկապէս 
Նիւ Եորքի եւ ընդհանրապէս Ամերիկայի տարբեր շրջաններուն մէջ, բնակչու-
թիւնը անճրկած է: Ինչպէ՞ս կարելի է պահել եւ պահպանել մարտունակութեան 
ոգին՝ երբ պետական պատասխանատու անձնաւորութիւններ յարատեւօրէն 
կը կրկնեն թէ ամենավատ օրերը հասած չեն տակաւին եւ իբրեւ միակ ելք, 
բնակչութենէն կը պահանջեն իրենք զիրենք պատսպարել իրենց բնակարաննե-
րէն ներս: Ո’չ ոք վստահելի նախատեսութիւն մը կը համարձակի ընել թէ ե՞րբ  
եւ ինչպէ՞ս այս պատուհասը իր լրումին պիտի հասնի: Շար. Էջ 06

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Աւագ Շաբաթ

Նամակ Ամերիկայէն

Յամեցող Արշալոյս

Արդարեւ, Աւագ Շաբաթը քրիստոնէական եկեղեցւոյ մէջ արձանագրուած 
է որպէս գագաթնակէտը Քրիստոսի կեանքին մէջ։ Ծաղկազարդէն մինչեւ 
Զատիկ երկարող ժամանակահատուածը հանգրուան առ հանգրուան 

պէտք է քայլել Քրիստոսի հետ։ Պէտք է դառնալ մէկ Քրիստոսի հետ եւ Իր 
աչքերով նայել մարդկանց, ովքեր Ովսաննա-ներ աղաղակումով դիմաւորեցին 
Վարդապետին մուտքը Երուսաղէմ ս. քաղաքը։ Երբ մանուկ էինք, հիացմունքով 
ու խոր հաւատքով կ’ունկնդրէինք Յիսուսի մուտքը Երուսաղէմ։ Ինչքա՜ն հոգիին 
ուրախ ենք, որ առ այսօր մանուկի մը հոգիով կ’ապրինք այդ պատկերը։
Յիսուսի մուտքը Երուսաղէմ ս. քաղաք 
յաղթական էր։ Այս պատկերին մէջ 
մենք կը լսենք Վարդապետին խօսքը. 
«Ես յաղթեցի աշխարհին»։ Երուսաղէմ 
ս. քաղաքը միայն աշխարհագրական 
որոշակի տարածք մը ըլլալէ դադրած է 
Քրիստոսի աշխարհ գալով։ Երուսաղէմ ս. քաղաքը կը տարածուի ողջ աշխարհին 
մարդկանց վրայ։ Ծաղկազարդ է, երբ Քրիստոս մուտք կը գործէ մեր հոգիներէն 
ներս ու կը լուսազարդէ մեր էութիւնը։ Բայց քանի որ մարդ ենք ու տկար մեր 
էութեամբ, շատ յաճախ կը մոռնանք Քրիստոսի ներկայութիւնը մեր մէջ, երբ 
մեր խօսքն ու գործը չի համապատասխանէր մեր քրիստոնէական կոչումին։
Աւագ Շաբթուան յաջորդող օրերուն մեզ կը տրուին 
աւետարանական այնպիսի պատումներ, ուր 
Քրիստոսի տիրական ներկայութիւնը պարտ ենք 
ապրիլ։
Այս օրերուն Քրիստոս կը պատմէ մեզ տասը 
կուսանաց առակը։ Եւ ո՞րն է պատգամը այս առակին։ 
Մեր կեանքը ճրագ է, որուն մէջ դրուելիք ձէթը 
հաւատքն է։ Եւ փեսային դիմաւորելու համար 
պարտք ենք մեր կեանքը, որպէս ճրագ, լեցնելու 
հաւատքով։ Ահաւասիկ նոյն ոգով ալ քրիստոնեան 
ինքզինք պիտի պատրաստէ՝ հաւատքով կարենալ 
դիմաւորելու համար Քրիստոսի Յարութիւնը, քանզի 
Յարութեան խորհուրդը մեծ է եւ այն կարելի է ապրիլ 
միայն աղօթքի պատրաստութեամբ, մեր մէջ առատացնելով հաւատքը։
Աւագ Շաբաթուայ առաջին օրերուն Վարդապետը մուտք կը գործէ Տաճարէն 
ներս ու կը խարազանէ դպիրներն ու փարիսեցիք, ովքեր Աստուծոյ տունը 
վերածած էին վաճառատան։ Այդ տաճարը մենք ենք այսօր։ Քրիստոս կ’այցելէ մեզ 

եւ կը խարազանէ մեզ, քանզի չենք կրցած Աստուծոյ տաճարը՝ մեր մարմինները 
պահել սուրբ։ Չմոռնանք Առաքեալին խօսքը, թէ ստեղծուած ենք Աստուծոյ 
պատկերին համաձայն եւ տաճար ենք Աստուծոյ բնակութեան համար։
Ի՜նչ մեծ խորհուրդ կը պարունակէ այս պատկերը իր մէջ։ Փաստօրէն երբ կը 
կարդանք այս պատկերը, այն ժամանակ կը զգանք, որ կոչում է տրուած մեզ 
Աստուծոյ կողմէ մեր մէջ կրելու իր ներկայութիւնը, եւ այն ուրիշ բան չէ, եթէ ոչ 
առանձնաշնորհում։
Աւագ Շաբաթը մեր հոգեւոր կեանքի լուսաւորութեան շրջանն է։ Շարունակենք 
հետեւիլ Քրիստոսի ճանապարհորդութեան։ Այս շաբթուայ ընթացքին կը 
կատարենք Ս. Պատարագին խորհուրդը՝ վերջին ընթրիքով։ Ահա այստեղ 
Քրիստոս Աստուածորդին կը խօսի Իր անձին պատարագումի մասին եւ կը 
հրաւիրէ մեզ այն դարձնելու ուղեցոյցը մեր կեանքին։
Ոտնլուայի արարողութիւնը մեզ կ’առաջնորդէ խաւարման երեկոյի 
արարողութեանց, որուն ամբողջ ընթացքը իր աղօթքներով, շարականներով 
ու սաղմոսներով մեզ կը տանէ դէպի Գողգոթայի բարձունքը, որտեղ եւ Քրիստոս 
պիտի ունենար Իր պատարագումի բարձրակէտը։
Ամէն անգամ, երբ անձնապէս կամ մեր հոգեւոր եղբայրները մեզի կը ներկայանան 
իրենց առջեւ ծառացած դժուարութիւններու պատճառով, մենք միշտ աչքի 
առաջ կ’ունենանք Քրիստոսի չարչարանքները մինչեւ Գողգոթայի բարձունքը։ 
Թէ ինչքանո՞վ կարող ենք դոյզն իսկ չափով մեր վրայ կրել տառապանաց նոյն 
չափը։ Խաւարման երեկոյի արարողութեանց ամբողջ պատկերին մէջ մենք 
մէկ կողմէն կը տեսնենք աստուածային սիրոյ անսահմանելիութիւնը աշխարհի 
մարդկանց համար, եւ միւս կողմէ նոյն պատկերին մէջ կը տեսնենք մարդն ու 
մարդկութիւնը՝ իր տկար էութեամբ։
Մեր հրաւէրն է հաւատացելոց, որ քայլենք Քրիստոսի հետ խաչի ճանապարհէն 
ու չարչարակից ըլլանք Քրիստոսի, որպէսզի հաղորդ դառնանք նաեւ Յարութեան 
խորհուրդին, որուն մէջ է ամփոփուած նոր կեանքին հրաւէրը։
Սիրելի բարեպաշտ հաւատացեալ, գուցէ շատերու համար անհասկանալի թուայ, 
թէ եկեղեցին ինչպէ՞ս կը փառաբանէ Քրիստոսի թաղումը՝ երկրպագութեամբ։ 
Որովհետեւ մեր հայրերը խորապէս ըմբռնեցին, որ Տիրոջ գերեզմանը լոյսին 
աղբիւրը պիտի դառնար եւ յաւիտենական կեանքին դուռը։
Այս տարի Աւագ Շաբաթը իր բոլոր հանգրուաններով եւ մինչեւ Զատիկ, Ս. 
Յարութեան Տօնը, բոլորիս համար պիտի ըլլայ իւրովի բոլոր առումներով։ Իրօք, 
մարդուն եւ մարդկութեան համար քառասնօրեայ ճանապարհորդութիւն մը՝ 
իջնելու համար իր հոգիին մինչեւ  խորքը եւ քննելու իր կեանքի ընթացքը։ Եւ 
այն, ինչ աշխարհիկ բառարանին մէջ է արձանագրուած, թէ հիւանդութեամբ 
կասկածեալներ պէտք է ունենան quarantine, այդ բառը իր սահմանումով ալ 
ունի հոգեւոր նշանակութիւն։
Մենք արդէն Մեծ Պահքի քառասնօրեայ ճանապարհորդութեան մէջ ենք եւ 
quarantine կ’ընդունինք, որ ծագում է առած լատիներէնի quarante բայէն, 
կրկնակիօրէն մեզ կը հրաւիրէ վերաքննելու մեր կեանքի ընթացքը, թէ ինչքանով 
պատասխանատու ենք Աստուծոյ կողմէ մեզի վստահուած կեանքին ու բնութեան 
նկատմամբ։ Վերջապէս, հասարակական կեանքին մէջ առկայ վիճակներու 
պատասխանատուութիւնը մեր վրայ է։ Աստուած աշխարհը մարդուն տուաւ 
դրախտային վիճակի մէջ։ Արդ,  մեր հոգեւոր պարտքը պիտի ըլլայ այն պահպանել 
անաղարտ։
Սիրելի հաւատաւոր քրիստոնեայ, այս տարի Աւագ Շաբաթը եւ առաւելաբար 
Ս. Զատիկը պիտի դիմաւորենք այլ տրամադրութեամբ։ Ինչքա՜ն անհամբեր 
կը սպասենք Ս. Զատկի տօնակատարութեանց։ Թող որ սակայն այս անգամ 
Զատիկը կանխող այս ժամանակահատուածը եւ ի մասնաւորի Ս. Զատիկը 
դիմաւորելու համար ունենանք ապաշխարութեան շրջան մը։ Բոլորիս ուխտը 
պիտի ըլլայ կեանքն ապրիլ առաւել պատասխանատուութեամբ, Քրիստոնէական 
կոչման բարձր գիտակցութեամբ եւ այն ժամանակ պիտի ունենանք առաւել 
իմաստաւորուած Զատկական տօնակատարութիւն։

Տ. Յովնան Արք. Տէրտէրեան
Առաջնորդ Հիւսիսային Ամերիկայի

Արեւմտեան Թեմի

ՆԵՐՍԷՍ ՊԱՊԱՅԵԱՆ
 

Գարնանամուտի այս հաճելի եւ պայծառ 
օրերու սեմին, երբ մարդիկ ծաղիկներ կը 
ցանեն իրենց տան շուրջ, ընտանիքներ կը 

պատրաստուին ապրիլեան իրենց արձակուրդին, 
ծնողք իրենց փոքր զաւակներուն համար զգեստներ 
կ’ապահովեն Զատկուան եկեղեցական արարողութիւններուն մասնակցելու 
եւ գունագեղ հաւկիթները կը սպասեն իրենց անբարունակ ճակատագիրին, 
վիթխարի վիշապ մը մէկ հարուածով զգետնեց ամէն բարի ծրագիր:
Հետեւաբար, ողջ աշխարհը փոխանակ ցնծութեամբ դիմաւորելու ապրիլեան 
գարունը, այս պահուն հարկադրուած է դիմակալելու հրէշանման այս աղէտը՝ 
քորոնա ժահրը: Անկասկած գարնան արշալոյսը պիտի բացուի, սակայն ե՞րբ 
եւ ի գին ինչի՞: Սակայն յոյսի ծիածանին երեւումը տակաւ կը յապաղի հեռաւոր 
հորիզոնին վրայ:
Երբ քորոնա ժահրը հրաբուխի կատաղութեամբ իր թունալից լաւան սփռեց 
Չինաստանի մէջ անցեալ Դեկտեմբերին, բովանդակ աշխարհը հետաքրքրու-
թեամբ հետեւեցաւ անոր զարգացումներուն:
Հակառակ Չինաստանի բազմաթիւ ազդարարութիւններուն, արտաքին 
աշխարհը չզգաստացաւ: Սակայն մահասփիւռ լաւան հրաձիգ իր գլուխը ցցեց 
նախ Իտալիոյ, ապա Սպանիոյ մէջ, ուր թանկագին ժամանակ վատնուած էր 
նախապատրաստական միջոցառումներ որդեգրելու: Եւրոպայի մէջ ցարդ 
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Վախճանման 82-րդ Տարելից
Տ.Տ. Խորէն Ա. Կաթողիկոսի

Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին
Պատանդ Եւ Թիրախ
Հակակրօն Խորհրդային Միութեան
(1930-1945)

ԴՈԿՏ. ԶԱՒԷՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ 

«Անցկացնելով գաղտնի որոշում այն մասին, 
որ թանկարժէք իրեղէնի գրաւումը եւ մայրավանքերի ու եկեղեցիների 

կալուածները գրաւուէին անխնայ վճռակամութեամբ, 
անպայմանօրէն, ամենակարճ ժամկէտում՝ կանգ չառնելով ոչ մի բանի 

առջեւ»
ԼԵՆԻՆԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐ ՄԱՐՏ 19, 1922 

Դժնդակ Տարիներ
Խորէն Ա. Մուրատբեկեան Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոս կ՛ընտրուէր 1932 Նոյեմբեր   12-ին 
եւ կը գահակալէր վեց կարճ տարիներ, մինչեւ 
իր եղերական նահատակութիւնը 82 տարիներ 
առաջ դաւաճան համայնավարներու ձեռքով 
1938 թուին։ Հայրապետական գահակալութեան 
իր տարիները եղան Ստալինեան հակակրօն 
բռնատիրութեան տարիներ՝ Խորհրդային 
Հայաստանի պետութեան գործակցութեամբ։ 
Ստալինի բռնատիրութեան ներքեւ կը հիւծէր 
եւ հեգնանքի առարկայ կը դառնար կրօնքն ու 
եկեղեցին։ Անտանելի կացութեան մատնուած էր 
նաեւ Հայաստանեայց Եկեղեցին՝ սկսեալ Մայր 
Աթոռէն, եւ սակայն Խորէն Ա. Կաթողիկոսի 
խոհուն եւ քաջարի իմաստութեան շնորհիւ 
երեւոյթները երբեմն փրկուեցան, եւ յետագայ 
պատմաբաններ հիացումով ու զարմանքով հաստատեցին անկարելի նկատուած 
դրական կարգ մը իրագործումներ, որոնց գլխաւոր ղեկավարը եղաւ միայն ինք 
Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Խորէն Ա. Կաթողիկոսը։
 
Դրական Երեւոյթներ
Ստալինի ճնշող իշխանութեան առաջին տարիներուն իսկ Խորէն Ա Կաթողիկոսը 
կրցած էր Ազգային-Եկեղեցական Ժողով գումարել Էջմիածնի մէջ եւ յաջողցնել 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ընտրութիւնը, վերահաստատելով նաեւ Գերագոյն 
Հոգեւոր Խորհուրդի մշտակայ ներկայութիւնը։ Նորընտիր Հայրապետը կրցած 
էր Մայր Աթոռէն կազմակերպել «Աստուածաշունչի հայերէն թարգմանութեան 
1500ամեակի» յոբելինական հանդիսութիւնները, Հայ Եկեղեցին բարեկարգելու 
նպատակով ժողովներ գումարած էր եւ մանրամասնեալ ծրագիր մը «Զեկուցում»  
կրճատեալ անունին ներքեւ պատրաստել տուած էր ու ղրկած արտասահման, 
Երուսաղէմի Պատրիարք Թորգոմ Գուշակեան Արքեպիսկոպոսի բարձր 
ուշադրութեան։
Հարց է թէ համայնավար ու անկրօն դրութեան ակնարկէն ի՞նչպէս խուսափեցան  
իրար յաջորդող այդ քաջարի քայլերը, Աստուած գիտէ։ Խորէն Ա. Կաթողիկոսի 
առաջին եւ յաջորդող երկրորդ տասնամեակներու տարիները մղձաւանջային 
եղան, որովհետեւ ո՛չ   ոք գիտցաւ թէ  ի՛նչ  կը կատարուէր Մայր Աթոռէն ներս, 
ինչպիսի՛ մթնոլորտ կը տիրէր Հայաստանի հայ եկեղեցիներէն ներս, եթէ անոնք 
տակաւին բաց էին, ի՛նչ էին նիւթական խիստ պայմանները, ի՛նչ կապ կար 
Մայր Աթոռի եւ սփիւռքի միջեւ, Էջմիածնի միաբաններ հո՞ն կ՛ապրէին, թէ ոչ 
բանտերու մէջ իրենց վախճանը կը գտնէին, եւ թէ քանի՛ եկեղեցիներ փակուեցան 
ու եկեղեցականներ աքսորուեցան կամ նահատակուեցան։
Այս հարցերուն պատասխան տալու համար վերջին շրջանին երեւան ելան 
վաւերագիրներ որոնք մինչեւ Խորհրդային Միութեան տապալումը խստիւ 
արգիլեալ կը մնային եւ մեծագոյն մասամբ ալ փճացուցած էին։ Շուտով, 1994-ին 
ի լոյս բերուեցան արգիլեալ այդ փաստաթուղթերը, սկսելով «Վաւերագրեր Հայ 
Եկեղեցու Պատմութեան (1921-1938)» անունով, Հայաստանի կառավարութեան 
առընթեր արխիւային գործերու վարչութեան կողմէ՝ խմբագրութեամբ Սանդրո 
Բեհբուդեանի։ Բեհբուդեանի աչքառու հատորները հետզհետէ լոյս տեսան 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսներու թղթածրարներով՝ Գէորգ Ե. Խորէն Ա. Գէորգ 
Զ. Վազգէն Ա. Կաթողիկոսներու լիակատար վաւերագիրներով, որոնք հիմնովին 
ճշդեցին, արդարացուցին եւ յայտնաբերեցին առկախ բազմաթիւ հարցեր։ 
Հայաստանի պետութեան եւ Սանդրո Բեհբուդեանի հսկայ աշխատանքը 
մեծապէս գնահատուեցաւ պատմաբաններու կողմէ, ընդ որս նաեւ իմ պատ-
րաստած «Ազգապատում»ի Դ հատորի (Բ Գիրք) հրատարակութեան առիթով։
Անոնց կողքին կան նաեւ անհատական յիշողութիւններ, դառն եւ իրա-
կան, որոնց կարգին նոյն ինքն Խորէն Ա. Մուրատբեկեան Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսի եղերական վախճանումի մասին։ Եկեղեցիներ Խորհրդային 
բռնատիրութեան լուծին տակ հալածուեցան հիմնական սա պատրուակով որ 
եկեղեցին յետադիմական գաղափարախօսութեամբ արգելք կը հանդիսանար 
ընկերվարական դրութեան։ Իրենց համար եկեղեցին որքան շուտ վերնար 
մէջտեղէն, այնքան ժողովուրդը կը յառաջդիմէր, որուն   դէմ Հայաստանեայց 
Եկեղեցին պիտի պայքարէր տառապելով եւ տանջուելով։  Նպատակն էր հեռաց-
նել մարդը Աստուծմէ, ստեղծելով արժէքներու նոր համակարգ, փոխարինելով 
քրիստոնէական ուսմունքի բարոյականութիւնը անաստուած եւ անմարդկային 
հեռանկարներով։
 

Լենինի Հրամանագիրը
Թէեւ 1917 թուի հոկտեմբերեան յեղափոխութիւնը եկեղեցին բաժնել որոշած 
էր պետութենէն, այդ եւս ոտնակոխ կ՛ըլլար, ծաղր ու ծանակի ենթարկելով 
խղճի ազատութիւն ըսուածը, որ միանգամայն հիմն էր կրօնական զգացմունքի 
եւ միջազգային հասկացողութեան արժէք կը ներկայացնէր։ Վրայ հասաւ 
Լենինի 1922 Մարտ 19-ի հրամանագիրը, որուն ուժով եկեղեցիներուն եւ 
եկեղեցականներուն դէմ անարգ եւ անգութ հալածանք ծայր տուած էր, 
«անցկացնելով գաղտնի որոշում այն մասին որ թանկարժէք իրեղէնի գրաւումը 
մայրավանքերի, վանքերի եւ եկեղեցիների կալուածները գրաւուէին անխնայ 
վճռակամութեամբ, անպայմանօրէն, ամենակարճ ժամկէտում՝ կանգ չառնելով 
ոչ մի բանի առջեւ»։ Նոյն հրամանագրով կը պարտադրուէր «գնդակահարել 
յետադէմ հոգեւորականութեան ներկայացուցիչներին»։ Այս բոլորը կը կարդանք 
«Հայրենի Եզերք» գրական ամսագրի 1991 թուականի 7-րդ համարին մէջ։ 
Ասոնց արդիւնքն էր տխրահռչակ «Ազատ եկեղեցի» կոչուած շարժումը 
Գէորգ Ե. Սուրէնեանց Կաթողիկոսի օրով որ պահ մը ցնցեց Մայր Աթոռը եւ 
Հայաստանեայց Եկեղեցին։
 
Հալածանք Խորէն Ա. Կաթողիկոսի Օրով
Խորէն Կաթողիկոսի առաջին տարիներուն հալածանքը հանդէպ Հայ Եկեղեցիին 
եղաւ բուռն եւ աննախընթաց, մանաւանդ որ հալածողն ու սպաննողը Սովետի 
կեդրոնի համայնավար կուսակցութեան հլու հնազանդ հայրենի մեր պետութեան 
կամակատարներն էին։ Հայեր էին անոնք որոնք խուժեցին Էջմիածին, 
նեղութեան մատնեցին Կաթողիկոսը, եւ վերջնապէս իր կեանքին սպառնացան։
Այս բոլորին դժբախտ արդիւնքը այն եղաւ որ Հայաստանի վանքերը փակուեցան, 
գիւղական եկեղեցիները դադրեցան գործելէ, եւ քահանաներուն մեծ մասը 
բանտարկուեցան եւ կամ աքսորուեցան։ Մայր Աթոռ մնացին մի քանի եպիսկո-
պոսներ որոնք անհնարին զոհողութիւններով պահեցին Գերագոյն Հոգեւոր 
Խորհուրդը եւ վարեցին Մայրավանքի ներքին գործերը ամենայն զգուշութեամբ։ 
Այսուհանդերձ, Մայր Աթոռը մերկացաւ իր կրօնաբոյր եւ պատմական շուքէն, 
եւ հոն աշխարհիկ  տարրն էր որ բռնի բնակութիւն հաստատեց 1914 թուի 
նորաշէն ու փառաւոր Վեհարանը զինուորական գունդի բնակավայր դարձնելով։
Մայր Աթոռ մնաց յետին սնանկութեան մէջ, անօգնական, կտրուած սփիւռքի 
հետ ամէն յարաբերութենէ։ Տէր Գալուստ քահանայի վկայութեամբ որ Խորէն 
Վեհափառ  Հայրապետին այցի գացած էր Մայր Աթոռ, «երբ մտած է վանքէն 
ներս, հոն ամայութիւն  էր չորս կողմը»։ Շաթիր Գեղամին հետ Կաթողիկոսին 
մօտ երթալով զինք «գունատուած եւ ընկճուած» գտած է։ Կէս ժամ տեսակցելէ 
ետք, կ՛ըսէ Տէր Գալուստ, ներս մտան «կալանքից ազատուած մի խումբ 
քահանաներ» Վեհափառը տեսնելու եւ անոր օրհնութիւնը ստանալու։ Ակա-
նատեսի վկայութեամբ քահանան կը հաստատէր թէ Կաթողիկոսը «տեսաւ 
նրանց գզգզուած, վաղուց սանտրի երես չտեսած մազն ու  մօրուքը, պատռտուած 
զգեստներն ու կօշիկները, չափազանց յուզուեց եւ երեսն առաւ ձեռքերի  մէջ 
ու լաց եղաւ»։ Ապա յուզուած՝ «իւրաքանչիւրիս հինգ ոսկի տալով ճամբեց»։
 
Յետ Վախճանման Հայրապետին
Ակնարկեցինք արդէն թէ ի՛նչ եղերական վախճան ունեցաւ նահատակ Տ.Տ. 
Խորէն Ա. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 1938 Ապրիլ 10-ին իր բնակարանին 
մէջ, 65 տարեկանին, իրականին մէջ Ապրիլ 5-6ի գիշերը, «Սրտի կաթուածից», 
ըսին, Էջմիածնէն Երուսաղէմ ուղղուած ամիս ու կէս անց հեռագրով մը, որուն 
մահուան պատճառը ա՛յլ էր քան ինչ որ պաշտօնապէս կրկնած էր Երուսաղէմի 
«Սիոն» ամսագիրը նոյն թուականի   Ապրիլի թիւին 138-րդ էջին վրայ։ Թորգոմ 
Պատրիարք այն ատեն խորապէս կասկածելով շատ յապաղած եւ տարտամ 
տեղեկութեանց վրայ, կը գրէր թէ հեռագիրը թուական իսկ չունէր եւ չէր  յիշեր 
վախճանման օրն ու ժամը, եւ լման ամիս ու կէս ետք Մայիս 24-ի առաջին 
թղթակցութիւնը կը հասնէր Երուսաղէմ։
Խորէն Ա. Կաթողիկոսի վախճանումէն ետք Հայ Եկեղեցւոյ գործընթացը 
գրեթէ վերջ գտաւ, բոլոր եկեղեցիները փակուեցան եւ հոգեւորականներ 
ձերբակալուեցան ու ցրուեցան։ Կաթողիկոսը իր մահէն առաջ, 1936 թուի 
Ապրիլի 18 թուակիր Կոնդակով,  Մայր Աթոռի Տեղակալ նշանակած էր Գէորգ 
Արքեպիսկոպոս Չորեքճեան, ուր կ՛ըսէր «Պատուէր տամք Գերաշնորհութեանդ 
յետ մահուան Մերոյ, խորհրդակցութեամբ Գերագոյն Հոգեւոր Խորհրդոյ Ս. 
Էջմիածնի տալ զընթացս ամենայն գործոց վերաբերելոց հաւատացեալ հօտին 
Մերոյ եւ Եկեղեցեաց Հայոց»։
Կաթողիկոսի մահէն ետք Էջմիածնի մէջ Տեղակալի կողքին կար միայնակ 
Մատթէոս Վարդապետ Աճեմեան որ հոգածու էր օրական ժամապաշտութեան, 
քանի որ ուրիշ միաբաններ չկային վանքէն ներս։ Յաճախ պետութենէն մարդիկ 
գալով կը զգուշացնէին Մատթէոս Վարդապետը, կը սպառնային ու կը ծեծէին 
նոյնիսկ, վերջ տալու իր արարողութիւններուն Մայր Տաճարէն ներս, «սակայն 
նա յամառօրէն շարունակում էր ու չի թողնում  որ  մեր հաւատքի  կենտրոն Ս. 
Էջմիածնի Տաճարում առկայծող լոյսը մարի»։ Մատթէոս Աճեմեան Վարդապետ 
ծառայեց Մայր Աթոռին ցկեանս մինչեւ 1945, հինգ   տարի Ռուսաստանի Հայ 
Եկեղեցւոյ թեմէն ներս ծառայելէ, եւ ապա Գեղարդի վանքի վանահայրութիւնը 
կատարելէ ետք։

Գէորգ Արքեպիսկոպոս Տեղակալ
Աստուծոյ նախախնամութիւնը կը հսկէր Հայ Եկեղեցւոյ վրայ։  Իմաստուն 
Հայրապետը սկիզբէն Գէորգ Արքեպիսկոպոս Չորեքճեանը Տեղակալ նշանակեր 
էր գիտնալով կացութեան շատ վտանգաւոր ըլլալը։ Չորեքճեան Տեղակալը, 
նոյնպէս իմաստուն, եղաւ դժուարին ժամանակի իսկական փրկիչը իր քաջար-
թուն եւ դիւանագէտ յարաբերութեամբը հակակրօն այդ տարիներուն երբ 
Սովետական Միութեան գլուխն անցած էր բռնակալ Իոսիֆ Ստալին։ Զինք 
եւս հետապնդեցին, սակայն մնաց իր պաշտօնին վրայ, «Սասունցի Դաւիթ» 
պիտակով հրասայլեր նուիրեց Կարմիր Բանակին պատերազմի դառն օրերուն, 
կաշառելով բռնակալ Ստալին, որուն անձամբ կրցաւ ներկայանալ Քրեմլինի մէջ 
1945 ապրիլ 19-ին, ներկայացնելով իր խնդրանքները յանուն «Հայ Եկեղեցւոյ 
Վերազարթօնքին», ստանալով գրեթէ բոլոր իր ուզածները։
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‘’Հայ Արիական Միաբանութեան ու Հայ Ազգայնականների Համախմբման’’ 
աւանդական զատկական տօն: Զատիկը բնութեան տօնն է, բնութիւնը իր 
կենսունակութիւնը եւ իր գունագեղութիւնը զատում, այն լցնում մարդկանց 
սրտերին: Տօնի մասնակիցներից մամիկներ ուշ երեկոյեան գաթաներ թխել, 
որոնցից մէկում դրել Մայր Անահիտի արծաթէ մատանի: Ում գաթայում 
յայտնաբերուէր մատանին, այն որպէս նուէր նրան կը տրուէր եւ նրա օճախում 
էլ կը շարունակուէր Անահիտի զատկի տօնակատարութիւնը: Զատկի տօն, 
կատարւում էին ազգային գողթան երգեր, շուրջ պարեր, գինեձօներ, ձօներգեր 
ծիսական փառաբանումներ՝ վասն եւ ի փառս Մայր Անահիտ դիցուհու, Հայ 
Աստուածների եւ Տիեզերքի Արարիչ Արա Աստուծոյ:   
Ապրիլի 8, լուսադէմին Հայ Արիների ու 
Ազգայնականների անդամներ գնում էին 
Մայր Արաքսի ափեր, Մայր Անահիտ 
դիցուհուն ուղղուած ձօնով սկսում նրան 
նուիրուած տօնախմբութիւնը: Մայր գետի 
մօտ ծէս կատարուել ի աջակցութիւն հայոց 
բանակի զինուորների, նրանց մայրերի 
խօսքը որպէս զօրաւոր խօսք հասնէր 
Մայր Անահիտին, տիեզերքի զօրութեամբ 
պաշտպան կանգնէր հայոց բանակի քաջերին: Նրանք Մայր Արաքսի ջրերին 
ցորեանի հատիկներ խառնել, ի նշան հողի առատ պտղաբերութեան, տօնա-
կատարութեան հողագործ մասնակիցներ Արաքսից ջուր տարել,  իրենց 
հողամասերում առաջին հատիկը  Մայր գետի ջրով ցողելու համար: 
Մեծամօր, Արմինա աշխարհի Արատտա ոստան, նրանց  բլուրների գագաթնե-
րին՝ հին-հին ժամանակների ամրոց էր: Նրա երեք պատերից այն կողմը 
արհեստներն էին բարգաւաճել, իրենց արտադրանքները փոխանակել, վաճառել  
հեռու մօտիկ բնակավայրերից ու երկրներից ժամանած մարդկանց հետ: Դէպի 
արեւմուտք երկարող ճանապարհներով հասել Անգլիական կղզիներ ու Սպանիա, 
այնտեղից երկաթի ձուլուածքի համար անագի առեւտուր արել:  
Անցեալ դարում, բլուրի գագաթի պեղումներից յայտնաբերուել էր փլատակ ամրոց: 
Կատարուած պեղումներից գտել էին տարբեր պատմական դարաշրջաններին 
պատկանող քսան եօթ հազար տարբեր առարկաներ, որոնք ցուցադրւում 
են Մեծամօրի թանգարանում: Գտածոները պատկանել էին ‘’էնեոլիտի’’ 
դարաշրջանից մինչեւ ուշ միջնադարեան դարաշրջան: Ամենահին գտածոները 
պատկանում են մ.թ. ա. 5-4 հազարամեակի ‘’էնեոլիտ’’-ի դարաշրջանին: Այդ 
ժամանակ, Արմինա աշխարհում մարդիկ արդէն վարում էին նստակեաց կեանք, 
զբաղւում ձկնորսութեամբ, անասնապահութեամբ: Թանգարանի գտածոներից 
կան քարից ու ոսկորներից պատրաստուած աշխատանքային գործիքների եւ 
խեցամանների բեկորներ: Հրաբխային ապակու՝ Օբսիտեանից, պատրաստել 
էին աշխատանքային գործիքներ՝ շերտաւոր դանակ, կնիք՝ վրան պատկերուած 
կեանքի ծառ: 
‘’Վաղ Պրոնզ’’-է դարում (մ.թ.ա. 4-3 հազարամեակ, Մեծամօր ոստանի  մարդիկ 
շարունակել էին վարել նստակեաց կեանք: Թանգարանում ներկայացուած 
են նաեւ մանուածքի գործիքներ, ոսկորից թալիսմաններ ու նետասլաքներ, 
գունաւոր կերամիկայ, սեւ ու փայլեցուած սպասք, պաշտամունքի կնիքներ, 
որոնք ըստ մասնագէտների կիրառուել էին թխուածք զարդարելու համար, 
ահա թէ որտեղից պահպանուել է հայ տիկնանց պատրաստած թխուածքները 
զարդարելու սովորութիւնը: Վաղ բրոնզէ դարում մարդիկ բնակել էին կլորաձեւ 
շինութիւններում, որոնց կեդրոնում, տարբեր պատկերներով զարդարուած 
օճախն էր, այն ոչ միայն ջերմութիւն եւ ուտելիք պատրաստելու համար, այլ 
առնչուել կրակի պաշտամունքի հետ: 
Բրոնզէ դարի միջին շրջանում  (մ.թ.ա. 3-րդ հազարամեակի կէսերին) 
կլիմայական աղէտների պատճառով Քուր-Արաքսեան մշակոյթը անկում էր 
ապրել: Մարդիկ լքել էին երբեմնի ծաղկող տարածքը, սկսել  քոչուոր կեանք 
վարել,  մ.թ.ա. 23-18 դարերի ընթացքում Մեծամօր աւանում մարդիկ չէին 
բնակել: Մ.թ.ա. 2-րդ հազարամեակի երկրորդ կէսին այնտեղ բնակել էին Սեւան-
Արցախեան, Վան-Ուրմիական մշակոյթների կրողներ: Թանգարանում կան 
մշակոյթի նմուշներ եւ սեւ կերամիկայ: Այդ նոյն ժամանակահատուածում էին 
սկսել մշակել պղինձ: Թանգարանում, 150 բեկորներից հաւաքուած հսկայական 
կուժի մի նմուշ կայ, Արմին նախնիները այնտեղ ցորեն էին  պահել:
Մ.թ.ա. 16-րդ ուշ բրոնզէ դարում, Մեծամօրը հզօր ամրոց էր: Թանգարանում 
պահուող նմուշներից էին նաեւ պաշտամունքի առարկաներ՝ կապուած երկնային 
մարմիններ, արեւի, լուսնի եւ անզէն աչքով տեսանելի մոլորակների հետ: 
Ցուցադրուած որոշ նմուշների վրայ կան առիւծների պատկերներ, մասնագէտներ 
աւանդում են, որ այդ ժամանակաշրջանում Արմինայի տարածքում ապրել էին 
նաեւ կենդանիների արքաները: Որոշ նմուշներ նախշուած են Սվաստիկայի՝ 
արեւի ու անվերջութեան խորհրդանիշով: Այդ ատեն պատրաստել էին 
կիսաթանկարժէք քարերի զարդեր:  Արմինա երկրում սակաւ էին եղել անագի 
հանքերը, որի խառնուրդով էին ձուլել  բարձր որակի պղինձ: Յայտնի չէ որտեղից 
էին ներկրել անագը, տարածաշրջանում երկու առեւտրային ուղիներ եղել՝ 
արեւմուտքում դէպի Բրիտանական կղզիներ ու Իսպանիա, հնարաւոր էր այդ 
երկրներից էին ներկրել: Շար. Էջ 06

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Բնութեան  Զատիկ,
Աստուածամայր  Անահիտի  Տօնը
ՊՕՂՈՍ  ԱՐՄԵՆԱԿ  ԼԱԳԻՍԵԱՆ

Քսան դարու Քու վրէժդ 
թող որ այսօր ես լուծեմ, ով 

աստուածուհիդ Անահիտ:
Ահաւասիկ քու բագինիդ  

կրակներուն մէջ նետեցի իր 
խորտակուած

Երկու թեւերը թունաւոր, եւ 
ցնծա’ դուն, ով ոսկեմայր, 

Լուսաւորչի կողերէն, ժանտ 
ոսկոր մը քեզ կը ծխեմ: Կը 

պաղատիմ ես քեզի ով
Զօրութեանց դուն աներկիւղ 

գեղեցկութիւն:  
Դանիէլ Վարուժան

  

Արմին-հայերի հոգիներում չէր մարել իրենց նախնիների բնութեան 
պաշտամունքի հաւատքի լոյսը: Արմինա-Հայաստան երկրում նորէն 
ծաղկած երեք առանձին ‘’Հանրապետութիւն’’-ներ, ազատ կամքի հողմեր 

էին թեւածել, ցեղի հին աստուածների իմաստութեան լոյսն էր վառւում Արարատ 
սրբազան լերան գագաթին, Արայի գահ՝ Արագածի բարձունքներին նորէն 
ցեղի ջահն էր երկրի վրայ լոյս հոսում: Արարման տենդով էր բռնկել երկիրը, 
իրենց հին աստուածների իմաստութիւնը, նրանց ծնունդներն էին դարձեալ 
տօնախմբում: Արմին-հայ ազգայնականներ, նախնիների արիական ցեղին 
հաւատարիմ մնացած մարդիկ ստեղծել էին ‘’Հայ Արիական Միաբանութիւն 
ու Հայ Ազգայնականների Համախմբում’’ միութիւնը: 
Ապրիլի 7, Հայ արիները ու ազգայնական մարդիկ նշում էին ‘’Բնութեան 
Զատիկը, ‘’Մեծ Մօր – Աստուածամօր’’ Մայր Անահիտի ծնունդի տօնը՝ Արատտա 
երկրի թագաւորութեան Մեծամօր ոստանի բլուրի փլած ամրոցի փլատակների 
տարածքում: Արեւը դեռ չէր հասել համբուրելու հայոց վարդ քարերով կարմիր 
ոստանը, արիական միաբանութեան ու Հայ Ազգայնականների մարդկանց 
ստուար մի խումբ անցնում հայոց փոքրացած աշխարհի ճամբաներով, գնում 
իրենց Մեծամօր (Մեծամօր – Մեծ Մօր – Աստուածամօր), Մայր Անահիտի 
ծննդեան տօնին, Ապրիլի 7-ի, արեւածագը դիմաւորելու: Արեւելեան կողմն իրենց 
աշխարհի լեռների կատարներին ձիւնոտ լոյս պայթում, Հայոց Մայր Աստուածու-
հի Անահիտին ձօնուած տաղեր երգում: Հայ Արիական միաբանութեան ու Հայ 
ազգայնականների անդամները միաբերան երգում ‘’Առաւօտ Լուսոյ’’ երգը, 
արեւի լոյսով ցօղում իրենց  դէմքերը, փառաբանում նրան:  
 Արիական Միաբանութեան գլխաւոր քուրմ՝ Արմէն Աւետիսեան, արեւածագին 
ձօն ուղղում Մայր Անահիտ աստուածուհուն, այսպէս՝
‘’Ով Դու մեծ տիկին Մայր Անահիտ, դուստր Արա աստուծոյ, Մայր բոլոր 
զգաստութեանց, ոսկեծին, ոսկեծղի, ոսկեմայր, ոսկեհատ հայոց աշխարհի 
դիցուհի, ամենասիրելի ու պաշտելի՝ ‘’փառք ազգից մերոյ եւ կեցուցիչ մայր 
ամենայն մարդկանց բնութեան’’, Արա աստուծոյ բարոյական կատարելիութեան 
դուստր: Մայր Անահիտ, գարուն ես բերել հայոց աշխարհի լեռներին ու հանդերին,  
ծաղկած հասկերի բուրմունք, զեփիւռի հետ պար բռնած ցորեանի ծովեր, 
այգիների ծառերին երփներանգ ծիածան, ծառերի ծիծաղ, քրտնած հողին շունչ, 
դաշտերում ռանչպարների կանչ, երկրին ծաղիկի ծնունդ’’:
Հազար եօթ հարիւր տարիներ առաջ՝ ուժի հարկադրանքով մարել էին Արմին-
հայերի բնութեան, ուժի, լոյսի, սիրոյ, գեղեցկութեան, արուեստների սրբազան 
հաւատքը, այդ ինչպէ˜ս պատահեց, ափսոս .  .  .  : Աւանդում են, որ իսրայէլցիների 
երկիր Պաղեստինից արմինները երկիր հասած հաւատքը, իր իմաստութեամբ 
ընդհանրութիւններ ունեցել լեռնաշխարհի բնիկ արմինների հաւատքի հետ, 
այն շուտ ընկալուել նրանց կողմից: Արեւելքում, միայն Արմինա-Հայաստան 
պետութիւնը եւ իրենց  երկրի դրացի վրացիներն էին  յարել էին արեւելքում 
արարուած նոր հաւատքին: Այնու ամենայնիւ, հարկ է նաեւ իմաստաւորել 
Տրդատի Երրորդ Արշակունի արքայի քաղաքական իմաստութիւնը՝ տարբեր 
մշակոյթի ու հաւատքի դրացի երկու կայսրութիւններից որեւէ մէկի մշակոյթի 
հետ չձուլուելու շարժառիթը: Նայէ′ք  քարտէսին .  .  . ի˜նչ պատահեց :

Անահիտ դիցուհի, հայոց աշխարհի 
բոլոր աստուածներից առաջնայինը, 
պատկերուած գրկին երեխայ, Հայ 
մայրերի յարդարանք, մինչեւ ուսերը 
իջնող գլխաշոր, ինչպէս յետագային 
Աստուածամայրն էր պատկերուել: 
Անահիտը՝ բարի ու բարերար, Արմինա-
Հայաստան երկրի խոհեմութիւնների, 
պարկեշտութիւնների խնամակալը, 

մայրութեան ու պտղաբերութեան մարմնացումը: Հաւատացել էին, որ նրա 
շնորհիւ էր հայոց աշխարհը գոյութիւն ունեցել: Հայր Արամազդի գլխաւորու-
թեամբ՝ Մայր Անահիտը, Նանէ դիցուհին, լոյսի ու արեւի աստուած Միհրը 
կազմել էին հայոց դիցարանի երրորդութիւնը: Անահիտի մասին գրաւոր 
տեղեկութիւններ պահպանուել են Պարսկաստանի Սուրբ Գիրք Աւեստայում, 
Աստուածաշունչ մատեանում, յունահռովմէական գրաւոր աղբիւրներում: Նրա 
պաշտամունքը այնքան սիրելի եղել, որ հայոց Տրդատ Գ. Թագաւորը դիմելով 
իր բանակի զինուորական Գրիգորին՝ ‘’Մահ կը տամ քեզ, եթէ յանձն չառնես 
կուռքերին պաշտամունք մատուցել, մանաւանդ այս Անահիտ Մեծ Տիկնոջը, որը 
մեր ազգի փառքն ու կենսատուն է, որին թագաւորներն են պաշտում, նոյնիսկ 
յունաց թագաւորը’’:
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Բնութեան  Զատիկ,
Աստուածամայր  Անահիտի  Տօնը

Մեծամօրում պրոնզէ դարի դամբարանատեղիի պեղումներ, յայտնաբերել 
էին միջին տարիքի՝ 170 սանթիմեթր հասակով տղամարդու կմախք, որի հետ 
յուղարկաւորել էին՝ սնունդ, հանգուցեալի կողմից օգտագործուած առարկաներ, 
աշխատանքային գործիքներ, զարդեր:
Ուշ բրոնզէ դարի Մեծամօր, հին աշխարհի ճարտարարուետական քաղաք 
էր: Թանգարանի որոշ առարկաներ, նրանցով էին Մեծամօրի վարպետները 
մետաղներ մշակել, աշխատանքային գործիքներ, զարդեր, ականջաօղեր 
որոնք վկայում են  Մեծամօրի կանանց բարձր ճաշակի մասին: Մեծամօրի 
արդիւնաբերական գօտիում յայտնաբերուել էին  աւելի քսան տասնեակ 
ձուլարան վառարաններ: 
Երկաթի դարում՝ մինչեւ մ.թ.ա. 13-րդ դար, Մերձաւոր Արեւելքում անագի 
պակասի պատճառով դադարել էին պատերազմները ու առեւտուրը: Արմին 
նախնիները  մշակել էին մի ուրիշ որակի մետաղ՝ երկաթ: Առաւել զարգացել էր 
Մեծամօրը, մեծացել բնակչութեան թուաքանակը, 11.9 -րդ դարերում ձեւաւորուել 
էին քաղաքի թաղամասերը: 
Ութերորդ դարում Մեծամօրը գտնուել էր Արմինա պետութեան տարածքում, 
որին  ապազգային պատմաբաններ անուանում են անգոյ Ուրարտու ու նրա 
Արմին բնակիչներին էլ ուրարտացիներ: Մեծամօրի տարածքում է Արմինայի 
աշխարհհակալ հզօր արքայ, Էրէբունի-Երեւան քաղաքի հիմնադիր՝ Արգիշտի-
Արամայիս-ի կառուցած Արգիշտիխինլի-Արմաւիր քաղաքը, նոյն ինքն ‘’Արամա-
յիս’’ արքայի կառուցած քաղաքը: Մեծամօրի պեղումներից յայտնաբերուել են 
Արմինա եւ ոչ թէ ‘’Ուրարտու’’ի’’ մշակոյթը յիշեցնող աշխատանքային գործիքներ, 
զարդեր, պղինձի գօտիներ: Մ.թ.ա. 6-4 դարերում յայտնաբերուել են նաեւ 
արծաթեայ առարկաների նմուշներ: 
Մեծամօրը տեղակայուած է մեծ ու փոքր երկու բլուրների վրայի 35 հեքթար 
տարածքում, նրա երեք քառորդը շրջապատուած է լճակներով ու ճահիճներով: 
Այցելել էի Մեծամօրը, թանգարանը փակ էր եղել: Բարձրացել էի բլուր,  մատներով 
խառնել երկաթի ձուլատեղիի խարամը, սկսել երկու ձեռքերով խառնել այն՝ 
առանց վախենալու որ կայրուէին մատներս ու ձեռքերս, իջել ժայռի մէջ 
փորուած աստղադիտարան, ձեռքերիս ափերը կիսամիացրած նախնիներիս 
նման դիտել երկինք, փնտռել աստղեր, մոլորակներ, փնտռել Արմիան-հայերի 
հին աստուածների տաճարներ, Հայկ Նահապետի համաստեղութիւնում փայլող 
աստղեր, ոտքի կանգնած գրկել տիեզերքը, գրկել արեւը, Կիպրիա կղզիի 
Մակարավանքի Պեկաս մերկ ձին-ն բազմած ինքնաշարժի ճանապարհում 
փորձել սուրալ դէպի արեւ, որպէս ծաղիկ նրանից մի կտոր պոկելու, այն 
բերելու նուիրելու սիրած աղջակնս, խոստանալով իրեն հետ միասին կեանքի 
արեւ գնալ, հայրենազրկուած հայերի մնացորդացին զաւակներ բաշխել .  .  . 
բաշխեցինք շատ: Բլուրից է հէ˜յ կանչել՝ նոր Մեծամօրցիներ, եկել եմ հեռուներից, 

‘’Մուսաների’’քաջերի լեռների լանջերի շէնից վայելելու նախնիներիս հրաշագեղ 
երկիրը, մասնակցելու նրա արարման պաթոսին, զաւակներիս հոգիների 
տաճարներ լեցնել ցեղի փառաւոր մշակոյթը,  աղուոր պատմութիւնը:
Մեծամօրի տարածքում կատարուած պեղումներից մ.թ.ա. առաջին հազա-
րամեակի տաճարային համալիր է յայտնաբերուել, այն սրբավայր է նաեւ քաղաքի 
նոր բնակիչների համար էլ, որոնք գալիս են աղօթք մրմնջում,  զոհաբերութիւններ 
կատարում: Արմին-հայեր աղօթեցին  իրենց արարած հին ու նոր տաճարներում, 
ինչքան աղօթեցին փրկութիւն չգան ‘’ի չարէ’’, կարծես նոր է ազգը զարթնել, 
կռիւ անում թշնամու դէմ, ահաւոր զէնքեր կուտակել, պատրաստ հարուածելու 
նրան, որոնք դեռ չեն մոռացել իրենց ‘’հօր հարսանիք’’:
Մեծամօրի ձուլարանի համալիր, այնտեղ երկաթի հումքը մաքրում, ապա այն 
ձուլում էին, բոցակէզ կարմիր երկաթն էր հոսում ձուլարանի մօտիկ առուակից, 
գնում լցւում կաղապարներ: Ստոյգ չէ ձուլարանի համալիրի շահագործման 
ժամանակահատուածը, երեւի այն գործարկուել է Մեծամօրի բարգաւաճման 
ատեն:
Մեծամօր, չորս հսկայ ծխնելոյզներ, նազանի աղջկայ նման նրանցից սպիտակ 
շոգի  բարձրանում, գնում հասնում  Հայկ Նահապետի համաստեղութիւն, հայոց 
հանճարի իմաստութեան լոյսի աւետումը յայտնելու իրենց Նահապետին: Այդ 
ծխնելոյզների խորքում Արմին-հայեր նիւթի փոքրագոյն մասնիկն են ճեղքել, նրա 
ուժը շարժում սարքեր: Նիւթի մասնիկների մէջ ամբարուած ուժը վերածում լոյսի, 
լոյս տալիս դրացիներին, լոյսով աշխատող գութաններով հողը ակոսում, նրանց 
լոյսով գործարաններ ու գիտութեան տաճարներ արարման հեւքով անցնում, 
‘’Մեծացած’’ փոքր տղայ ու աղջիկներ նրանց լոյսով նոր գիտութիւն երկնում: 
Չէ˜, Արմին ցեղը արարչական է, այն դատապարտուած չէ ոչնչացման, նրանք 
դեռ աշխարհը կը փոխեն .  .  . :
Մեծամօրի աստղադիտարան: Մ.թ.ա. 
2800-2600 նախնի Մեծամօրցի քուրմեր 
այդտեղից դիտել էին երկնի աստղերին, 
նրանց շարժումների ընթացքը, դիրքը 
երկրի նկատմամբ: Աստղաֆիզիկոս 
Էլմա Պարսամեանը եզրակացրել, որ 
նախնիների իմաստուն մարդիկ Սիրուս 
աստղի ուղիին հետեւելով հաշուարկել 
էին իւրաքանչիւր տարուայ սկիզբը: 
Այդպէս չէ՞ր, որ նաեւ մինչեւ Պաղես-
տին հետեւել էին Սիրուս ասղտի ընթացքին: Այնտեղ էր, որ այդ նոյն տարօն 
աշխարհի Մոկք գաւառի  երեք մոգեր տեսել հրեայ ժողովուրդի փրկիչին, որի 
երկու աշակերտներ՝Թադէոս ու Բարթողոմէոս, նաեւ գնացել այդ մոգերի Արմինա 
երկիր, քանդել նրանց բնութեան պաշտամունքի հաւատքը, երկրի թագաւորի 
հետ պարտադրել հեռու երկրի հաւատքի պաշտամունքը: ‘’Սպաննել էին 
քուրմերին, աղուոր քրմուհիներին, քանդել հազարամեայ մեհեաններ, ոչնչացրել 
Արմինա երկրի գրաւոր ժառանգութիւնը ու նրանց իմաստութեան յաւերժական 
գանձերը: Արմինա-Հայաստանը կորցրել կապը իր տոհմական հաւատքի 
համակարգի հետ եւ երբեմնի հզօր արիական ազգը դարձել շրջապատում 
երեւան եկած կայսրութիւնների ենթածառան ու քմահաճռյքի առարկան’’ պիտի 
գրէր Մելքոն Արմէն Խանճեանը իր ‘’Հայաբանութիւն’’ յօդուածում:  

 
Քանի մը օր առաջ Միացեալ 
Նահանգներու Ծովուժին պատ-
կանող հսկայ հիւանդանոց 
շոգենաւ մը խարսխեց Նիւ 
Եորքի նաւահանգիստին թիւ 
9 ծոցին մէջ: Ճերմակ՝ կարմիր 
խաչերով զարդարուած այս 
նախկին քարիւղատար 
super tankerը իբրեւ շարժուն 
հիւանդանոց, կրնայ աւելի 
քան հազար հիւանդներ 
խնամել: Կան 1300 բժշկա-
կան անձնակազմ, 12 գերարդիական սարքաւորումներով օժտուած բարդ 
վիրաբուժական գործողութիւններու սենեակներ եւ մեծամթերք դեղարաններ: 
Այս շքեղ եւ վիթխարի հսկային ողջունելի մուտքը Նիւ Եորքի նաւահանգիս-
տը, ոգեւորութիւն ստեղծեց Նիւ Եորքցիներու շարքերէն ներս, որոնցմէ 
հարիւրաւորներ, քաղաքապետին գլխաւորութեամբ, բարի գալուստ մաղթելու 
համար նաւահանգիստ փութացած էին: Անցեալ շաբաթ, երբ Միացեալ Ազգերու 
Կազմակերպութեան ընդհանուր քարտուղարը իրազեկ դարձաւ Նիւ Եորքի 
հիւանդանոցներէն ներս տիրող անհրաժեշտ բժշկական առարկաներու սուր 
տագնապին, քառորդ միլիոն դիմակներ տրամադրութեանը տակ դրաւ հիւրընկալ 
քաղաքի իշխանութիւններու:
Այս պահուն Միացեալ Նահանգներու ընդհանուր բնակչութեան երեք չոր-
րորդը մեկուսացած է իրենց տուներէն ներս, անձկագին սպասելով ներկայ 
տագնապին վերջնական փուլին: Ինչպէս Նիւ Եորքի նախկին քաղաքապետ եւ  
նախագահական ձախող թեկնածու Մայքըլ Պլումպըրկ յայտարարեց «Անկարելի 
կը գտնեմ կռահել, թէ այս տագնապը ինչպէ՞ս եւ ե՞րբ պիտի յանգի իր վախճանին: 
Յստակ կերպով կրնամ սակայն հաստատել երբ այս կացութենէն դուրս գանք 
ոչինչ պիտի գտնենք նախկինին նման»:
Լոմպարտիէն Լիզպոն, Պէյրութէն Նիւ Եորք եւ այլուր, ճնշուած քաղաքացիներ 
երբեք աննկատ չեն բժիշկներու, բուժքոյրերու եւ անոնց գործակիցներուն 

անձնազոհ եւ նուիրական գործին՝ բուժելու եւ խնամելու համաճարակին 
հիւանդները: Պատշգամներէն եւ հիւանդանոցներու առջեւ գիտակից քաղա-
քացիներ ծափահարութիւններով, երգերով եւ լոյսի խաղերով իրենց խոր 
երախտագիտութիւնը կը յայտնեն այս լուռ հերոս-հերոսուհիներուն:
Մեծն Բրիտանիոյ վարչապետ Պորիս Ճոնսըն երբ Չըրչիլեան ոճով կոչ ըրաւ իր 
քաղաքացիներուն, կամաւորագրուելու այս համաճարակին դէմ մղուող մարտին, 
անհաւատալիօրէն 750 հազար անձեր իրենց պատրաստակամութիւնը յայտնե-
ցին: Եւ այս, հակառակ այն իրողութեան որ Մեծն Բրիտանիոյ Առողջապահու-
թեան նախարարութեան բարձրագոյն պաշտօնատարը յայտարարեց թէ իր 
երկիրը կրնայ իր բնականոն կեանքը վերագտնել նուազագոյնը վեց ամիսէն, 
եթէ անակնկալ բարդութիւններ չյայտնաբերուին:
Քորոնա ժահրը երբ սկսաւ իր ճիրանները ցայտուն կերպով բացայայտել 
Միացեալ նահանգներու մէջ, նախագահ Թրամփ ինքզինք յայտարարեց 
«Պատերազմական նախագահ»:
Ամերիկայի ժամանակակից պատմութեան մէջ նախագահական նման յորջոր-
ջում մը եզակի երեւոյթ մը չէ երբեք:
Ուրեմն «պատերազմ» բառը զրկուած է իր իսկական նշանակութենէն: Այսպէս, 
սկսելով 1964-էն նախագահ Լինքըն Ճոնսըն «պատերազմ թշուառութեան 
դէմ» յայտարարեց, տնտեսական հաւասարութիւն բերելու մտադրութեամբ 
Ամերիկայի վարի խաւին: 1971-ին նախագահ Ռիչըրտ Նիքսըն թմրեցուցիչի 
գործածութիւնը «թիւ մէկ թշնամի» հռչակեց եւ «պատերազմ» թմրեցուցիչներու 
դէմ» յայտարարութիւն ըրաւ: 2001 թուականին նախագահ Ճորճ Պուշ կրտսեր 
«Պատերազմ» Ահաբեկչութեան դէմ» կարգախօսը ծամոցի նման կրկնեց: Հոս 
կ՛արժէ յիշեցնել, թէ նախագահ Թրամփ իշխանութեան հասաւ ամերիկայի 
ժողովուրդին խոստանալով վերջ տալ բոլոր պատերազմներուն, տուն բերելով 
զինուորները օտար երկիրներէ:
Այսօր աշխարհը կլանող այս աղէտը կ’ապացուցանէ մարդկային ներկայ 
քաղաքակրթութեան որքան խոցելի ըլլալու: Գերարդիական զէնքերով օժտուած 
Միացեալ նահանգները անզօր՝ կքած է մահացու այս մարտահրաւէրին ընդա-
ռաջ: Մեր մոլորակին սպառնացող այս պատուհասը յաջող կերպով կարելի է 
դիմակալել երկիրներու միջեւ ստեղծելով համագործակցութիւն եւ գիտական 
հետազօտութիւններու ներդաշնակութիւն այս համաճարակին պատուաստը 
գտնելու համար: Յուսադրիչ երեւոյթ մըն էր արդարեւ երբ Երկուշաբթի, Մարտ 
30ին, Սպիտակ Տան պաշտօնական բանբերը յայտնեց թէ նախագահ Թրամփ 
հեռաձայնային խօսակցութիւն մը ունեցած է իր Ռուս պաշտօնակից Փութինի 
հետ: Անոնք կարծիքներու փոխանակումներ ունեցած են իրենց երկիրներուն մէջ 
տիրող Քորոնա Ժահրի պայմաններուն եւ այս տագնապի աւարտին միջազգային 
տնտեսութիւնը վերաշխուժացնելու միջոցառումներուն շուրջ:

Նամակ Ամերիկայէն

Յամեցող Արշալոյս
Սկիզբը Էջ 03
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Քորոնա Ժահրի (վայրըսի) COVID-19-ի Համաճարակը
Իսկական Վտանգի Առումով՝ «Ծրագիր՝ ID2020»
ՅԱԿՈԲ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ

Ներքեւի  յօդուածը կը ներկայացնեմ ընթերցողին, իր կամքին թողելով 
անոր եզրակացութիւնը:
Ներկայ աշխարհատարած «քորոնա վայրըսի», ժահրի հետեւանքները 

համարեա անդամալուծած են աշխարհի ժողովուրդներ: Թեր ու դէմ կարծիքները 
բազմաթիւ են: Շատեր կ՝առարկեն թէ չափազանցուած եւ քօղարկուած պարագայ 
մըն է այս, որովհետեւ քորոնա ժահրը պարզապէս տենդախառն հարբուխի մէկ 
տեսակն է, որուն զոհ կը դառնան ընդհանրապէս շատ տարեցներ, հիւանդներ, 
առողջական դիմադրականութիւնը կորսնցուցած անհատներ եւ շնչառութեան 
դժուարութիւն ունեցող անհատներ, ինչպէս որ է պարագան հարբուխին, ուր 
տարեկան 12000-30000 անձիք կը մահանան միայն Միացեալ Նահանգներու 
մէջ: Սակայն, կայ նաեւ պետութիւններու  թեման այս հարցով, մանաւանդ՝ 
Միացեալ Նահանգներու մէջ, որոնց բնակիչները խստիւ կ՝ազդարարուին 
մաքրութեան, իրենց բնակարաններու մէջ արգելափակման, հետեւելու 
առողջապահական ազդարարութիւններուն, բոլոր ընկերային հաւաքներէ 
զերծ մնալ, իսկ հիւանդներուն, նոյնիսկ անոնք որոնք չնչին անհանգստութիւնը 
կ՝ունենան, կը խնամուին անոնց համար արդէն նոյնիսկ հիւանդանոցներու 
վերածուած պանդոկներու մէջ: Դեղորայքի պակաս, դիմակներու պակաս, 
առողջապահական մարզի աշխատակիցներու պակաս եւ այլ պակասութիւններ 
որոնք ահ ու դողի մատնած են պետութիւնները իրենց բոլոր մարզերով:
Այնպէս կը թուի թէ՝ որքան յաճախակի դառնան գրութիւնները, քորոնա 
ժահրին եւ  պատճառներուն մասին, այնքան կը բազմանան զանոնք քօղարկող 
քարոզչութիւնները եւ վախ ու սարսափ տարածող վաճառորդներու հեւքը: 
Ժահրի իրականութեան, ծնունդին, տարածման եւ անոր դէմ պայքարի 
հարցերուն եւ քննարկումներուն ընթացքը կորսուած է լիրբ եւ անզուսպ քաոսի 
մէջ: Բայց արդեօ՞ք այդ չէ փափաքն ու նպատակը այս համաճարակի ստեղծման 
ետին թաքնուած «Սեւ Մարդ»-ոց ծրագիրը, ստեղծած քաոսը, սարսափը, 
ժողովրդային յուսահատութիւնը որ կը տանի դէպի մարդկային խոցելիութեան 
եւ որսի յատկութեամբ մոլորուած ժողովուրդի մը հեշտ  ղեկավարութեան:
Այսօր, (WHO) Համաշխարհային Առողջապահական Կազմակերպութիւնը 
կը յայտարարէ թէ քորոնա ժահրը COVID-19-ը դարձած է համաճարակ, երբ 
տակաւին ամենաչնչին նշոյլն իսկ չկայ անոր: Համաճարակի դրութիւն մը կը 
հաստատուի երբ մեռեալներուն թիւը երկրի մը մէջ կը գերազանցէ 12 տոկոսը: 
Միակ վտանգաւոր կացութիւնը, այսօր, Եւրոպայի մէջ է, մանաւանդ Իտալիա, 
ուր մահացածներուն թիւը հասած է այսօրուան նշումով՝ 12.428 անձերու, իսկ 
արդէն կացութիւնը հսկողութեան տակ է: Չինաստան, ուր մի քանի շաբաթ 
առաջ Ուհան քաղաքի մահացածներու թիւը հասած էր 3 տոկոսի, այսօր արդէն 
նուազած է .07 տոկոսի, եւ երկիրը զսպած է ժահրի տարածումը եւ գտած 
ԲՈՒԺՈՒՄԸ՝ համեստօրէն անտեսուած եւ չխօսուած դեղի մը միջոցաւ, որ 39 
տարիներ առաջ Գուպայի մէջ զարգացուած էր, այդ դեղը կը կոչուի՝ Interferon 
Alpha 2B (IFNrec): Այս դեղը ունի ազդեցիկ բուժման յատկութիւն ժահրերու եւ 
այլ հիւանդութիւններու դէմ, բայց մնացած էր աշխարհին անծանօթ, Միացեալ 
Նահանգներու Գուպայի տնտեսական անօրէն տնտեսական շրջափակումին 
պատճառով: Այսպիսով՝ դեղը չէր կրցած հասնիլ միջազգային շուկայ:
WHO, (ՀԱԿ)-ը շատ հաւանաբար իր հրահանգը ստացած էր «վերէն», որոնք 
կը ղեկավարեն նաեւ Միացեալ Նահանգներու եւ միւս Եւրոպական Միութեան 
«ղեկավարները» եւ անոնց անդամ երկիրները. անոնք են՝ որոնք կը միտին 
աշխարհը ոյժով ղեկավարել- «Մէկ Աշխարհ Մէկ Օրէնքով»:
Այս գաղափարը հետապնդուած 
ծրագիրներու գերագոյն նպատակը եղած 
է տարիներէ ի վեր: Վերջին որոշումը 
անոր գործադրութեան առնուած էր 
այս տարուան, 2020-ի Յունուարին, 
Տավոս-ի մէջ, Համաշխարհային 
Տնտեսական Ատեանի ընթացքին, 
ամրօրէն փակ դռներու ետին: The Gates, 
GAVI, (պատուաստի քարոզչութեան 
ընկերութիւն մը), Rokefellers, Rothchilds, 
et al, Նշուած  ընկերութիւններն են 
այս որոշումին՝ (Agenda ID2020)-ի 
գործադրութեան հիմնադիրները:
Տեսնել նկարը:
Համաճարակի պաշտօնական հռչակումէն ետք, յաջորդ քայլն էր,  ՀԱԿ-ի 
յանձնարարութեամբ կամ անհատական երկիրներու կողմէ, ժողովրդային 
պարտադիր պատուաստումը զինուորական կամ բանակի հսկողութեան ներքեւ: 
Անոնք որոնք պիտի մերժեն այս ընթացքը, պիտի պատժուին բանտարկութեամբ 
կամ տուգանքներով եւ բռնի պատուաստումով:

Այս պարագային, երբ բռնի պատ-
ւաստում կիրարկուի ժողովուրդին 
վրայ, որ դեղորայքի ընկերութիւններու 
յաղթանակը պիտի ըլլայ, ժողովուր-
դը տեղեակ նոյնիսկ պիտի չըլլայ 
պատուաստումին բաղադրութիւնէն, 
որ շատ հաւանաբար կրնայ բազում 
առողջապահական եւ կենցաղային 
նոր եւ անսովոր պարագաներ ստեղծել 

երկրին վրայ ինչպէս՝ անբուժելի հիւանդութիւններ, մարդկային արգաւանդի 
հատում եւ այլն: Աշխարհի մէջ այսօր, արուեստագիտական կենսաբանական 
ոլորտին մէջ, Միացեալ Նահանգներ, Անգլիա, Իսրայէլ, Գանատա եւ Աւստրալիա 

հասած են ծայրագոյն գիտութեան աստիճանի ուր կարող են անսանձ գործադրել 
իրենց գիտութիւնը աշխարհի մէջ:
Մէկ այլ պարագայի մէջ, հաւանական է նաեւ թէ՝ ստեղծուած խառնաշփոթութիւնը 
պարզապէս վարկած մըն է, բայց կրնայ իրական ըլլալ, պատուաստումի 
կողքին, համայն մարդկութեան մորթին ներքեւ ներմուծելու արհեստական 
(chip) տաշեղ մը, ճամբայ հարթելու համար (digital) միաթուային դրամին, 
ուր «անոնք» պիտի կարենան հսկել, փոխել եւ ղեկավարել ժողովուրդի 
իւրաքանչիւրին կենցաղին եւ ապրուստին, առողջութեան եւ նիւթականին 
տուեալները: Շատ հաւանաբար նաեւ պատիժի ենթարկել ըմբոստ կամ 
ընդիմադիր անհատ մը, անոր տուեալները սառեցնելով: Անիմաստ չէր տոքթ. 
Թէտրոս-ի յայտարարութիւնը (ՀԱԿ)-էն, երբ կ՝ըսէր թէ թուղթէ դրամանիշերը 
մի գործածէք այլեւս, քորոնայի ժահրի վարակումը կանխելու համար, սկսէք 
գործածել քրէտիթ քարթերը: Յայտարարութիւնը արդեօք կանխազգուշացու՞մ 
էր: Որովհետեւ՝ Չինաստանի եւ Սկանտինաւեան երկիրներու մէջ արդէն իսկ 
սկսած են գործադրել դրամանիշի այդ կերպարը:
Աշխարհ ուղղուած է դէպի ամբողջատիրական պետութիւն, եւ անիկա (Agenda 
ID2020)-ի մասնիկն է: Այս քայլը ժամանակ առաջ պատրաստուած ծրագիր 
մըն էր որուն փորձարկումը  կիրարկուեցաւ 18 Հոկտ. 2019-ին, Պոլթիմորի 
մէջ, Մէրիլէնտ, Ս. Հաբքինզ հիւանդանոցին մէջ, հովանաւոր ունենալով Պիլ 
եւ Մէլինտա Կէյթց զոյգը եւ WEF (Համաշխարհային Շրջապատի Ֆոնտ)  
հաստատութիւնը, որ կը ներառէ զանազան քաղաքական, տնտեսական, 
ակադեմական, եւ այլ կազմակերպութիւններ, որոնց նպատակներէն է աշխարհի 
բնակչութեան նուազումը, զսպումը,  տնտեսական կեդրոնացումը եւ երկիրներու 
ղեկավարումը:
Պիլ Կէյթց վերոյիշեալ ծրագիրներու առաջին ջատագովներէն է, մանաւանդ՝ 
Ափրիկէի մէջ, միատեղ աշխատակցելով Ռոթչայլտզ, Ռվքըրֆէլլըր, Մօրկըն եւ այլ 
համաշխարհային հսկաներու հետ, նպատակ ունենալով՝ աշխարհի վրայ աւելի 
նուազ բնակչութիւն, որպէսզի մնացեալը կարենայ աւելի առողջ եւ ապահով 
ապրի մայր երկրի բնական հարստութեամբ:
Այս գաղափարը ծնունդ առած էր 1960 եւ 1970 թուականներուն, Միացեալ 
Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Հէնրի Քիսինճըրի կողմէ, Նախագահ 
Նիքսընի ժամանակ, որը օգնական ճարտարապետն էր Վիէթնամի, Քամպոտիայի 
պատերազմներուն (ուր միլիոնաւորներ զոհուեցան ցեղասպանութեան 
հետեւանքով), համադրուած յեղափոխութիւնը Չիլիի մէջ, 1973-ին եւ 9/11-ի 
Գաղտնի սպասարկութեան հետ ծրագրուած գործունէութիւնը:
Ուրեմն՝ ի՞նչ է այս ID2020 կոչեցեալը: Ան ծրագիր մըն է ուր  աշխարհի 
ժողովուրդը պատուաստելով, անոնց ինքնութիւնը  թուայնացնել է: Իսկ այս 
ծրագրին հովանաւորներն են (ՀԱԿ)ն ու GAVI-ն (Միջազգային Դաշնութիւն 
Պատուաստի եւ պատուաստանիւթի) եւ անշուշտ՝ դեղորայքի ընկերութիւնները: 
Սոյն ծրագրի գործադրութիւնը արդէն սկսուած է Պէնկլատէշի մէջ որպէս՝ 
«մարդկային նպաստ», առաջնահերթ սկզբնաւորութեամբ: Պէնկլատէշի   այս 
ծրագրի պատասխանատուն կը նշէ թէ՝ «իրենք ապագայի մօտեցումով է որ 
կը կիրարկեն ժողովուրդի թուայնացման այս ծրագիրը, որպէսզի ժողովուրդը 
կարենայ իր անձնական տեղեկութիւնը հակակշռէ, անոնք կարողանան 
պետական եւ կենցաղային ծառայութիւններու  վերահասու ըլլալ եւ օգտուիլ 
անկէ, իսկ պետութիւնը՝ հետամուտ է նման մօտեցումներու:
Մէկ այլ արարով՝ մեծ թիւով գիտնականներ եւ համաշխարհային համացանցի 
աղբիւրներու մասնագէտներ կ՝ըսեն թէ՝ այս 
պատահարը ո՛չ քորոնա ժահր է եւ ո՛չ մէկ այլ 
ժահր, եւ ո՛չ ալ որեւէ փոխանցիկ հիւանդութիւն, 
այլ՝ պարզապէս աշխարհի վրայ նորանոր 
հնարուած 5G, (5th Generation), համացանցի 
փորձարկումն է, որուն գործածութիւնը պիտի 
ընդհանրանայ հաղորդակցութիւններու, 
հեռաձայնային կապերու, համակարգերու, 
բոլոր ձեռքի արուեստական գործիքներուն, 
բնակարաններու սարքերուն, պիտի կարենայ 
կապ պահել նաեւ մարդկային մարմիններուն 
մէջ սրսկուած պատուաստներուն հետ, կապ 
պիտի կարենայ ունենալ բոլոր դրամատուներու, 
հիւանդանոցներու եւ պետական կառոյցներու 
տեղեկութիւններուն, որպէսզի կարենան հսկել եւ 
ղեկավարել ժողովուրդը: Իսկ այդ բոլորը՝ «կարգ 
մը» շնորհեալ անձերու կամ խմբակներու կողմէ:
Վերադառնալով քորոնայի համաճարակին: Այժմ, երբ համայն Եւրոպան կալանքի 
տակ է, մարդկութիւնը փակուած է բնակարաններու եւ հիւանդանոցներու մէջ, 
Նոյնպէս նաեւ Մ.Ն եւ Գանատա: Իսկ ինչո՞ւ Չինաստան, ուրկէ ծնունդ առաւ 
այս ժահրը, արդէն թօթափած է ժողովրդային քարանթինը, մեռնողներու թիւը 
անհետացած. կամ՝ Իսրայէլի մէջ ինչպէ՞ս բնաւ չէ արձանագրուած ոեւէ մեռեալ. 
իսկ ինչո՞ւ այս երկիրներու ժողովուրդները տակաւին կը մնան քարանթին 
վիճակի մէջ:
Քորոնա Ժահրի ծնունդէն ի վեր շրջանառութեան մէջ էր այն տեղեկութիւնը թէ՝ ան 
ընդհանրապէս ասիական ցեղը խոցող  ժահր մըն է եւ անկէ վարակուածներուն 
99 տոկոսը ասիոյ ժողովուրդն էր: Եթէ այդպէս էր պարագան, այդ ժահրը 
ինչպէ՞ս հասաւ Իրան, Իտալիա եւ աշխարհի տարբեր երկիրներ: Հետեւեալ 
բացատրութիւնը կարելի է տալ :
Աշխարհի տարբեր երկիրներու մէջ տարածման պատճառը նկատուած է 
պարզապէս հանրային ուշադրութեան շեղեցում մը Չինաստանէն, որպէսզի 
այս արարքը չկոչուի որպէս քիմիական պատերազմ ուղղուած Չինաստանի դէմ:
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Քորոնա Ժահրի (վայրըսի) COVID-19-ի Համաճարակը
Իսկական Վտանգի Առումով՝ «Ծրագիր՝ ID2020»

Աշխարհի Տարօրինակութիւններէն

Իրանի պարագային: Շատ հաւանական է որ այս նոյն ժահրը գործածուած էր 
Սէուտական Արաբիոյ մէջ 2012 թուականին, իսկ այժմ՝ Իրանի մէջ, թիրախ ըրած՝ 
մարդկային գեները, ժանրը: Իրանի դէմ ճակատ բացուած էր արդէն տարիներ 
առաջ, զայն տնտեսապէս ընկճելու համար: Այնպէս որ երկիրը մատնուած էր 
տնտեսական ճգնաժամի, արեւմուտքին կողմէ շրջափակման ենթարկուելուն 
պատճառով, սակայն տակաւին կը տոկար մինչեւ քորոնա ժահրին ներմուծումը 
երկրին մէջ: Իրանի տնտեսութիւնը պիտի փլուզուի՞ արդեօք:
Իտալիա: Իսկ ի՞նչն էր պատճառը Իտալիոյ վարակումին: Մարդիկ այն կարծիքին 
են թէ՝ այս պատահարը, Իտալիան պատժելու քայլ մըն էր, Մ.Նահանգներու 
եւ Պրիւքսէլի կողմէ, որովհետեւ Իտալիոյ կառավարութիւնը համաձայնութիւն 
մը ստորագրած էր (BRI) Belt and Road Initiative, կազմակերպութեան մը հետ 
որ գլխաւորուած է Չինաստանի կողմէ, 152 երկիրներու հետ տնտեսական 
եւ կառուցողական գործակցութեան նպատակներով: Այս պարագան նաեւ 
Յունաստանի կը վերաբերէր, սակայն արեւմուտքը չէր ուզեր որ գիտցուի 
թէ Չինաստանը օգնութեան ձեռք երկարեց Յունաստանի երբ Գերմանիան, 
Ֆրանսան եւ կարգ մը Եւրոպական Միութեան երկիրներ ջանացին կործանել 
զայն:
Ինչո՞ւ Իտալիոյ մէջ մահացածներու թիւը գերազանցեց այլ երկիրներ: Արդեօ՞ք 
այնտեղ սերմանուած ժահրը աւելի հզօր էր: Սակայն սովորական տենդախառն 
հարբուխին եւ քորոնա ժահրին մինչեւ  մեծ տարբերութիւն չկայ. Թերեւս՝ 
ան եկած էր տարբե՞ր քիմիական հետազօտական աղբիւրէ: Ուքրանացի 
թղթակից մը կը յայտնէր թէ այնտեղ կան 5 բարձր հսկողութեան տակ գտնուող 
Մ.Ն-ի քիմիական հետազօտական հաստատութիւններ, որտեղ տարօրինակ 
հիւանդութիւններ ի յայտ կուգան յաճախ: Սակայն ոչ ոք կը համարձակի խօսիլ 
այդ մասին: Պարագան նոյնն է նաեւ Վրաստանի մէջ:
Վերոյիշեալին պատկերը աչքի առաջ ունենալով, կը կարծենք թէ աւելի պղտոր 
կացութիւն մը ստեղծուած է աշխարհի մէջ քորոնա ժահրին կամ զայն ստեղծողին 
պատճառով:
Ժողովուրդներու տանջանքով որոշ շահոյթի  աղբիւրներ ստեղծուած են կարգ մը 
շրջանակներու մօտ: Բայց որքա՞նով պիտի կարենայ գոյատեւել այս կացութիւնը, 
քաջ իմանալով որ այսօր Չինաստան կը մատակարարէ աշխարհի 80 տոկոսի 
պիտոյքները: Իսկ աւելին՝ առողջապահական եւ բժշկական պիտոյքներուն 
կարեւորագոյն եւ անհրաժեշտ պահանջքները:
Եթէ Չինաստանի տնտեսութիւնը քայքայել էր նպատակը այս շարժումին, 
աշխարհը մէկ օրէնքի ներքեւ պահել, ժողովուրդները պատուաստել 
հնազանդութեան եւ հլու հետեւողականութեան պատուաստներով, կարելի 

Սկիզբը Էջ 07 չէ գուշակել, որովհետեւ՝ Չինաստան արդէն շաբաթէ մը ի վեր վերսկսած է 
աշխարհի մատակարարումը իր նաւերով: Իսկ եթէ, այսօրուան հաշուով, մօտ 
22 հազար մեռեալ վերագրուած է քորոնա ժահրին վրայ, հապա ներքեւի ցանկին 
վրայ մեռեալներուն մասին ինչո՞ւ ոեւէ մէկը ձայն չի բարձրացներ: 

Սիրելի ընթերցող, սոյն քաոսի վերածուած թատերգութեան արարները մեզի 
անծանօթ են տակաւին, ուրեմն՝ ի՞նչ կրնայ պատահիլ երբ այս քաոսը աւարտի:
Մարդիկ ի՞նչ կրցան սորվիլ այս քարանթինայի օրերուն: Պիտի կարենա՞ն պահել 
այն բոլոր մաքրութեան, բարեացակամութեան, յարգանքի, համբերութեան եւ 
խնայողութեան պայմանները, որ պարտադրաբար կիրարկեցին այս նեղ օրերուն:
Ապագան ցոյց կու տայ:

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Անօդաչու Սաւառնակը (drone) եւ . . .
Այս դէպքը պատահած է Կիպրոսի 
Լիմասոլ քաղաքին մէջ։ Այս մէկը 
հետեւանքն է «Քորոնա» Ժահրի 
(COVID-19) պարտադրած տնային 
կալանքին։
Մեր բուն նիւթին չանցած՝ կ՛ուզեմ ներա-
ծականով մը սկսիլ, որ առնչութիւն ունի 
վերոյիշեալ դէպքին հետ։ Ուրեմն, մենք 
գիտենք որ շատեր ընտանի կենդանի 
կը պահեն իրենց տուներուն մէջ եւ այդ 
կենդանիները կը համարեն իրենց ընտանիքի անբաժան մէկ անդամը։
Շուներու պարագային, շունը պէտք է օրական մէկ կամ երկու անգամ պտոյտի 
ելլէ, թէ իր բնական պէտքերը հոգալու եւ թէ ալ մարզանք ընելու՝ որ շատ կարեւոր 
է իր առողջութեան համար։ Այդ պարտականութիւնը անշուշտ բեռցուած կ՛ըլլայ 
տիրոջ վրայ։ Իսկ եթէ պատահի որ շուն ունեցողը քաղաքէն բացակայի, շունը 
կը դրուի կենդանիներու յատուկ պատսպարանի մը մէջ։
Կան նաեւ ասպարէզով շուներուն հոգ տանող անձեր, որոնք նիւթական որոշ 
գումարի մը փոխարէն՝ յանձն կ՛առնեն այդ պարտականութիւնը, յատկապէս 
զանոնք օրական մէկ կամ երկու անգամ քալելու տանելով։
Վերադառնալով մեր բուն նիւթին, խնդրոյ առարկայ անձը՝ որ «Քորոնա» ժահրէն 
վարակուելուն պատճառաւ տնային կալանքի տակ կը գտնուի, կը կոչուի 
Վագիս Տիմիթրիու։ Ան շունը պտոյտի տանելու նոր գաղափար մը յղացած է եւ 
անմիջապէս ի զօրու դրած է այդ մտայղացումը։ Հիմա թոյլ տուէք բացատրեմ 
թէ ի՞նչ է այդ նորաձեւութիւնը։
Վագիս անօդաչու սաւառնակ (drone) մը օգտագործած է (տես նկարը), որ իր 
շունը պտոյտի տանի։ Եթէ դիտէք նկարը պիտի տեսնէք թէ շունը, հլու-հնազանդ  
կը քալէ, սաւառնակին առաջնորդութեամբ կամ հետեւողութեամբ . . .
Սա ալ ըսեմ որ սաւառնակը հեռուէն կը ղեկավարուի (remote Control)-ի մը 
օգնութեամբ եւ պէտք է ըսել նաեւ որ շունը շատ լաւ գիտէ տան ճամբան եւ 
հաւանաբար մարզուած է որ որոշ ժամանակէ մը ետք պէտք է վերադառնայ 
տուն։ Սա ալ ուրիշ օրինակ մըն է մարդը գործիքով փոխարինելու մարմաջին 
մէջ, որ կարծես ողողած է մեր մոլորակը, չէ՞ք խորհիր!

Ուրախ Տարեդարձ՝ հեռու՞էն . . .
Այս դէպքը պատահած է Նիւ Եորք նահանգի Սիրագիւզ քաղաքին մէջ։ Այս 
պատմութիւնն ալ մօտէն առնչութիւն ունի «Քորոնա» ժահրի պատճառաւ տեղի 
ունեցած տնային կալանքին հետ։
95 տարեկան մեծ մօր մը՝ Քէյթի Պայրն անունով, ծննդեան տարեդարձն է եւ իր 
զաւակներն ու թոռները կ՛ուզեն արժանավայել կերպով տօնեն այդ բացառիկ 
տարեդարձը։ Սակայն եկուր տես որ բոլորն ալ կ՛զգուշանան այդ վարակիչ 
ախտէն եւ չեն ուզէր որ որեւէ մէկը վնասուի իրենց հանդիսութեան ընթացքին։
Ուրեմն, ի՞նչ կ՛ընեն անոնք։ Հիմա թոյլ տուէք բացատրեմ եւ դուք դատեցէք 
իրենց որդեգրած միջոցը, նշելու այդ տարեդարձը։ Չմոռնամ ըսելու որ մեր մեծ 
մայրը բախտաւորուած է եօթը զաւակներով, 22 թոռներով եւ 29 ծոռներով։
Եթէ կցուած նկարը ուշի-ուշով դիտէք՝ պիտի տեսնէք թէ մեծ մայրը դռան սեմին 
կանգնած է, մինչ իր հարազատները փողոցին ծայրը։ Անոնք հեռուէն-հեռու 
բարի տարեդարձ կը մաղթեն, որպէսզի աւելի մօտենալով ոչ ոքի առողջութիւնը 
չվտանգեն . . .
«Քորոնա» ժահրի առաջքը առնելու համար Միացեալ Նահանգներու գոնէ 
երեք նահանգները՝ Արիզոնա, Գալիֆորնիա եւ Նիւ Եորք, թելադրած են իրենց 
բնակիչներուն որ ամբոխներէ հեռու մնան, իրենց ձեռքերը միշտ լուան եւ օր 
ըստ օրէ հետեւին առողջապահական այլ միջոցներու, որոնք կը մտին զիրենք 
վարակումէ պահել։
Այս առթիւ՝ դպրոցները, ճաշարանները, մարզասրահները եւ ակումբները փակ 
են ու ծրագրուած ձեռնարկներն ալ ջնջուած, ընդհանուր ապահովութեան 
համար։ Միայն դեղարանները, դրամատուներն ու ուտելիքներու խանութները 
բաց են ժողովուրդին առջեւ։
Ապրելով Գալիֆորնիոյ մէջ, 
պէտք է ըսել որ մենք ալ 
կամայ ակամայ ենթարկուե-
ցանք վերոյիշեալ սեղմումնե-
րուն եւ փակուեցանք տան 
մէջ։ Հաւատացէք բաւա-
կան դժուար է ընտանեօք 
տան չորս պատերուն 
մէջ թաղուիլը! Վստահ եմ 
ընթերցողն ալ ապրեցաւ 
նմանօրինակ պահեր։ 
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Անդրադարձ «Նոր Օր»ի Անցեալէն
Խմբագրականներու Շարք «Նոր Օր»ի
23 Հոկտ. 1951 – 15 Յունուար 1952

Մեր Գաղափարն Ու Գործը

Սկիզբը Էջ 04

Տեղակալ Գէորգ Արքեպիսկոպոս առաջին հերթին արտօնուեցաւ Ազգային- 
Եկեղեցական ուշացած համագումարը հրաւիրելու 1945 թուականին որ զինք 
Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գէորգ Զ Կաթողիկոս ընտրեց՝ նախագահութեամբ Կիլիկիոյ 
Տ.Տ. Գարեգին Ա Յովսէփեանց Կաթողիկոսին որ Անթիլիասի իր Կաթողիկոսական 
կայքէն Մայր Աթոռ ժամանած էր իր արքեպիսկոպոսներու ընկերակցութեամբ։ 
Գարեգին Հայրապետ եւ ներկայ ութ եպիսկոպոսներ, բոլորն ալ արտասահմանէն, 
հանդիսաւորապէս կատարեցին Հայրապետական Օծման կարգը։ Նորընտիր 
Հայրապետը նոյն օրերուն տաս նորընծայ եպիսկոպոսներ ձեռնադրելով 
ազդանշանը կու տար Հայ Եկեղեցւոյ վերազարթօնքին, բանալով նաեւ Հոգեւոր 
Ճեմարանը ու հրատարակելով «Էջմիածին» ամսագիրը։

Վախճանման 82-րդ Տարելից
Տ.Տ. Խորէն Ա. Կաթողիկոսի

Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին
Պատանդ Եւ Թիրախ
Հակակրօն Խորհրդային Միութեան
(1930-1945)

ՌԱԿ-Ը ԵՒ ԳԱՂՈՒԹԱՀԱՅ 
ԻՆՔՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ

Հայ ժողովուրդի աճման, Հայաստանի 
զօրացումին ու հայկական մշակոյթի 
ծաղկումին մէջ՝ նշանակելի ազդակ 
մը կը հանդիսանայ արտասահմանի 
տարագիր հայութիւնը: Բայց եթէ 
սփիւռքի մեր գաղութները պիտի 
շարունակեն նիւթական օժանդա-
կութեամբ աջակցիլ մայր հայրենիքի 
տնտեսական ու շինարարական 
զարգացումին, եթէ ներգաղթով՝ 
արտադրող բազուկներ ու մտա-
ծող մտքեր պիտի աւելցնեն երկրի 
բնակչութեան վրայ, եւ եթէ իրենց 
պանդուխտի յարկերուն տակ իսկ, 
դրական ու գեղարուեստական 
արժէքներու ստեղծումով պիտի 
նպաստեն հայ դարաւոր ու թանկագին 
մշակոյթի ճոխացումին՝ կենսական 
պայմա’նն է, որ անոնք պահեն իրենց 
ազգային հաւաքական դիմագիծն ու 
նկարագիրը:
Օտար միջավայրերու կլանող, 
ուծացնող յորձանքին դէմ ինքնա-
պաշտպանութեան այդ ծրագրուած 
պայքարն է, որ խտացուած է «ազգա-
պահպանում» կարգախօսին մէջ: 
Եւ ձուլումի, այլասերումի հեղեղին 
դէմ ամբարտակներ կանգնելու 
ճիգին պահանջն է, որ ճանչցուի ու 
գնահատուի դերը բոլոր գործօններուն, 
մեծագոյն հաստատութիւններէն մին-
չեւ փոքրագոյն միութիւնները, որոնք 
լայն հեղեղատ մը կամ նեղ ճեղքուածք 
մը կրնար փակել, ազգապահպանումի 
համագաղութային պատնէշին վրայ:
Առաջնորդուած այս ճշմարտութեան 
խոր ըմբռնումէն՝ Ռամկ. Ազատ. 
Կուսակցութիւնը, իր անդամներուն 
եռանդագին ջանքերով ու անվերջ 
զոհողութիւններով սնուցանեց, զօրա-
ցուց ու պաշտպանեց գաղութահայ 
բոլոր կազմակերպութիւնները,- եկե-
ղեցական, բարեսիրական, հայրե-
նակցական ու մշակութային՝ որոնք 
հայրենասիրական ու ազգանուէր 
նպատակներու կը ձգտէին եւ անոնց 
մարմնացումը կը հետապնդէին: 
Գաղափարական ուղեցոյցի եւ աշխա-

տանքի ու նիւթի մատուցման այդ 
համապարփակ գործունէութեամբ՝ 
Ռ.Ա.Կ.ը արտասահմանի հայոց ազգա-
պահպանումի անհաւասար պայքա-
րին գլխաւոր ախոյեանը հանդիսացաւ,- 
անոր դիմադրութեան պատուարները 
միաձուլող եւ միակտուր ամբարտակի 
մը վերածող շաղախը դառնալով:
Տարակոյս չկայ, որ հայ եկեղեցին, 
իր ուրիշ առաքինութեանց կարգին՝ 
նաեւ առաջաւոր գործօն մըն է 
գաղութահայոց ինքնապահպանումին 
մէջ: Անոր մասնայատուկ դերին 
ճշմարիտ գնահատման հետեւանքն 
է, որ Ռամկ. Ազատականներ, 
անձնուէր հաւատարմութեամբ՝ 
իրենց մտքին, բազուկներուն ու 
դրամին առաւելագոյն բարիքները 
կը մատուցանեն հայ եկեղեցիին, 
անոր նիւթական բարօրութիւնն ու 
հոգեւոր պայծառութիւնը ապահովելու 
համար: Անոնց գերագոյն իղձն ու նաեւ 
վարձատրութիւնը եղած է՝ նպաստելը, 
որ հայ եկեղեցին բարձրանայ իր 
անցեալի շքեղ իրագործումներուն 
ու լուսաւոր փառքն եւ հաւատարիմ 
իր ժողովրդանուէր աւանդութեան՝ 
այսօր եւս հանդիսանայ բարոյա-
կան ազնուացումի, մշակութային 
զարգացման ու ազգային ինքնա-
պահպանումի հզօրագոյն ազդակը:
Ռամկավար Ազատականներ ծառա-
յութեան ու նուիրումի նոյն վերաբե-
րումը ունեցած են Հայկ. Բարեգործա-
կան Ընդհ. Միութեան հանդէպ: 
Որովհետեւ համագաղութային այդ 
կազմակերպութիւնը, իր հայրե-
նաշինական, կրթական, բարե-
սիրական ընդարձակ ձեռնարկու-
թեանց զուգընթաց եւ մանաւանդ՝ 
անոնց շնորհիւ՝ նաեւ ազգապահ-
պանումի զօրաւոր գործօն մըն է 
արտասահմանի մէջ: Եւ բացարձակ, 
անժխտելի իրողութիւն մըն է, որ 
Ռամկավար Ազատական մամուլը, 
ղեկավար դէմքերն ու շարքային 
անդամները, իրենց ընծայած գաղա-
փարական առաջնորդութեամբ, 
անխոնջ աշխատանքով ու նիւթա-
կան զոհողութիւններով՝ վճռական դեր 
կատարած են Բարեգործականի բոլոր 
ձեռնարկներուն ու շարժումներուն 

յաջողութեամբ պսակումին մէջ, անոր 
գոյութեան 45 տարիներու ընթացքին:
Ոմանք կը փորձուին մտածել, թէ 
Ռամկավար Ազատականներ կը 
նուիրուին ու կը ծառայեն հայ 
եկեղեցիին ու Բարեգործականին՝ 
որպէս հայեր, եւ ոչ թէ իբրեւ 
կուսակցականներ: Անկասկած, որ 
ճիշտ է այս հաւատումը, բայց ո’չ 
ամբողջ ճշմարտութիւնը: Որովհետեւ 
կան նաեւ ուրիշ կուսակցութեանց 
պատկանող անդամներ հայ կեան-
քին մէջ, որոնց շարժառիթներուն 
ու գործելակերպին բաղդատու-
թիւնը մերիններուն հետ՝ ցայտուն 
հակադրութիւն մը կը յայտնաբերէ: 
Միւսները, եթէ հաւատարմութեան, 
աշխատանքի ու դրամի 100 կէտ ունին 
տրամադրելի՝ անոր 90-ը կ’ընծայեն 
իրենց կազմակերպութեան եւ միայն 
մնացեալ 10-անորդը կը բաշխեն 
եկեղեցիին, Բարեգործականին կամ 
հայրենակցական ու մշակութային 
միութիւններուն: Մինչդեռ Ռամկա-
վար Ազատականը կը տրամաբանէ 
ու կը վարուի ճիշտ հակառակ 
ուղղութեամբ:- Ան իր ճիգերուն, 
նուիրումին ու զոհաբերութեանց 
100-ը եթէ կը մատուցանէ հայ եկե-
ղեցիին, Հայ Բարեգործականին եւ 
այլազան մարմիններուն գոյութիւնը 
տեւականացնելու համար՝ միայն 10-ը 
կը վերապահէ իր կուսակցութեան, այն 
համոզումով, թէ այդ նուազագոյնով 
իսկ Ռամկ. Ազատ. Կուսակցութիւնը 
կը մնայ ամենէն կենսունակ ու հզօր 
ազգային-քաղաքական կազմակեր-
պութիւնը արտասահմանի մէջ:
Բայց տակաւին՝ հայ եկեղեցին, իր 
հնութեան պատկառելի ժառանգու-
թեամբ եւ Բարեգործականը՝ իր 

կտակային մեծ հարստութեամբ՝ ի 
վիճակի չեն ինքզինքնին պաշտպա-
նելու իրենց հաստատութեանց 
վրայ թշնամիներու շղթայազերծած 
յելուզակային յարձակումներուն դէմ: 
Եւ Ռ.Ա.Կ.ը եղեր է նաեւ զրահն ու 
վահանը անոնց պաշտպանութեան, 
վրիպեցնելով անոնց շպրտուած 
բոլոր հարուածները, փշրելով 
անոնց գոյութեան դէմ սադրուած 
մութ դաւերը: Իսկ իր մամուլով, 
իր հրատարակութիւններով ու 
կազմակերպական համագաղու-
թային ցանցով՝ Ռամկ. Ազատ. 
Կուսակցութիւնը  անփոխարինելի 
ազդակը եղած է հայկական սփիւռքի 
ազգապահպանումի պայքարին մէջ:
Իր գոյութեան 65 տարիներուն եւ 
միութեան երեք տասնամեակնե-
րուն՝ այսքան համապարփակ 
ու արդիւնաւոր, այսքան հետեւո-
ղականօրէն ճիշտ ու անշա-
հախնդրօրէն հայրենասիրական 
եղան Ռամկավար Ազատական Կու-
սակցութեան գաղափարն ու գործը: 
Իր յեղափոխական մարտնչում-
ներուն հերոսական շրջանէն մինչեւ 
հայկական պետութեան վերածնունդն 
ու մինչեւ այսօր՝ Ռամկավար Ազա-
տականներ նոյն գաղափարէն 
ներշնչուեցան ու նոյն տեսիլքին 
ձգտեցան,- Հայ ժողովուրդին եւ 
անոր պատմական հայրենիքին 
ազատութիւնն ու յառաջդիմութիւնը, 
հայ ազգին միասնականութիւնն 
ու վերականգնումը իր երբեմնի 
զօրութեան ու փառքին մէջ: Եւ 
իրենց բովանդակ էութեամբ,- իրենց 
հաւատքով ու արիւնով, իրենց 
մտքին ու ջիղերուն ամբողջ ուժով, 
աշխատանքի ու զոհաբերութեան 
իրենց անսպառ կամքով,- խիզա-
խօրէն, անձնուրացօրէն, անկա-
շառելիօրէն՝ անոնք նուիրուեցան 
այդ նպատակներու իրագործումին: 
Եւ իր գաղափարին ու գործին 
արձանագրած նուաճումներուն 
արդիւնքով՝ Ռ.Ա.Կ.ը ինքնավստահ 
հպարտութեամբ կը նայի հայ ժողո-
վուրդին ու անոր պատմութեան 
դատասանին:

Ճանապարհորդութիւն Աստուծոյ Հետ

Իմ այս պարզ խորհրդածութիւնը 
թուղթին յանձնելով՝ ներքին ամրու-
թիւն մը կ’ապրիմ, քանզի կը զգամ, 
որ հաւատքն առ Աստուած առաւել 
է այսօր, քան երեկ։
Աստուած ամենազօր, առաջնորդէ 
կեանքս երկնային իմաստութեամբդ 
և իմ անձը մկրտելով Քո աստուա-
ծային սիրոյ մէջ։ Ինչքա՜ն հոգիս 
իր թռիչքը կը կատարէ դէպի Քեզ, 
այնքան խաղաղ է կեանքս և անբա-
ցատրելի ուրախութեամբ լեցուն է 

հոգիս։ Օրհնէ ինձ,
Աստուած ամենակարող, քանզի Քու 
սուրբ ձեռքերուն մէջ լուսաւոր կը 
մնայ ամէն կեանք։ Քու սիրոյ մէջ է 
նոր մարդուն ծնունդը։
Ս. Պատարագի խորհուրդին առջև 
խոնարհած պիտի վերադառնամ 
դէպի կեանք և դէպի իմ ժողովուրդը, 
որուն ծառայելը պատիւ մըն է և 
պարգև մըն է Աստուծոյ կողմէ 
վստահուած։

Տ. Յովնան Արք. Տէրտէրեան
Առաջնորդ Հիւսիսային Ամերիկայի

Արեւմտեան Թեմի

Սկիզբը Էջ 01
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Սկիզբը Էջ 02

Արցախի ՊԲ Զօրամասերուն Մէջ «Քորոնա» Ժահրի 
Տարածման Դէմ Պայքարը Կը Շարունակուի Ամբողջ 
Թափով

Արցախի Մէջ «Քորոնա» Ժահրի Հաստատուած Մէկ 
Դէպք Կայ

Արցախի Մէջ Հակառակորդի Գնդակէն ՊԲ 
Զինծառայող Մը Վիրաւորուած է

«Արցախը Պատրաստ Է Ինքնապաշտպանութեան 
Անհրաժեշտ Գործողութիւններու».Արցախի Արտաքին 
Գործոց Նախարարութիւն

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Նոր տեսակի «Քորոնա» ժահրի 
տարածման դէմ պայքարը Պաշտպա-
նութեան բանակի բոլոր զօրամասերու 
մէջ կը շարունակուի ամբողջ թափով: 
Իրականացուող կանխարգելիչ եւ 
հակահամաճարակային գործըն-
թացները կը գտնուին ինչպէս 
ռազմաբժշկական ծառայութեան, 
այնպէս ալ զօրամասերու հրամա-
նատարութեան մշտական վերահսկո-
ղութեան տակ:
Այս մասին հաղորդագրութիւն տարա-
ծած է Արցախի տեղեկատուական 

Արցախի առողջապահութեան 
նախարարութեան փոխանցած տեղե-
կութիւններով, ՀՀ ուղարկուած երկու 
փորձանմուշներու հետազօտութեան 
արդիւնքները պարզուած են, մէկը՝ 
դրական, միւսը՝ բացասական:
«Հաստատուած դէպքին մասին 
հարկ կը համարենք յիշեցնելու, որ 
վերջինս Ապրիլ 2-ի առաւօտեան 
շտապ օգնութեան մեքենայով 
տեղափոխուած էր Քաշաթաղի 
բուժմիաւորում եւ մեկուսացուած, 
որովհետեւ Արցախ վերադարձած էր 
ՀՀ-էն՝ «վարակի օճախ» համարուող 
բնակավայրէ: Երկրորդ քաղաքացին, 
որմէ փորձանմուշ վերցուած է, եղած 
է ՀՀ-էն վերադարձող քաղաքա-
ցիի հարեւանուհին, որ Ապրիլ 4-ին, 
այլ խնդիրով տեղափոխուած էր 
նոյնի բուժմիաւորում»,- նշուած է 

Արցախի պաշտպանութեան բանակի 
արեւելեան ուղղութեամբ տեղա-
կայուած զօրամասերէն մէկուն 
պահպանութեան տեղամասին մէջ, 
Ապրիլ 5-ին, ժամը 17:30-ի սահմաննե-
րուն, հակառակորդին կողմէ արձա-
կուած կրակոցէն, վիրաւորուած է ՊԲ 
զինծառայող, 2000-ի ծնունդ Արայիկ 
Ռոպերթ Շախպազեան: Այս մասին 
կը  տեղեկացնեն ԱՀ ՊՆ մամուլի 
ծառայութենէն։
Վիրաւորուած զինծառայողը անմի-
ջապէս տեղափոխուած է զինուո-

Արցախի Հանրապետութիւնը 
պատրաստ է ձեռնարկելու ինքնա-
պաշտպանութեան անհրաժեշտ բոլոր 
գործողութիւններու` միջազգային 
իրաւունքի կանոններուն եւ, յատ-
կապէս` ՄԱԿ-ի կանոնադրութեան 
դրոյթներուն համաձայն: Այս մասին 
նշուած է Ատրպէյճանի կողմէ 5 
ապրիլի զինադադարի դրութեան 
խախտման վերաբերեալ Արցախի 
Հանրապետութեան արտաքին գոր-
ծոց նախարարութեան յայտարարու-
թեան մէջ:
Արցախի Հանրապետութեան արտա-
քին գործոց նախարարութեան 
տեղեկատուութեան եւ հասարա-
կութեան հետ կապերու վարչութեան 
համաձայն` նախարարութիւնը 
մտահոգիչ նկատած է այն, որ միջա-
դէպը տեղի ունեցած է ԵԱՀԿ-ի 
գործող նախագահի անձնական ներ-
կայացուցիչի գրասենեակին կողմէ 
զինադադարի դրութեան դիտարկման 
ժամանակաւոր դադրեցման լոյսին 
տակ եւ այնպիսի պայմաններու մէջ, 
երբ ամբողջ աշխարհը կը պայքարի 
«Քորոնա» ժահրի համավարակին դէմ:
«5 Ապրիլ 2020-ին ատրպէյճանական 
կողմը հերթական անգամ խախտած 
է Արցախի եւ Ատրպէյճանի զինուած 
ուժերու շփման գիծին մէջ զինադա-
դարի դրութիւնը, որուն արդիւնքով 
Արցախի Հանրապետութեան պաշտ-
պանութեան բանակի զինուոր մը 
վիրաւորուած է:
Մտահոգիչ է, որ այս դէպքը 
տեղի ունեցած է ԵԱՀԿ-ի գործող 
նախագահի անձնական ներկա-
յացուցիչի գրասենեակին կողմէ 
զինադադարի դրութեան դիտարկման 
ժամանակաւոր դադրեցման եւ այն 
պայմաններուն մէջ, երբ ամբողջ 
աշխարհը կը պայքարի «Քորոնա» 
ժահրին դէմ:
Ատրպէյճանի իշխանութիւնները նման 
սադրանքներով  բացայայտ արհա-
մարհանք կը ցուցաբերեն ՄԱԿ-ի 
ընդհանուր քարտուղար Անթոնիօ 
Կութիերեսի` ամբողջ աշխարհին 
մէջ  զինադադարի ապահովման 
կոչին` ամբողջ մարդկութեան 

հաղորդագրութեան մէջ:
Ըստ հաղորդագրութեան՝ ապահո-
վութեան նկատառումներով, նախօրօք 
ինքնամեկուսացուած է 17 քաղաքացի: 
Այդ քաղաքացիները առ այժմ որեւէ 
ախտանիշներ չունին:

րական հիւանդանոց, անոր վիճակը 
կը գնահատուի բաւարար: Դէպքին 
մանրամասնութիւնները պարզելու 
համար կը կատարուի քննութիւն:
Արցախի Հանրապետութեան պաշտ-
պանութեան նախարարութիւնը 
կոչ կ՝ընէ հակառակորդ կողմին 
ձեռնպահ մնալու սադրիչ գործո-
ղութիւններէն եւ կը  յայտարարէ, 
որ իրադրութեան յետագայ լարման 
պարագային հետեւանքներու ողջ 
պատասխանատւութիւնը պիտի իյնայ 
ատրպէյճանական կողմին վրայ:

ջանքերը ուղղելու համաշխարհային 
մարտահրաւէրին` «Քորոնա» ժահրի 
յաղթահարման, ինչպէս նաեւ կ’անտե-
սեն ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համա-
նախագահներու` տագնապի կող-
մերուն ուղղուած  կոչերը` խստօրէն 
պահպանելու զինադադարի դրու-
թիւնը եւ զերծ մնալ որեւէ սադրիչ 
գործողութիւններէ, որոնք կրնան այս 
բարդ ժամանակաշրջանին  բարձ-
րացնել լարուածութեան մակարդակը:
Պաքուի ապակառուցողական 
վարքագիծը դարձաւ ազրպէյճա-
նական իշխանութիւններու  անպա-
տասխանատուութեան եւ յարձա-
կողապաշտ  քաղաքականութեան 
հերթական դրսեւորումը եւ միջազգա-
յին հանրութեան կողմէ պէտք է 
արժանանայ ամէնէն խիստ գնա-
հատականին եւ դատապարտման:
Վերահաստատելով իր յանձնա-
ռութիւնը` յարգելու զինադադարի 
եւ անոր ամրապնդման մասին 
համաձայնագիրները, ինչպէս նաեւ 
ընդհանուր քարտուղարի` ամբողջ 
աշխարհին մէջ զինուորական 
գործողութիւնները դադրեցնելու 
կոչին` Արցախի Հանրապետութիւնը 
յամառօրէն կոչ կ’ուղղէ Ատրպէյճանին 
իրականացնելու ստանձնած պարտա-
ւորութիւնները եւ հրաժարիլ սադրիչ 
գործողութիւններէ:
Միեւնոյն ժամանակ, Արցախի Հան-
րապետութիւնը պատրաստ է ձեռ-
նարկելու ինքնապաշտպանութեան 
անհրաժեշտ բոլոր գործողութիւն-
ներու` միջազգային իրաւունքի 
արժէքներու եւ, յատկապէս` ՄԱԿ-ի 
կանոնադրութեան դրոյթներուն 
համաձայն», նշուած է յայտարա-
րութեան մէջ:

շտապը:
«Կանխարգելիչ միջոցառումները 
աւելի բարձր որակով կեանքի կոչե-
լու նպատակով Պաշտպանութեան 
Բանակին մէջ պարբերաբար կ՛իրա-
կանացուին հաւաք-պարապմունքներ, 
որոնց ընթացքին մասնակիցները 
կը ծանօթանան հակահամաճա-
րակային նախաձեռնութիւններու 
առանձնայատկութիւններուն, կը 
կատարեն փորձի փոխանակում, ձեռք 
կը բերեն նոր գիտելիքներ:
Մշտական կանխարգելիչ ձեռ-
նարկներու, խիստ վերահսկողու-
թեան եւ հրամանատարութեան ու 
համապատասխան ծառայութիւններու 
արդիւնաւէտ համագործակցութեան 
շնորհիւ` Արցախի ՊՆ-ը առայսօր 
յաջողած է խուսափիլ «Քորոնա» 
ժահրի ներթափանցման դէպքերէ»,- 
նշուած է հաղորդագրութեան մէջ:

Արցախի արտաքին գործոց նախա-
րարը նաեւ ընդգծած է, թէ 31 
մարտին կայացած համապետական 
ընտրութիւնները շատ հեռու էին 
նոր պայմաններու մէջ արցախեան 

հանրութեան ակնկալած ընտրական 
զարգացումներէն, եւ ինք պարզապէս 
ի գիտութիւն կ’ընդունի քուէարկութե-
նէն յետոյ Արցախի կեդրոնական 
ընտրական յանձնաժողովի (ԿԸՅ) 
հրապարակած տուեալները։

Մասիս Մայիլեան Կոչ Ըրաւ Չմասնակցելու Լեռնային 
Ղարաբաղի Ընտրութիւններու 2-րդ Փուլին

Կեանքը Կը Սկսի Ձեզմէ Եւ Կը Շարունակուի Ձեզմով.
Արմէն Սարգսեանի Շնորհաւորական ուղերձը` 
Մայրութեան եւ Գեղեցկութեան Տօնին Առթիւ
Հայաստանի Հանրապետութեան 
նախագահ Արմէն Սարգսեան շնորհա-
ւորական ուղերձ յղած է Մայրութեան 
եւ գեղեցկութեան տօնի առթիւ։ Ուղեր-
ձին մէջ, մասնաւորապէս, ըսուած է.
«Սիրելի կանայք,
Այս տարի յատուկ ջերմութեամբ եւ 
սիրով կը շնորհաւորեմ ձեզ՝ Մայրու-
թեան եւ գեղեցկութեան տօնին առթիւ:
Առանձնակի շնորհաւորանքներս, 
բարեմաղթանքի ու շնորհակալութեան 
խօսքերս բժիշկ եւ բուժաշխատող 
կանանց, որոնք միշտ եւ յատկապէս 
այս դժուարին օրերուն զօր ու գիշեր, 
բժշկական օգնութեան հետ մէկտեղ 
հարազատի հոգատարութիւն ու 
խնամք կը ցուցաբերեն բուժհաս-
տատութիւններու մէջ գտնուող 
հիւանդներուն հանդէպ:
Երախտագիտութիւնս նաեւ բոլոր այն 
կանանց` ոստիկան թէ զինուորա-
կան, փրկարար թէ ծառայող, որոնք 
աշխատանքի, մասնագիտութեան 
բերումով եւ հոգիի կանչով այս 
օրերուն կը վտանգեն իրենց կեանքն 
ու առողջութիւնը բոլորիս համար, 
այն կանանց, որոնց ամուսիններն 
այս օրերուն հիւանդանոցներէն, 

ծառայութենէն ու աշխատավայրէն 
գրեթէ տուն չեն գար` իրենց պարտքը 
կատարելով...:
Սիրելիներս,
Գարունը միշտ սպասումներով ու 
յոյսերով է լի: Այս տարուան տօնական 
շնորհաւորանքներուն մէջ թերեւս 
արտաքին փայլն ու ձեւը քիչ մը աւելի 
զուսպ են: Սակայն հաւատացէք, որ 
մեր սէրն ու երախտագիտութիւնը 
ձեզի հանդէպ երբեք չեն փոխուիր.... 
Որովհետեւ, սիրելի կանայք, կեանքը 
կը սկսի ձեզմէ եւ կը շարունակուի 
ձեզմով:
Պահպանեցէք ձեզ, եղէք առողջ, եղէք 
երջանիկ, ապրեցէք երկար»:



days for us all due to their work, profes-
sion, to those women whose husbands 
do not come back home these days from 
hospitals, service and workplace as they 
are fulfilling their duties.
A woman, and especially the Armenian 
woman, has always been the pillar of 
the family, taking the whole burden 
and difficulties. Now, when most of the 
people have to stay at home due to the 
current situation, a woman’s burden 
and housework has further increased 
conditioned with the organization of daily 
family life, remote learning of kids and 
grandchildren, economic issues, etc. But 
the Armenian woman has never been 
depressed and has always managed to 
stay firm, believing that each difficulty 
is passing.
Dear women,
Spring is always full of expectations and 
hopes. But in this year’s holiday con-
gratulations, maybe the external shine 
and form are a little more restrained. 
But believe that our love and gratitude 
to you never change.
Because, dear women, life starts from 
you and continues with you.
Be healthy, happy and live long”.

the largest number of infected people 
(368,174 confirmed cases). Over 10,960 
deaths were reported.
Then comes Spain which confirmed 
140,510 cases so far with 3,835 new 
cases reported in one day. The total 
number of deaths in Spain is 13,798.
Spain is followed by Italy which reported 
a total of 132,547 cases. 16,523 patients 
have died.
Germany is the 4th with 103,717 con-
firmed cases and 1,822 deaths. It is 
followed by France which has 98,010 
confirmed cases and 8,911 deaths.
China, where the COVID-19 outbreak 
started, is now the 6th as it has con-
firmed 81,740 cases so far. 32 new 
cases have been recorded. The death 
toll here is 3,331.

current challenges, this holiday sym-
bolizes our future victories.
As ARMENPRESS was informed from 
the Office of the Prime Minister, the 

a tough opposition, takes the 2nd and 
3rd places? They would rig it in a way 
that forces loyal to the authorities would 
take at least the 2nd place, and many 
issues would be solved by that’’.
Pashinyan noted that the elections in 
Artsakh were not ideal, and Armenia 
should continue supporting Artsakh in 
its future democratization.
Presidential and parliamentary elec-
tions took place in Artsakh on March 
31. No candidate received over 50% 
votes and a second stage has been 
scheduled on April 14. The competition 
will be between President of «Free 
Motherland» party Arayik Harutyunyan 
and the current Foreign Minister Masis 
Mayilyan.

the National Center for Disease Control 
and Prevention said today.
9 death cases have been registered 
so far.
As of April 8, 27 more patients have 
recovered, and the total number of 
recovered people has reached 114.
4,571 people tested negative for coro-
navirus.
Currently the active cases are 758.
On March 16 Armenia declared a 30-day 
state of emergency to battle the spread 
of COVID-19. The state of emergency 
is effective until April 14, 17:00.
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DISTRICT OF

COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

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

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

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

No Fraud Machine Would Stop in Front of 
Some Hundred Votes – PM Pashinyan on 
Artsakh Elections

President Sarkissian Offers Congratulations On 
Motherhood And Beauty Day

28 New Cases of Coronavirus Confirmed in 
Armenia, Bringing Total to 881

COVID 19 Updates – 293 Thousand Recoveries

PM Pashinyan Congratulates Women On 
Motherhood And Beauty Day

Prime Minister of Armenia Nikol 
Pashinyan holds the position 

that the elections in Artsakh reflect 
the existing power ration in Artsakh, 
ARMENPRESS reports PM Pashinyan 
said in a Facebook Live, answering a 
question of a citizen.
Speaking about the remarks that the 
elections were not fair in Artsakh, Nikol 
Pashinyan said, ‘’No one says that there 
were no frauds. The question is to what 
extent those frauds had an impact on 
the results of the elections. Let’s look 
at numbers. If we are speaking about 
frauds some, one of the candidates, 
Arayik Harutyunyan, fall short of some 
hundreds votes to record victory in the 
1st stage. If the elections are rigged, 
would any fraud machine stand in front 
of some hundreds votes? Opposition 
forces took the 2nd and 3rd places in 
the parliamentary elections. You would 
never see such a thing in Armenia when 
the elections were rigged here. If they 
do that, why do they do it in a way that 
the opposition, by the way I have to say 

28 new cases of the novel coronavirus 
(COVID-19) have been confirmed in 
Armenia, bringing the total number of 
infected people to 881 ( as of April 8), 

President of Armenia Armen 
Sarkissian addressed a congratu-

latory message on the Motherhood and 
Beauty Day, the President’s Office told 
Armenpress.
The message reads:
“Dear women,
This year I want to congratulate you on 
the Motherhood and Beauty Day with a 
special warmth and love.
I want to address my special congratu-
lations, wishes and words of gratitude 
to female doctors, nurses which during 
these difficult days are providing care in 
line with the medical care to the patients 
in hospitals.
I also want to express my gratitude to 
all those women, be they police officer, 
military officer, rescuer or serviceman, 
who endanger their life and health these As of April 8, number of people 

infected with the novel coronavi-
rus (COVID-19) around the world has 
reached 1,362.687, according to the 
data released by coronavirus research 
centers.
Death toll is over 76,000.
More than 293,000 patients have recov-
ered.
US is leading in the world in terms of 

Prime Minister of Armenia Nikol 
Pashinyan congratulated women on 

Motherhood and Beauty Day, express-
ing confidence that in the light of the 

congratulatory message runs as follows,
‘’Dear women, mothers, sisters and 
daughters,
Proud citizens of the Republic of 
Armenia,
Please accept my heartfelt congratula-
tions on Motherhood and Beauty Day. 
We are celebrating this beautiful holiday 
in a challenging time of hardships and 
uncertainties.
Nowadays many of our mothers, daugh-
ters, wives and sisters bear the burden 
of economic, psychological and domes-
tic difficulties arising from the crisis and 
face unexpected challenges. The crisis 
has exacerbated the long-standing prob-
lems, putting our mothers, daughters, 
wives and sisters in a particularly vul-
nerable position, but the Government is 
working hard to address the bottlenecks 
arising from the crisis.
However, especially in these conditions, 
I feel it worth mentioning that mother-
hood and beauty are by far beyond sim-
ple praise and admiration. We believe 
that the power of motherhood and the 
energy of beauty will help us overcome 
the crisis. Motherhood and beauty also 
stand for leadership, and today we 
praise the creative power of motherhood 

and beauty, the energy to mobilize the 
nation and the ability to move forward.
Today, many health workers - mothers, 
daughters, wives and sisters - are 
fighting against the novel coronavirus. 
Many mothers, daughters, wives and 
sisters continue their teaching mission 
in the context of distance learning. Many 
mothers, daughters, wives and sisters 
carry on with lifeline public, economic 
and social activities.
Motherhood and beauty are symbols of 
victory, and I am sure that in the light 
of the current challenges, this holiday 
symbolizes our future victories.
Dear mothers, daughters, wives and 
sisters,
Proud citizens of the Republic of 
Armenia,
We love you all, we are proud of you 
and bow to you!’’
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DISTRICT OF

COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

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

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

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

President Of Artsakh Addresses Congratulatory 
Message On Motherhood And Beauty Day

Armenian President Wishes Speedy Recovery To 
Boris Johnson

Artsakh Reports First Case Of Novel Coronavirus Serzh Sargsyan To Be Summoned To 
Parliamentary Committee Investigating 2016 
April War

Russian Armed Forces Specialists Arrive 
In Armenia In The Sidelines Of COVID 19 
Prevention Efforts

April 7 – World Health Day

Over 400 Armenian Citizens Return From Russia

President of Artsakh Bako Sahakyan 
addressed a congratulatory message 
in connection with the Motherhood and 
Beauty Day, the Presidential Office told 
Armenpress.
The message runs as follows:
“Dear women,
On behalf of the Artsakh Republic author-
ities and myself personally I extend my 
cordial congratulations to you on the 
Motherhood and Beauty Day.
May your life be like a wonderful spring 
day, bright and luminous, prosperous 
and sunny! May only happiness and 
welfare prevail in your families!
An Armenian woman has always been 
a keeper of a hearth, a support and 
reliable rear for her husband. Today too 
they honorably fulfill this noble mission 

President of Armenia Armen Sarkissian 
sent a message to Prime Minister of the 
UK Boris Johnson, who is in in intensive 
care unit with coronavirus.
As ARMENPRESS was informed from 
the press service of the President’s 
Office, President Sarkissian wished 
Boris Johnson health, strength and 
speedy recovery.
Johnson’s spokesperson informed that 
the Prime Minister is breathing without 
assistance and does not have pneu-
monia.
CNN informs the seriousness of the 
Prime Minister’s condition at a time of 
national emergency, combined with the 
lack of a formal succession procedure 
for heads of government in the UK, has 

The first case of the novel coronavirus 
(COVID-19) has been confirmed in the 
Republic of Artsakh, Artsakh’s informa-
tion center said on Facebook.
“The Artsakh healthcare ministry 
informed that the results of the tests 
of two suspected cases sent to Armenia 
were received today, one tested pos-
itive, and the other negative. As for 
the confirmed case we want to remind 
that the citizen was transported to 
Kashatagh’s hospital on April 2 via 
an ambulance and has been put into 
isolation because he has returned to 
Artsakh from the settlement of Armenia 
that is considered “center of the infec-
tion”. The second citizen is the neighbor 
of the first citizen”, the Information 
Center said.

Former President of Armenia Serzh 
Sargsyan’s Office has said that he 
will make an appearance at the par-
liamentary ad hoc committee session 
investigating the 2016 April War on April 
16th, at 14:00.
“Although it is perplexing that the 
parliamentary committee has decided 
to hold a session amid the situation 
which is created as a result of the pan-
demic, even if the government were to 
extend the state of emergency the Third 
President of Armenia is ready to visit 

Russian Armed Forces specialists 
have arrived in Armenia for assisiting 
the coronavirus prevention measures, 
ARMENPRESS reports spokesperson 
of MoD Armenia Shushan Stepanyan 
wrote on her Facebook page.
‘’In the sidelines of the bilateral coop-
eration between the Armed Forces 
of Armenia and Russia, according to 
the agreement between the Defense 
Ministers of Armenia and Russia Davit 
Tonoyan and Sergey Shoygu, the spe-
cialists of the Russian Armed Forces 
have just arrived in Armenia for assisiting 
the measures of preventing the spread of 
the novel cornavirus’’, Stepanyan wrote.

Over 400 Armenian citizens returned 
from Russia by 2 charter flights conduct-
ed by Red Wings Airlines on April 6 and 
7, ARMENPRESS was informed from 
the Facebook page of Foreign ministry 
of Armenia.
‘’Considering the financial situation of 

The World Health Organization has 
declared April 7 as the World Health Day 
symbolizing the establishment of the 
structure in 1948. Today 194 countries 
of the world are a member of the WHO, 
Armenia’s healthcare ministry said in a 
statement.
“Celebrating this day aims at showing 
to the people how important health is 

coming from centuries, wholeheartedly 
and selflessly serving the family and 
the homeland, spreading boundless 
love and warmth, kindness and care 
around them.
I once again congratulate you, dear 
mothers, sisters, grandmothers, women 
and ladies, wish you peace, robust 
health and all the best to you, your 
relatives and friends”.

The spokesperson noted that the team 
has the possibility of conducting COVID-
19 infection research with mobile labo-
ratory and disinfection system, adding 
that those measures will greatly foster 
the effectiveness of anti-epidemic mea-
sures.

some of the citizens, 150 free tickets 
was possible to provide them. We are 
thankful to all our compatriots who con-
tributed to the purchase of the tickets for 
the our citizens’’, reads the statement, 
adding that all of them will be quaran-
tined for 14 days.
Nearly 200 other citizens, who were 
unable to return, have been accommo-
dated in four hotels under the coordina-
tion of the Embassy. Nearly two dozen 
citizens refused to go to hotels, pre-
ferring to stay at Domodedovo airport.

and determine what can be done to 
improve the health condition of people 
worldwide. Therefore, every year the 
World Health Day is dedicated to any 
healthcare issue with different slogans, 
focusing the public attention to the glob-
al health trends and a separate problem.
The WHO has declared 2020 an 
International Year of the Nurse and the 
Midwife, highlighting their important role 
in keeping the population healthy.
This is a chance to once more appreci-
ate doctors and nurses who are fighting 
for preserving our population’s health 
every day, sometimes at the expense 
of their health.
On behalf of all of us we express our 
gratitude to our medics who are fulfill-
ing their professional duty these days. 
Stay firm and be healthy!” the ministry’s 
statement said.

raised questions about who is leading 
the country.
Johnson has nominated his Foreign 
Secretary, Dominic Raab, to deputize 
for him “as necessary” but there is no 
recent precedent for a sitting UK prime 
minister becoming incapacitated for a 
lengthy period.

Given the fact that the citizen has stayed 
in Mirik village of Kashatagh region upon 
his arrival from Armenia to Artsakh, 17 
citizens who directly contacted him, have 
been self-quarantined in advance and do 
not have any symptoms at this moment. 
The settlement has been under control 
after the isolation of the citizen.
Self-isolation regime has been set for the 
resident of Mirik village of Artsakh follow-
ing the 1st case of coronavirus infection 
was reported there, ARMENPRESS 
reports State Minister of Artsakh Grigory 
Martirosyan said in a press conference 
on April 7.
‘’Given the fact that just 40 families live 
in the village, we have decided to set a 
regime of self-isolation for the village to 
prevent the spread of the virus’’, he said.

the committee on April 16th, at 14:00”, 
Sargsyan’s Office said.
Sargsyan’s Office said that “he doesn’t 
have any problems in presenting details” 
of the April War to the committee.
The ex-president’s office has asked 
the parliamentary committee to clar-
ify whether or not the session will be 
recorded, stenographed and archived. 
Sargsyan has asked the committee 
to ensure a recording opportunity and 
provide him with a copy of it.

News from the World

COVID 19 Updates – 293 Thousand Recoveries

The total number of coronavirus cases 
in Iran has reached 62,589. The number 
of deaths is 3,872.
Iran is followed by UK – 51,608 cases, 
Turkey – 30,217 and Switzerland 
– 22,242. Belgium has reported an 
increase of 1,380, bringing the total 
number of the cases to 22,194.
Georgia confirmed 195 cases of coro-

navirus and Russia – 7,497. 58 people 
have died in Russia.
In late December 2019, Chinese 
authorities notified the World Health 
Organization (WHO) about an outbreak 
of a previously unknown pneumonia in 
the city of Wuhan, central China. WHO 
declared the outbreak of the novel coro-
navirus a global pandemic and named 
the virus COVID-19. 
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of the project with plans to begin con-
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planning, estimating, constructability,
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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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bring the Armenian element out of the region.
– Soviet period. The manifestation of anti-Armenian 
policy in the form of demographic, economic, cultural 
and historical pressure on the population of the NKAR;
-1988-1992 Pogroms of Armenians in Azerbaijan and 
Artsakh;
– Post-war period. The anti-Armenian policy of Azerbaijan has acquired a pro-
grammatic, institutional character.
Armenophobia in Azerbaijan is institutional in nature. It involves both official struc-
tures and the media, as well as academia, public opinion leaders and intellectuals. 
At the official level, Armenophobia is formed as one of the pillars on which the 
ideological base of the ruling regime is built. 
Further, the official “first-person messages” are relayed to society through com-
municators — members of parliament, ministers, and other lower-ranking officials. 

Remembering  Nakhhijevan
Centennial

Nakhijevan’s Destiny
Treacherously Given to Azerbaijan
1923

Mechanisms for Countering The Genocidal Policy of Azerbaijan and Anti-
Armenian Fascism
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REV. DR. ZAVEN ARZOUMANIAN

Scholar Argam Ayvazian 

Presently for the last 30 years 
the eyes of all Armenians are 
fixed on Nagorno Karabagh one 

hundred percent, forgetting altogether 
Nakhijevan, the equally authentic 
and legitimate part of Armenia. It 
was 97 years ago in 1923 that the 
territory was annexed to the neigh-
boring Azerbaijan, leaving behind 
unmatched and wealthy vestiges 
authenticating Armenian religious and 
cultural heritage by those testimonial 
ruined churches and stone-cross-
es (Khachkars). Distinguished church leaders and scholars who were born in 
Nakhijevan before the turn of the 20th century proved “living” witnesses of their 
homeland, born in Goghtn and Tseghna, in the district of Abrakounis, in both Nerkin 
and Artakin Akoulis, where centers of religious education flourished. They all went 
to study at the Kevorkian Seminary in Etchmiadzin, one of them Bishop Garabed 
Der Mkrtchian of Tseghna, a distinguished scholar who discovered the unique 
manuscript of “The Seal of Faith” (Knik Havato), an ancient source of Armenian 
Church theology and published it in 1914. 
Thanks to a specialist scholar Argam Ayvazian who recently revived the ruins of 
the Armenian churches and khachkars of Nakhijevan through his numerous sci-
entific expeditions on behalf of the Academy of Sciences of Yerevan. He offered 
us our ancient culture of those stones that speak for themselves as of this day. 
Ayvazian has written the following most deserving voluminous studies recently 
published by the Academy: “The Historic-architectural Monuments of Nakhijevan” 
(1981), ”Index of Collective Monuments of Nakhijevan” (1986), “Monuments and 
Sculptures of Nakhijevan” (1967), “Julfa and Akoulis” (1984). 
 
Islamic Movement
On June 4, 1918, one week after the proclamation of the First Republic of Armenia 
on May 28, a treaty was signed in Batumi between the Ottoman Empire and the 
Republic of Armenia which facilitated the entrance of the Turks into Nahijevan with 
an ulterior purpose to occupy the district of Goghtn, a ring that united Turkey with 
Azerbaijan. Seeing a danger in the unwelcomed intrusion, the Armenian National 
Council still in Tbilisi just before transferring to Yerevan, consulted with Turkey for 
the sudden and clandestine development, betraying a united Islamic confederation 
against the Armenian territory of Nakhijevan. 
The movement soon revealed a unified effort on the part of the Islamic states, 
supported by the Islam population of Nakhijevan, to attack the newly proclaimed 
Republic of Armenia with the ulterior motive to occupy all three, Nakhijevan, 
Zangezour, and Karabagh, forming as it were a highway to eventually eliminate 

the Republic of Armenia. Of course all calcula-
tions came to a naught as soon as the Soviet 
power wiped all hopes, including the newborn 
Republic of Armenia, at the cost of giving the 
territory of Nakhijevan to Azerbaijan. In both 
cases the Soviet Union should be blamed for 
handing over to Azerbaijan the historic Armenian 
territories of Nakhijevan and Karabagh almost 
simultaneously.      

Akoulis and Ordoubad Attacked
On July 25, 1918 the Turkish army invaded Akoulis, a major center of learning with 
a monastery, and two weeks later the Caucasian Islamic Government assigned 
Khalil Bey as the military attaché in the city of Ordubat, “generals and heavy 
ammunitions under his command, plus close to 1,000 local Tatar soldiers”. On 
December 18 they were able to attack Akoulis and invade the city headed by 
the chief of Islamic prefect and began to destroy Akoulis. The Islamic intrusion 
lasted two years when on July 28, 1920 the Soviet army intruded from the north 
and stationed in the area, and in 1923 established the self-governing state of 
Nakhijevan, soon to be proclaimed on February 9 a land within the borders of 
Azerbaijan, detached from the Republic of Armenia. By the year 1925 Armenians 
in Nakhijevan numbered 50% of the population, and later in 1976 they ranked 
the second larger group between the Azeris and the Russians among the total 
population of 35,000.

Churches and Monuments
From the ancient times Armenians in Nakhijevan had built in the late 19th century 
the St. Kevork church on the site of a ruined church. Much later in 1925, under 
the watchful eyes of the Soviets, the Azeris destroyed the Armenian monuments 
during the following decades, causing massive migration of local Armenians from 
their native lands. Even the newly established Armenian Soviet Socialist Republic 
was unable or unwilling to defend the immigrants who were deeply disappointed 
and defenseless, seeing the lack of power in the governmental authorities of the 
Republic of Armenia. This attitude showed inside coordination between the Turks 
and the Soviets, giving the signals of treacherous maneuver of offering eventually 
both Nakhijevan and Karabagh to Azerbaijan, thus helping the clandestine spread 
of the Turks from the west to the east. The power behind the plan was definitely 
the Soviet government who did not care where the Armenians lived after departing 
from their own territories.

Later Events
Massive destruction of churches and khachkars were committed by the Azeris 
even in front the “blind” eyes of Gorbachev, the last President of the USSR. Many 
monuments and cemeteries were destroyed according to the visitor scholar Argam 
Ayvazian who has documented all the atrocities in his above mentioned studies. In 
1975 the Azeris destroyed the most ancient Holy Trinity Church, bearing the style 
and the signs of a 7th century edifice. Under the guise of “renovation and building 
memorials in memory of those who died on behalf of the Soviet Union”, and in 
1987 under the same excuses they further destroyed completely the cemetery of 
Akoulis, in addition to 400 khachkars.
The year before in 1986, according to a visitor Artak Vartanian, the St. Garabed 
monastery in the district of Abrakounis, and the church of St. Asdvadzadzin (St. 
Mary) in the village of Medzop, district of Shahapunik, were destroyed. The eye-
witness Vartanian has written: “In 1986 they cruelly removed huge stones from 
under the ancient columns of the church damaging the building permanently.” 
Likewise, the church of St. Asdvadzadzin of Tseghna and the churches in Akoulis 
are as of today used as storages and stables.

The Khachkars (Stone-crosses)
By hundreds as testified by Argam Ayvazian, holy Khachkars are removed and 

used for modern constructions, reducing the ancient 
dignity and value of those monuments to naught. In 
recent years His Holiness Vasken I, Catholicos of 
All Armenians of blessed memory, raised his voice 
and complained on behalf of the Mother See of 
Holy Etchmiadzin, but to no avail. Those were the 
initial days of Nagorno Karabagh conflict and the 
Catholicos had to switch his concerns toward the sal-
vation of the enclave and towards those thousands 

of Armenian soldiers who gave their lives for Artsakh-Karabagh. The Catholicos 
gave his blessings at that time to re-establish the historic Artsakh Diocese in 
Karabagh. Today, if Nakhijevan is still under Azerbaijan, Karabagh is safely under 
an independent self-government, completely detached from Azerbaijan and under 
the protection of the Republic of Armenia since 1991. Peace in the area is still 
pending and Azerbaijan is adamant to recapture the historic Armenian lands given 
by Stalin as a gross historic and ethnographic mistake.  

HOVIK AVANESOV 
Researcher, Center for Caucasus Studies, 
Mesrop Mashtots University, Stepanakert, 
Republic of Artsakh (NKR)

Nazism and racism are the main pillars on which the artificial Azerbaijan state 
was formed in 1918, which is a Pan-Turkish project.
The current military-political leadership of Azerbaijan, remaining faithful to 

its style, continues to make Nazi ideology an integral part of domestic and foreign 
policy. which in different periods had different forms;
– Before Azerbaijan acquired statehood, it manifested itself in opposition to the 
Muslim population, which formed the identity of the Caucasian Tatars around the 
idea of “Azerbaijanism”.
-1918-1920 Pogroms of Armenians in Azerbaijan and Artsakh. The attempt was to 
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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.
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“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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Coronavirus is Not the End of The World; We Need ‘Both Hands of The 
Market’ To Fight Pandemic - Ohan Balian

HRIPSIME HOVHANNISYAN

You don’t have to be a professional economist 
to see that economies all over the world are 
slowing down because of this unfortunate virus. 

While reading this article, you’re probably sitting at 
home and not producing anything except if you’re work-
ing in a professional skilled sector such as in banking, 
accounting, legal services, education, online sales, 
or in some other activity which does not always require a face-to-face physical 
presence. Even if you’re working from home, your productivity might not be as 
high as your productivity at the office which implies your salary has probably gone 
down too. If you were working in the manufacturing or construction sectors, your 
income is much lower now than those working in these professional skilled service 
sectors except for those who were working in the tourism sector which has been 
hit the hardest. And there are many other sectors in a modern economy which can 
be identified as the most affected sectors, and depending on the contribution of 
these sectors in the total production of the economy, you don’t have to be a rocket 
scientist to see that total production in all the economies of the world has fallen. 
You will also realize that because of this fall in productivity and incomes, your 
standard of living has also fallen. You are not able to take your family out for 
entertainment or to a restaurant, you are not able to consume more of the goods 
and services you like (even if you have the money for it), and consequently your 
total spending as a household has fallen and you are probably thinking of saving 
more until this economic crisis is over.
In other words, economic activity has considerably slowed down and in some 
countries it has stopped completely (especially in some sectors such as the 
tourism sector) simply because workers are earning much less and therefore are 
spending less which means factories are producing less and hiring fewer work-
ers, which means unemployment is increasing, which in turn means workers are 
earning less so they will spend even less and factories will produce even less 
and unemployment will increase even more.... and this chain of reasoning goes 
on and on in the circular-flow-of-economic-activity until total demand and total 
production begin to rise.
This is a simple, yet realistic description of the mechanics of market-type capitalist 
economies in most of the world, a system in which a so-called “invisible hand” 
makes sure that what people want or demand is produced by what the factories 
provide or supply at reasonable prices. In other words, demand creates supply, 
and if there is no demand, there will be no supply. What is the point of supplying 
goods and services by factories and service providers if there is no demand for 
these goods and services? This interdependence between demand and supply is 
known as the circular-flow-of-income in a modern economy, unlike in the former 
communist countries where the government provided or supplied most of the 
goods and services without much consideration about what households wanted 
or demanded. In modern capitalist societies, it is demand which creates supply 
whereas in communist economies it was supply which created demand. The cap-
italist system is guided by the “invisible hand” of the market, and the communist 
system was guided by the “visible hand” of the government.
The cause of this economic crisis is therefore a dramatic fall in total demand. Total 
demand, in turn, means the demand for goods and services bought by households, 
by factories (as inputs in their production processes) and by the government (such 
as military spending and the construction of roads, schools, hospitals, and others). 
This crisis has also made economies less open to the rest of the world as imports 
and exports of goods, services, and people have been reduced because of var-

ious restrictions. This is the final component of total demand in an economy and 
with the speed of globalization in recent years, the share of this component has 
increased considerably making economies more interdependent and vulnerable 
to external shocks such as the shock caused by the virus in China, a place far 
away from Armenia. Production of goods these days is scattered all over the world 
through supply chains and China has been known as the “factory of the world” 
which is another reason for the economic slowdown in China and which quickly 
spread to the rest of the world.
It is interesting to compare the current slowdown in economic activity with the 
global economic slowdown in the 1930s known as the Great Depression during 
which incomes fell by 50% and unemployment rose dramatically in most of the 
world. At the time, the capitalist system blindly believed in the forces of the “invis-
ible hand” and the world thought that economies will automatically adjust without 
any government interventions. Unfortunately, the Great Depression lasted over 
4 years until the “visible hand” of the government intervened by stimulating total 
demand to enable factories to supply more goods and services so that they could 
hire more workers and pay them higher wages who in turn bought more goods 
and services and eventually reduced the high rates of unemployment. In other 
words, the “visible hand” of the government and the “invisible-hand” of the market 
began to work together as two hands.
This is the current thinking for overcoming this crisis, but the big advantage that the 
world has today compared to the 1930s is that governments have many more policy 
instruments to stimulate total demand and hence the economy. Policy instruments 
such as interest rates, government spending, taxes, and injections of more money 
into the circular flow of economic activity. The question therefore is not whether the 
government should or should not intervene in the workings of a free market type 
capitalist economy, but how it should do so? The old approach, in both capitalist 
and communist systems, was that the government issued directives and orders, 
and the private sector followed these orders without any objections. The modern 
approach, an approach taken by many successful Asian countries such as Japan, 
Korea, and Singapore, to name just a few, is for the government to work closely 
with the private sector to identify direct and indirect business costs that only the 
private sector is aware of. This information must be effectively communicated to 
the government so that it can take targeted actions to address specific problems 
faced by the private sector. In other words, in the modern successful approach 
(as proven by the successful economic experiences of these Asian countries), 
the private sector and the public sector are on a more level-playing field in which 
businesses and the government work hand-in-hand without the government losing 
its autonomy. This approach, however, is more easily said than done because of 
special interest groups who try to direct the financial support of the government 
to their own industries and sectors because of corruption (in both business and 
government), bureaucratic red-tape, and most importantly because of the uncer-
tainty associated with the difficulty of accurately identifying the problems faced 
by businesses.
The short-run impact of this unfortunate virus on the global economy will certainly 
be negative because of the dramatic fall in total demand and we must bear in 
mind that the policies currently used by governments have a time lag – i.e. their 
impacts will not be immediate. So expect the standard of living to also fall which 
most of us are now experiencing by sitting unproductively at home. The long-run 
impact will be positive because after the virus is controlled, total demand will begin 
to increase which in turn will enable factories to produce more by hiring more 
workers who in turn will increase their spending on goods and services which will 
enable factories to produce even more in turn hiring more workers who will have 
more income and this circular flow of economic activity will go on and on until 
another economic shock hits the economy. So, it is not the end of the world after 
all!, but countries which invest more in their education systems will come out much 
stronger after these economic shocks because most of the unemployment is in 
the relatively unskilled category (workers in the transport sector, tourism sector, 
construction sector, low skilled manufacturing sector, and other sectors) or those 
workers who cannot physically work from home. As you have probably noticed, 
most of the people working from home are people with relatively high levels of 
education, and Armenians are fortunately endowed with high levels of human 
capital and education in both Armenia and in the rest of the world.
No wonder “high” in English means “Hye” in Armenian.

 Tert.am

Upon Tert.am’s request, Ohan Balian, the Nominated Chief Economist at 
The Royal Court of the Kingdom of Saudi Arabia, has shared his thoughts 
over the economic impact of the coronavirus (COVID-19) pandemic, pro-
posing his solutions to overcome the expected challenges.
According to him, countries which invest more in education are expected 
to come out much stronger after the economic shocks given that unem-
ployment is in the “relatively unskilled category” of the population.
His full analysis is below:

The media and official propaganda act as a repeater. The next link in the chain of 
delivering the “message” to the public is public figures and experts who explain the 
message in a more understandable informal language. And at the last level, society, 
as an object of propaganda, consumes information. In this scheme, an important 
role is played by the family, as an institution for the education of citizens. And, as 
a result, anti-Armenian propaganda also penetrates into educational institutions 
of preschool, school and university levels.
The policy of Armenօphobia is conducted starting from kindergarten and up to 
universities.
To counter the genocidal policies of Azerbaijan and anti-Armenian fascism, the 

following mechanisms must be applied:
observation and collection of facts;
processing and analysis of information;
development of a response strategy;
political;
Parliamentary diplomacy
platforms of international organizations
legal;
international humanitarian law
international criminal law
European law
propaganda;
Media
social networks
creation of foreign language content
creation of information distribution channels.

Mechanisms for Countering The Genocidal Policy 
of Azerbaijan and Anti-Armenian Fascism
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Լոս Անճելըս Գաւառը «Քորոնա» Ժահրի 
Քննութիւններու Նոր Կեդրոններ Կը Բանայ

COVID-19 Հետ Կապուած Յայտարարութիւն Լոս Անջելեսում Որպէս Այցելու 
Գտնուող Հայաստանի Քաղաքացիների Համար

Լոս Անճելըս գաւառի իշխանու-
թիւններուն կողմէ օրական յաճա-
խականութեամբ կատարուող «Քորո-
նա» ժահրին վերաբերող մամլոյ 
ասուլիսներէն մէկուն ընթացքին, 2 
Ապրիլի յետմիջօրէին հաղորդուեցաւ, 
որ Լոս Անճելըս գաւառի տարածքին 
բացուած են «Քորոնա» ժահրի 
քննութիւններու նոր կեդրոններ, 
ուր նախապատուութիւն պիտի 
տրուի 65 տարիքը բոլորածներուն եւ 
առողջապահական բարդութիւններ 

ունեցողներուն։
Մանրամասնութիւններու համար 
այցելել coronavirus.lacity.org/Testing 
կայքէջը։
Կը հաղորդուի նաեւ, որ նախորդող 
24 եւ 48 ժամերուն ընթացքին յաջոր-
դաբար 534 եւ 1047 նոր վարա-
կուողներ արձանագրուած են գաւա-
ռին տարածքին, ընդհանուր թիւը 
հասցնելով 4045ի։ Արձանագրուած 
են 13 նոր  զոհեր, ընդհանուր թիւը 
հասցնելով 78ի։

Լոս Անջելեսում որպէս այցելու ժամա-
նակաւորապէս գտնուող Հայաստանի 
քաղաքացիները, ովքեր չունեն 
Ամերիկայում գործող բժշկական 
ապահովագրութիւն, COVID-19 
նոր տեսակի կորոնավիրուսի հետ 
կապուած ախտանիշների կամ 
այլ հարցերի դէպքում կարող են 
զանգահարել հետեւեալ հեռախօ-
սահամարով` (818) 980-7777: Սոյն 
ծառայութիւնը տրամադրւում է 
Հայ-ամերիկեան բժշկական ընկե-

All For Health, Health For All  համայն-
քային բժշկական կենտրոնի հիմնա-
կան մասնաճիւղում` որը գտնւում 
է 519 East Broadway հասցէում, 
կատարւում է կորոնավիրուսի (COVID-
19) թեստաւորում: Հարկաւոր է 
զանգահարել (818) 409-3020 հեռա-
խօսահամարով, ժամադրութիւն 
վերցնել: Ձեզ հետ նախ կը խօսեն 
բժիշկները եւ ըստ ձեր ունեցած 
ախտանշանների կը կատարուի կորո-
նավիրուսի թեսթաւորում:
Հնարաւոր է, որ ձեր ախտանշաննե-
րը սովորական մրսածութիւն են եւ 
կորոնավիրուսի առկայութեան տագ-
նապի պատճառով ընկալւում են 
վտանգաւոր:
Դուք հնարաւորութիւն կ՛ունենաք 
հեռախօսով խորհրդակցելու բժշկի 
հետ եւ ճշդելու Ձեր հարցերը: Եթէ 
բժիշկը որոշեց, որ պէտք է թեսթ րակցութեան (Armenian American 

Medical Society, AAMS) կողմից: 
Միութեան աշխատակիցները 
այնուհետեւ կարող են Հայաստանի 
քաղաքացիներին ուղղորդել համա-
պատասխան տեղական բժշկական 
հաստատութիւններ կամ տրամադրել 
այլ անհրաժեշտ խորհրդատուութիւն:
Նշեալ քաղաքացիները, կորոնա-
վիրուսի հետ առնչութիւն չունեցող 
բժշկական հարցերով կարող են 
դիմել յայտարարութեանը կից 

կատարել, նշուած ժամին դուք կը 
գաք կենտրոնի կայանատեղի 
եւ անմիջապէս մեքենայի միջից 
կը կատարուի  թեսթաւորում: 
Քթանցքից կը վերցուի քսուկ, որն 
էլ կ՛ուղարկուի լաբորարատորիա 
(տարրալուծարան): Հիւանդը մնում է 
մեքենայում, որպէսզի կանխի վարա-
կի տարածումը: Պատասխանների 
համար անհրաժեշտ է երեք օր: 
Թեսթաւորման համար կարեւոր չէ 
թէ ինչ ապահովագրութիւն ունէք: All 
For Health, Health For All բժշկական 
կենտրոնը ունի անհրաժեշտ ծրագրե-
րը թեսթեր կատարելու համար: Նաեւ 
մի խնդրանք. եթէ իսկապէս չկայ լուրջ 
ախտանշան, հնարաւորութիւն տուէք 
ուրիշներին թեսթաւորուելու, քանի որ 
բժշկական անձնակազմը աշխատելու 
է միայն ժամադրութիւններով:
Զանգահարէք (818) 409-3020 թուին:

բժշկական հաստատութիւններին: 
Խնդրում ենք օգտագործել AAMS 
կոդը` Հայ-ամերիկեան բժշկական 
միութեան կողմից մատուցուող 
ծառայութիւններից օգտուելու համար: 
Գործում են նաեւ համայնքային առող-
ջապահական կենտրոններ (https://
cchccenters.org), որտեղ բժշկական 
ծառայութիւններ կարելի է ստանալ 
նուազագոյն վճարով:
Ցանկացած հրատապ կամ աշխա-
տանքային ժամերից յետոյ ծագած 
հարցերով Հայաստանի քաղաքա-

ցիները պէտք է դիմեն մօտակայ 3 
հիւանդանոցներից մէկի շտապ 
օգնութեան 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:

Announcement
The ADLP Western District Committee has formed a Task Force related 
to the ongoing Coronavirus Covid-19 Pandemic sweeping the globe in 
recent weeks. 
This initiative is to help the Armenian community and population at large 
to obtain necessary information regarding the latest developments and 
recommendations regarding Covid-19 and make available advisory guid-
ance regarding medical, financial and social problems created during these 
critical and difficult times.
Please visit our website at; adlwd.org or call our hotline number, (626) 
247-4600 and your inquiry will be directed to one of our volunteer profes-
sionals. We urge everyone to do their part to stop the spread of this virus. 
Please stay home, follow guidelines and stay safe.    
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Լիբանան
Ո ՜վ Քրիստոս, Փրկիչ Աշխարհի, Եկո՛ւր Եւ Մո՛ւտք Գործէ Հայ Կեանքի Երուսաղէմը. 

Արամ Ա. Կաթողիկոս

Եգիպտոս
Եգիպտահայ Համայնքը Մէկ Միլիոն Եգ. Ոսկի (65 Հազար 
Տոլար) Կը Յատկացնէ «Թահիա Մասր» Հիմնադրամին

Իրան
Թեհրանի Հայոց Թեմի Առաջնորդի Կոչը Նպաստելու Համայնքի Կարիքաւորներուն 
եւ Չհետեւելու Ոչ Պաշտօնական Լրատւութեան

Կիրակի, 5 Ապրիլ 2020-ին, հանդի-
սապետութեամբ Արամ Ա. կաթո-
ղիկոսին, Անթիլիասի Ս. Գրիգոր 
Լուսաւորիչ մայր տաճարին մէջ 
մատուցուեցաւ Ծաղկազարդի տօնին 
նուիրուած Ս. եւ անմահ պատարագ, 
որուն հաւատացեալները կրցան 
հետեւիլ կաթողիկոսարանի ընկերա-
յին լրատուամիջոցներու ցանցին 
ճամբով: Պատարագը մատուցեց մայր 
տաճարի լուսարարապետ Մակար 
եպս. Աշգարեան:
Աւարտին, վեհափառ հայրապետը` 
ձիթենիի ճիւղը ձեռքին, հայրա-
պետական թափօրով ուղղուեցաւ 
շրջափակ, որ այս տարի բացառապէս 
զուրկ  էր մանուկներու քաղցր ներկա-
յութենէն, ու խուլ լռութիւն մը կը 
տիրէր` «Քորոնա» ժահրին պատճա-
ռով. փոխան աւանդութիւն դարձած 
վեհարանին պատշգամէն յղելու իր 
խօսքը, վեհափառ հայրապետը, 
եկեղեցւոյ դրան դիմաց կանգնած ու 
միաբան հայրերով շրջապատուած, 
«Սիլիսիա Թի. Վի.»-ի ճամբով հայ 
հաւատացեալներուն ուղղեց Ծաղ-
կազարդի տօնին իր պատգամը:
Քրիստոնէական ջերմ սիրով ու 
հայրական եւ հայրապետական 

օրհնութեամբ ողջունելէ ետք հաւա-
տացեալները` վեհափառ հայրապետը 
յայտնեց, որ քրիստոնէական աշխարհը 
կը նշէ Քրիստոսի յաղթական մուտ-
քը Երուսաղէմ, որպէսզի Ան գողգո-
թայի եւ յարութեան  ճամբով յաղթէր 
չարին, մեղքին եւ մահուան, ու 
կեանք, յարութիւն եւ յաւիտենական 
արքայութիւն պարգեւէր մեզի: Իսկ 
այսօր, պայմաններու պարտադրան-
քով, քրիստոնեայ աշխարհը, ինչպէս 
նաեւ մեր ժողովուրդի զաւակները, 
իրենց տուները եկեղեցւոյ վերածած 
կը դիմաւորեն Քրիստոսի մուտքը 
Երուսաղէմ, ըսաւ ան, աւելցնելով, 
որ «Ծաղկազարդին, Անթիլիասի 
մայրավանքին հսկայ բակը միշտ կը 
լեցուէր մեր ժողովուրդի զաւակնե-
րուն ու մեր մանուկներուն ձայնով ու 
ցնծութեամբ: Հաւատքի մղումով է, 
որ մեր ժողովուրդը միշտ ընդունած 
է Ծաղկազարդը: Վստահ եմ, որ նոյն 
հաւատքով մեր ժողովուրդը, ի սփիւռս 
աշխարհի, կը դիմաւորէ Աստուծոյ 
Որդւոյն մուտքը Երուսաղէմ»:
Վեհափառ հայրապետը իր պատգամը 
եզրափակեց աղօթք բարձրացնելով 
առ Աստուած` խնդրելով, որ շուտով 
կեանքը վերադառնայ իր բնակա-

նոն վիճակին եւ եկեղեցիներն ու 
դպրոցները բանան իրենց դռները. 
«Սա պահուն, մեր զաւակներուն ու 
յատկապէս մեր մանուկներուն սրտե-
րէն բխող աղօթքներուն թարգմանը 
ըլլալով, իմ աղօթքս կը վերառաքեմ 
առ Քրիստոս ըսելով` ո՜վ Քրիստոս, 
Փրկիչ աշխարհի, եկո՛ւր եւ մո՛ւտք գոր-
ծէ մեր կեանքի Երուսաղէմը, մտի՛ր 
իւրաքանչիւր հայու եւ հայ ընտանիքի 
կեանքին մէջ, որովհետեւ առանց քու 
ներկայութեան աղքատ, տխուր եւ 
անորոշ է մեր կեանքը: Ո՜վ Քրիստոս, 
Քու օրհնութեամբ եկուր ծաղկազարդէ 

մեր կեանքը երկնային ցնծութեամբ: 
Ո՜վ Քրիստոս, Որդի՛ Աստուծոյ, 
եկո՛ւր եւ Քու հզօր ներկայութեամբ 
հեռացո՛ւր մեր կեանքէն ամէն տեսակ 
չար ու չարիք, երեւելի եւ աներեւոյթ, 
որպէսզի Քեզմով զօրացած կարենանք 
յաղթահարել աշխարհի ամէն տեսակ 
փորձութիւնները եւ փորձանքները»:
Նշենք, որ նոյն օրը երեկոյեան, 
տեղի ունեցաւ դռնբացէքի արարո-
ղութիւնը, որուն պատգամը ուղղեց 
կաթողիկոսարանի մատենադարա-
նապետ Շահան արք. Սարգիսեան:

Ապրիլ 5-ին, Թեհրանի հայոց 
թեմի առաջնորդ գերշ. Տ. Սեպուհ 
արք. Սարգսեանը հանդէս եկած է 
յայտարարութեամբ, ուր մասնա-
ւորապէս ըսուած է.
«Սիրելի հայրենակիցներ`
Աշխարհակուլ համաճարակի` «քորո-
նա» ժահրի տագնապալի այս օրերուն 
կրկին անգամ ձեզ կը դիմեմ, երկու-
երեք հիմնական ճշտմարտութիւններ 
փոխանցելու համար։
Այս տագնապը համատարած է, եւ 
բոլոր ժողովուրդները վարակուած են, 
իսկ ամէն մարդ յատուկ ջանքեր կը 
գործադրէ, որպէսզի յաղթահարէ այս 
տագնապային իրավիճակը, եւ բոլոր 
ժողովուրդները անգամ Ամերիկան եւ 

այս փուլին վերոյիշեալ հիմնադրամին 
աջակցելու իր կոչին եգիպտահա-
յոց ընդառաջելը՝ դրուատելով անոր 
ազգային դերակատարութիւնը։
Նախարարը վեր առաւ նաեւ ժողո-
վուրդներու միջեւ համագործակ-
ցութեան ազդեցութիւնը, զոր կը ջանայ 
իր գլխաւորած նախարարութիւնը 
ցայտուն դարձնել Եգիպտոս բնակող 
համայնքներու դերը, ինչպէս «Մենք՝ 
եգիպտահայերս» հանդիսութեան 
ընթացքին, զոր նախարարութիւնը 
կազմակերպած էր՝ մեծարելու համար 
եգիպտահայ համայնքը։
Ան աւելցուց որ եգիպտահայերը 

Եւրոպական պետութիւնները ջանքեր 
կը գործադրեն, եւ կը դիմեն իրենց 
ժողովուրդին, որպէսզի յաղթահարեն 
այս տագնապը։
Մենք նոյնպէս, իբրեւ համայնք այս 
դժուարութեան առջեւ կանգնած ենք:
Իմ պատուէրը եւ կոչը այն է, որ 
մենք իբրեւ հայրենակիցներ սիրենք 
միմեանց քանի, որ նոյնինքն սէրն է 
աղբիւրը իրական կեանքի»,- նշած է 
Սրբազան Հայրը։
Գերշ. Տ. Սեպուհ արք. Սարգսեան 
իր յայտարարութեան մէջ կարեւոր 
համարած է կարիքաւորներուն օժան-
դակութեան ցուցաբերման անհրա-
ժեշտութիւնը։
Ան նշած է, որ «քորոնա» ժահրի 
ճգնաժամային պայմաններուն մէջ 
համայնքէն ներս սահմանափակ 
եկամուտ ունեցող անձեր կ՝ապրին, 
իսկ անոնց օժանդակութիւն ցուցա-
բերելը՝ ըստ Սրբազան Հօր` կը 
համարուի մեր բոլորիս բարոյական 

եգիպտական ազգային խճանկա-
րին անբաժան մասնիկն են, եւ որ 
անոնք կարեւոր դեր խաղացած են 
Եգիպտոսի պատմութեան մէջ եւ 
ցարդ կը շարունակեն նպաստել 
երկու պետութիւններուն միջեւ յարա-
բերութիւններու ամրապնդման։ Առ 
այդ, նախարարը անհրաժեշտ նկա-
տեց լուսարձակի տակ առնել եգիպ-
տահայերուն նպաստը, Եգիպտոսին՝ 
անոնց կապուածութեան աստիճանը 
եւ վերարծարծել անոնց յիշատակ-
ները։
Նապիլա Մաքրամ Ապտէլ Շահիտ 
դարձեալ կոչ ուղղեց արտա-

պարտականութիւնը։
Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ 
գերշ. Տ. Սեպուհ արք. Սարգսեան իր 
յայտարարութեան մէկ այլ հատուածին 
մէջ ժողովուրդին յորդորած է զերծ 
մնալու ապատեղեկատւութիւններէն, 
եւ հետեւելու միայն պաշտօնական 
հաղորդագրութիւններուն։
«Մեր գաղութին կապուած տեղե-
կատւութիւններուն ծանօթանա-
լու համար հետեւեցէք միայն մեր 
պաշտօնական կայքին մէջ հրա-
պարակուած տեկեկատւութիւննե-
րուն: Քանի որ անիկա կը համարուի 
մեր խօսնակը։ Կը խնդրեմ ուրիշ 
մարդոց ըսածներուն մի հետեւիք։
Բնական է, եթէ դժուարութիւններ 
կան, եւ համաճարակ տարածուած 
է, մահն ալ պիտի ըլլայ»,- նշած է 
Սրբազան Հայրը։
Սրբազան Հայրը անդրադառնալով 
Թեհրանի հայոց թեմին մէջ քորոնա 
ժահրի տարածման վերջին տուեալ-

սահմանաբնակ բոլոր եգիպտա-
ցիներուն՝ տագնապներու եւ աղէտ-
ներու դիմագրաւման յատկացուած 
«Թահիա Մասր» հիմնադրամի 
դրամատնային հաշիւին (եգիպտա-
կան բոլոր դրամատուններուն մէջ 
037037 համարով) միջոցով աջակ-
ցելու կարիքաւոր եգիպտացի ընտա-
նիքներուն, ինչպէս նաեւ ոչ-մնայուն 
աշխատանք ունեցողներուն, որոնք 
տուժեցին աշխարհի զանազան 
երկիրներու մէջ «Քորոնա» ժահրի 
տարածման պատճառով։

Գահիրէի եւ Աղեքսանդրիոյ Ազգա-
յին առաջնորդարաններուն կողմէ 
փափաք յայտնուեցաւ Եգիպտոսի 
սփիւռքի նախարար, դեսպան 
Նապիլա Մաքրամ Ապտէլ Շահիտին, 
«Թահիա Մասր» («Կեցցէ՛ Եգիպտոս») 
հիմնադրամին մէկ միլիոն եգիպտա-
կան թղթոսկի (65 հազար տոլար) 
տրամադրել՝ աջակցելով «Քորոնա» 
ժահրի համաճարակը դիմագրաւելու 
եգիպտական կառավարութեան ճիգե-
րուն։
Նախարարը բարձր գնահատեց 
Եգիպտոսի մէջ համաճարակին 
տարածման վտանգը դիմագրաւելու 

ներուն նշած է. «Մեր գաղութին 
մէջ «քորոնա» ժահրի հետեւանքով 
արձանագրուած է 7 մահ, եւ 4 
«քորոնա» ժահրի կասկածով չհաս-
տատուած դէպքեր»։
«Դժբախտաբար Հայաստանի Հան-
րապետութեան լրատուամիջոցներն 
ալ կապակողմնորոշեն մեր ժողովուրդի 
զաւակներուն։ Իմ կոչը նաեւ անոնց 
այն է, որ դիմեն միայն պաշտօնական 
անձերուն, քանի որ թեմը ունի իր 
ազգային առաջնորդարանը, Պատգա-
մաւորական ժողովը, Թեմական 
խորհուրդը։ Այս մարմինները ունին 
պատասխանատուներ եւ ատենա-
պետներ։ Եւ անոնք պէտք է մեզի դիմեն 
գաղութի կեանքին հետ առընչուած 
ստոյգ տեղեկութիւններու փոխանց-
ման համար»,- յստակացուցած է 
Սրբազան Հայրը։
Յայտարարութեան աւարտին՝ Սրբա-
զան Հայրը իր հայրական օրհնանքը 
փոխանցած է բոլորին։
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Պոլիս
Սուրբ Փրկիչ Ազգային Հիւանդանոցը Կը Գործէ Միայն 
«Քորոնա»Ի Պարագաներուն Համար

Ցեղասպանութիւն 100 + 5 
ԵՍ ԿԸ ՅԻՇԵՄ. Հայոց Ցեղասպանութեան Թանգարանը Կ՝առաջարկէ Ապրիլ 24-ին 
Փոխարինել Facebook-ի Լուսանկարը

News.am Կը  հաղորդէ, որ Թուրքիոյ 
Պոլիս քաղաքը գտնուող Սուրբ 
փրկիչ հայկական հիւանդանոցը 
վերածուած է «Քորոնա» ժահրով 
վարակուածներուն սպասարկող  
հիւանդանոցի: Այս մասին NEWS.
am-ի հետ զրոյցի ժամանակ ըսած է 
Պոլսոյ մէջ լոյս տեսնող «Ժամանակ» 
թերթի խմբագիր Արա Գոչունեանը:
«Սուրբ փրկիչ հիւանդանոցը արդէն 
հռչակուած է համաճարակի հիւան-
դանոց, այն կը սպասարկէ «Քորոնա» 

Հայոց Ցեղասպանութեան 105-
րդ տարելիցին ընդառաջ՝ Հայոց 
Ցեղասպանութեան թանգարան-
հիմնարկը կոչով կը դիմէ Հայաստանի 
քաղաքացիներուն, հայ ժողովրդին 
ու անոր բարեկամներուն՝ յորդորելով 
Ապրիլ 24-ին Facebook-ի իրենց 
լուսանկարները փոխարինել յատուկ 
այդ նպատակով ստեղծուած շրջանակի 
մէջ առնուած իրենց հարազատներու՝ 
զոհ կամ վերապրող՝ լուսանկարներով, 
անոր բացակայութեան պարագային՝ 
անուն-ազգանունով, նաեւ փոքր 
պատմութեամբ մը անոր կամ անոնց 
մասին։
Թանգարան-հիմնարկի տարածած 
հաղորդագրութեան մէջ նշուած է.
«Եթէ չկան զոհ կամ վերապրող հարա-
զատներ՝ տեղադրեցէք Ցեղասպա-
նութեան զոհ արեւմտահայ մտա-
ւորականներու, հասարակական-
քաղաքական գործիչներու, ֆետա-
յիներու, շարքային զինուորներու 
եւ զօրավարներու լուսանկարները։ 
Դրէք արեւմտահայութեան մշակու-

ժահրով վարակուածներուն: Շատ 
մեծ ծառայութիւն կը մատուցէ 
հիւանդանոցը եւ միակն է Թուրքիոյ 
ազգային փոքրամասնութիւններու 
հիւանդանոցներէն, որ դարձած 
է համաճարակի հիւանդանոց եւ 
վարակակիրներ կ’ընդունի, շատ 
թափով աշխատանք կ’ընթանայ այն-
տեղ: Համայնքին մէջ յայտնի են մօտ 
երկու տասնեակ վարակուածներ, 
որոնք կը գտնուին ինչպէս հայկական 
հիւանդանոցին, այնպէս ալ քաղաքի այլ 

թային ժառանգութեան գանձերու 
լուսանկարները, կիսուեցէք Արեւմտե-
ան Հայաստանի ձեզի հասանելի 
պատկերներով։ Եւ ընդամէնը մէկ 
պարզ գրութեամբ՝ ԵՍ ԿԸ ՅԻՇԵՄ 
կամ ԿԸ ՅԻՇԵՄ»: 
Շատոնց արդէն Հայոց Ցեղասպա-
նութիւնը դուրս եկած է ցեղական 
յիշողութեան, այսինքն՝ լոկ հայերու 
նկատմամբ գործած յանցագործու-
թեան, զուտ հայկական ողբերգու-
թեան սահմաններէն. անիկա 
համամարդկային ողբերգութիւն է, 
մարդկութեան դէմ գործած ամե-
նամեծ չարիքներէն մէկը։ Չարիք, 
որուն միջազգային ճանաչման ու 
դատապարտման, նաեւ հետե-
ւանքներու վերացման հարցը արդա-
րութեան համար պայքարի ծիրին մէջ 
է։
Մէկ դար անցած է 1915-1923 
թուականներուն մարդկութեան եւ 
քաղաքակրթութեան դէմ գործած 
յանցագործութենէն, սակայն այդ 
ոճիրին հետեւանքները մինչ օրս 
զգացնել կու տան իրենց ։ Հայ 
մարդիկ կը յիշեն Ցեղասպանութեան 
զոհ իրենց պապերն ու տատերը, 
կը յիշեն տասնեակներով մղուած 
ինքնապաշտպանական մարտերու 
հերոսները, ապրելու իրաւունքը 
պաշտպանելու ելած դիմադրողները, 
վերապրողները՝ որոնք հիմքը դարձան 
ոչ միայն հայկական Սփիւռքի, այլեւ 

հիւանդանոցներուն մէջ: Համայնքին 
մէջ խուճապային տրամադրութիւններ 
չկան, կայ զգուշաւորութիւն»,-ըսած 
է ան:
Գոչունեանի խօսքով` Հայաստանի 
քաղաքացիներու շրջանին իրենց 
տեղեկութիւններով չկան դէպքեր, 
որոնք ուզած են վերադառնալ հայրե-
նիք եւ չեն կրցած, հակառակ որ ցան-
կութեան պարագային ալ չեն կրնար 
վերադառնալ, քանի որ թռիչքներ այս 
պահուն չկան:

Հայաստանի Հանրապետութեան 
մերօրեայ բնակ-չութեան գրեթէ կէս 
մասին։ Կը յիշեն հազարամեակներու 
ընթացքին ստեղծած եւ ներկայիս 
անտէր ու աւերակ դարձած եկե-
ղեցիներն ու վանքերը, քաղաքներն 
ու գիւղերը, թաղամասերն ու 
տուները, ծառերն ու միրգերու 
համուհոտի մասին տատիկներու 
պատմութիւնները, պարերն ու երգերը, 
մոռցուող բարբառի քաղցրութիւնը։ 
Կը յիշեն հայ մտաւորականութեան 
պայծառ ներկայացուցիչները. գրող-
ներն ու բժիշկները, լրագրողներն 
ու արուեստագէտները, ճարտա-
րապետներն ու նկարիչները, կը 
յիշեն բազմահմուտ արհեստա-
ւորները, վաճառականներն ու 
հողի մշակները։ Կը յիշեն որբերը 
փրկողներն ու միսիոներները, մեծ 
մարդասէրներն ու բարերարները։ 
Կը յիշեն հպարտութեամբ, կը յիշեն 
գորովանքով։
Մէկ դար անցած է Ցեղասպանութենէն։ 
Ատիկա հսկայական ժամանակ է։ 
Փոխուած են ժամանակները. ներ-
կայիս Հայաստանի երիտասարդ 
Հանրապետութիւնը երեսուն տարե-
կան է։ Եկած է նաեւ որոշ իրո-
ղութիւններ վերաիմաստաւորելու, 
վերասահմանելու ժամանակը։ 
Ցեղասպանութեան դաժանագոյն 
տարիներուն հայ մարդիկ պայքա-
րած են. պայքարած են ոչ միայն 

Ան նշած է, որ համայնքին մէջ ապրող 
տարեցներու, կարիքաւորներու 
համար ընկերային օգնութեան ծրագիր 
կ’իրականացուի:
Յիշեցնենք, որ Պոլսոյ մէջ «Քորոնա» 
ժահրային հիւանդութեամբ ազգու-
թեամբ հայ տարեց տղամարդ մը 
մահացած է:

զէնքով, պայքարած են ոգիով։ Հազար-
հազարները չեն դաւաճանած իրենց 
կրօնին ու լեզուին, հարազատներուն 
ու բարեկամներուն. անգամ եթէ 
հարկադրաբար փոխած են կենսա-
ձեւը, առաջին իսկ յարմար առիթի 
պարագային վերա-դարձած են իրենց 
ակունքներուն։ Հազար-հազարները 
ատոր հնարաւորութիւնը ուղղակի չեն 
ունեցած, սակայն հայկականութեան 
ոգին ու յիշողութիւնը ապրած է անոնց 
մէջ յետագայ ողջ կեանքի ընթացքին։ 
Մարդիկ մաքառած են, պայքարած են 
ու հերոսացած ոչ միայն կռուի դաշտին 
մէջ, այլ նաեւ՝ գոյատեւման ամենօ-
րեայ պայքարին։ Ծնողները փրկած 
են զաւակները, փոքրերը՝ մեծերը, 
հարեւանը՝ հարեւանը, ծանօթը՝ 
անծանօթը։ Կիսած են կտոր մը 
հացը անապատի մէջ, թէ՝ որբանոցի։ 
Ընտանեկան համերաշխութեան ու 
փոխօգնութեան, դժուարին պահերուն 
միմեանց հասնելու, ձեռք մեկնելու 
բացառիկ օրինակներ եղած են 
Ցեղասպանութեան տարիներուն՝ 
արժանի անոնց մասին վէպեր ու 
բանաստեղծութիւններ գրելու։
Ուստի մենք պէտք է շարունակենք 
յաւուր պատշաճի արժեւորել բարո-
յական ու արժանապատիւ պահուած-
քի դրսեւորումները, ու նաեւ յար-
գանքով ու հպարտութեամբ յիշենք 
թէ´ զոհերը, թէ´ դիմադրողները, թէ´ 
վերապրողները»։

Վրաստան
Վրաստանէն Հայաստան ՀՀ Քաղաքացիներու Տեղափոխումը Կը Շարունակուի

3 Ապրիլին Վրաստանի մէջ ՀՀ դես-
պանութիւնը կազմակերպած է 
Վրաստան գտնուող եւ Հայաստան 
մեկնիլ ուզող ՀՀ քաղաքացիներու 
հերթական խումբի մեկնումը Հայաս-
տան։
Վրացական կողմի հետ բանակցու-

թիւններու հետեւանքով ստացած 
յատուկ թոյլտւութեամբ եւ Մառնեուլի 
շրջանին մէջ տրուած միջանցքով, 
պարեկային ոստիկանութեան ուղեկ-
ցութեամբ, դեսպանութիւնն իրակա-
նացուցած է ՀՀ 31 քաղաքացիներու 
մեկնումը հայրենիք։

Տեղեկացնենք, որ Վրաստանի Մառ-
նեուլի եւ Պոլնիսի շրջաններուն մէջ 
խիստ քարանթինային ռեժիմ մտցնելու 
պատճառով, փակ է դէպի Սատախլոյի 
անցակէտ քաղաքացիներու տեղա-
շարժը (սահմանափակումը չի վերա-
բերիր բեռնատարներուն)։

Ախալցխայի Հոգեւոր Տեսչութիւնը Օգնութիւն Տրամադրած Է 
Կարիքաւոր Ընտանիքներուն
«Քորոնա» ժահրի համաճարակի 
հետեւանքով ստեղծուած իրավիճա-
կին պատճառով դժուար կացութեան 
մէջ յայտնուած ընտանիքներուն 
օգնութեան ձեռք կը մեկնէ թէ՛ եկե-
ղեցին եւ թէ՛ պետութիւնը։
«Այս սկզբունքով առաջնորդուելով, 
սոյն թուականի Ապրիլ 7-ին, Օրհնո-
ւթեամբ Սամցխէ-Ջաւախքի եւ 
Ծալկայի Ընդհանուր Առաջնորդական 
Փոխանորդ Հոգեշնորհ Տէր Մաղաքիայ 

***

Վարդապետ Ամիրեանի, Ախալցխայի 
եւ Բորժոմիի տարածաշրջաններու 
Հոգեւոր Տեսուչ Հոգեշնորհ Տէր Յակոբ 
Աբեղայ Սահակեան եւ Ախալցխայի 
յարակից շրջաններու Հոգեւոր Հովիւ 
Արժանապատիւ Տէր Թորգոմ Քահա-
նայ Վարդանեան Հոգեւոր Տեսչու-
թեան «Աջակցութիւն կարիքաւոր 
ընտանիքներուն» Ընկերային-Բարե-
գործական ծրագիրին ծիրէն ներս 
համագործակցելով Վրաստանի 

խորհրդարանի պատգամաւոր՝ Կիա 
Գոբաձէի եւ Ախալցխայի սակրեբուլոյի 
պատգամաւոր՝ Համբարձում Բաբո-
յեանի հետ, շուրջ 50 ընտանիքի 
տրամադրեցին սնունդ, գումար եւ 
տակդիրներ։ Օգնութեան նուազագոյն 
փաթեթը կը կազմէ 100 լարի։
Բարձեալն Աստուծոյ կամքով Եկեղեցի 
եւ Պետութեան համագործակցու-
թիւնը կը կրէ շարունակական բնոյթ եւ 
որեւէ կարիքաւոր ընտանիք անմասն 

չի մնար տրամադրուող օգնութենէն։
Տիրոջ զօրակցութիւնը բոլորիս»,- 
նշուած է Akhaltskha.net-ի փոխանցած 
տեղեկութեան մէջ։
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ԱՐԱՄ ԱՆԱՆԵԱՆ
«Արմէնփրես» Լրատուական 
Գործակալութեան Տնօրէն

Եթէ չլինէին լրատուամիջոցնե-
րը, համացանցը եւ հեռահա-
ղորդակցութիւնը, կարող էր թուալ, 
թէ յետինտուսդրիալ (post industrial) 
մարդկութiւնը վերադարձել է խորը 
միջնադար։ Աւելի ճիշտ՝ միջնա-
դարի այն հանգրուանը, երբ մարդու 
տեղաշարժը սահմանափակուած 
է իր բնակավայրի (շատ երկրների 
դէպքում՝ իր բնակարանի) տարած-
քով։ Մի քանի ամիս առաջ ոչ ոք անգամ 
ամենասարսափելի մղձաւանջում 
չէր կարող պատկերացնել, որ 
«սոցիալական հեռաւորութիւն» 
(social distancing) առօրեական բառա-
կապակցութիւնն իրական կեանքում 
նկարագրելու է մարդկային շփումների 
ասոցիալացումը (asocialization)։
Նոր կորոնավիրուսի համաճարակը 
իւրատեսակ սթրես-թեսթ (stress-
test) էր ոչ միայն պետութիւնների, 
առողջապահութեան, տնտեսութեան, 
այլեւ մամուլի համար։ Մենք յայտնուել 
ենք նոր անորոշութիւնների ժամա-
նակաշրջանում, եւ բազմաթիւ 
անյայտներով այս հաւասարումի 
լուծման փնտռտուքն օրեցօր 
աւելի բարդ է դառնում։ Աշխարհի 
անգամ ամենագովազդուած ապա-
գայապաշտների վերլուծութիւններն 
ու ուսումնասիրութիւնները, թերեւս, 
վերանայման կարիք ունեն։ Կորո-
նավիրուսի համաճարակը ցրեց այն 
իւրատեսակ մտաւոր թմբիրը, թէ անգամ 
գոյութիւն ունեցող մարտահրաւէր-
ների պարագայում, հնարաւոր է որո-
շակի մօտաւորութեամբ կանխատե-
սել ապագան։
Իհարկէ, բժշկական գիտութիւնը 
վաղ թէ ուշ յայտնաբերելու է COVID-
19-ի դէմ պայքարի արդիւնաւէտ 
միջոցներ։ Պատկերաւոր ասած՝ նոր 
կորոնավիրուսի դէմ պայքարի դեղա-
միջոցը կը գտնուի աւելի շուտ, քան 
մենք կարծում ենք, բայց աւելի ուշ, քան 
մենք բոլորս ցանկանում ենք։
Այժմ ոչ թէ ամփոփումների ու դասեր 
տալու, այլ դասեր քաղելու ժամա-
նակն է։ Լրատւութեան ապագայի 
տեսանկիւնից, սակայն, հնարաւոր 
է որոշ նախնական դիտարկում-
ներ անել յետհամավարակային 
շրջանի համար։ Որոշ ժամանակ 
անց «կորոնահամաճարակի» հետե-
ւանքներն ազդելու են լրատուա-
միջոցների ամենօրեայ գործու-
նէութեան վրայ, եւ ազդեցու-
թեան շրջանակը ներառելու է թէ՛ 
բովանդակութեան արտադրութեան 
եւ սպառման ձեւերը, թէ՛ տնտե-
սավարման մոտելները, թէ՛ 
մարդկային ռեսուրսների (resource) 
կառավարումը։ Լրատուական aար-
տադրութեան մի շարք ճիւղերի 
համար կարող են առաջանալ լրջա-
գոյն մարտահրաւէրներ, միւսների 
համար (օր.՝ ռատիոյի ու հեռուստա-
տեսութեան)՝ սկսուի երկրորդ «ոսկէ 
դարը»։ Այսօր ոչ ոք չունի պատրաստի 
բանաձեւեր, եւ ներկայացուող թէզերն 
էլ ապագայի վերաբերեալ քննարկում 
սկսելու հրաւէր են։
No News Is Good News
Այսօր լրատուամիջոցները հեղեղուած 
են կորոնավիրուսի համաճարակի 
մասին տեղեկութիւններով։ Այս 
թեմայով լուրերի անվերահսկելի 

սպառումը հասնում է այնպիսի 
ծաւալների, որ սպառնում է թու-
լացնել մարդու հոգեբանական 
դիմադրողականութիւնը։ Այդ մտա-
հոգութիւնից ելնելով՝ ԱՀԿ գլխա-
ւոր տնօրէն Թետրոս Ատհանոմ 
Կեպրեյեսուսը կոչ արեց տեղե-
կատւութեան հետ առնչուել օրուայ 
ընթացքում առաւելագոյնը երկու 
անգամ։ Փաստօրէն, կորոնավիրուսի 
համաճարակի համար առաւել կիրա-
ռական է այն թեւաւոր խօսքը, երբ 
լուրերի բացակայութիւնն արդէն իսկ 
լաւ նորութիւն է։
Սակայն լրատուամիջոցների համար 
սա միակ լաւ նորութիւնը չէ։ Լրատուա-
միջոցները լուրեր են արտադրել թէ՛ 
համաշխարհային պատերազմների, 
թէ՛ այլ ոչ պակաս լուրջ ցնցումնե-
րի ժամանակաշրջանում։ Լրագրող-
ները կրկին ապացուցեցին, որ 
պատրաստուած են փոփոխութիւն-
ներին, որ արտակարգ իրավի-
ճակում աշխատելու ռիթմն իրենց 
համար սովորական է։ Հիմա էլ 
բազմաթիւ արհեստավարժներ զբա-
ղուած են աշխարհը պատուհասած 
համաճարակի մասին պատմութիւն-
ներ պատմելով՝ հիւանդութեան 
դէմ պայքարի առաջնագծից մինչեւ 
տնային աշխատասենեակները։
Աշխարհի բազմաթիւ պետութիւննե-
րում հեռավար աշխատանքին 
անցնելուն ամենապատրաստուած 
ճիւղերից մէկը եղան լրատուա-
միջոցները։ Մեր գործընկերներից 
շատերն այս բարդ իրավիճակում 
ցոյց տուեցին արագ կողմնորոշուե-
լու հանճարեղութեան հասնող 
պարզ լուծումներ։ Եթէ նախկինում 
հեռավար աշխատանքը համարւում 
էր ֆրիլանսերների (freelancers)  
մենաշնորհը, ապա համավարակի 
պայմաններում այն դառնում է կեանքի 
սովորական նորմ։ Ասուածն այլեւս 
վերաբերում է ոչ միայն արդէն իսկ 
հեռավարութեան որոշակի փորձ 
ունեցող համացանցային լրատուա-
միջոցներին, այլեւ աւանդական 
լրատւութեան միւս ոլորտներին՝ 
տպագրից մինչեւ հեռարձակող։
Այս վերափոխումը, մի կողմից, 
արհեստագիտութեան արագ առաջ-
ընթացի, միւս կողմից՝ ազատ 
տեղաշարժի եւ սոցիալական շփում-
ների սահմանափակման հետե-
ւանք է։ Լրատուական բովանդա-
կութեան ստեղծման համար այսօր 
բացակայում են մենաշնորհները, 
նոր խելացի հեռախօսների օգնու-
թեամբ էլ հնարաւոր է ստեղծել 
այնպիսի որակի աուտիո—վիզուալ 
(audio-visual) բովանդակութիւն, որ 
համադրելի է անգամ մի քանի տարի 
առաջուայ պրոֆեսիոնալ տեխնիկայի 
արտադրանքի հետ։ Ճգնաժամային 
պայմանները թապուներ են կոտրում։ 
Աւանդական լրատուամիջոցներն էլ 
այլեւս կաշկանդուած չեն չօգտագոր-
ծել այն ձեւաչափերով ստեղծուած 
բովանդակութիւնը, որին նախկինում 
դիմում էին միայն ծայրայեղ անհրա-
ժեշտութեան դէպքում (օրինակ՝ 
հեռավար գոնֆերանսներ, հեռա-
զանգերի տեսագրութիւններ եւ այլն), 
այնպէս ինչպէս G20-ի երկրների 
առաջնորդները այլեւս պարտադրուած 
չեն հաւաքուել գագաթնաժողովի, 
եթէ այն կարելի է անցկացնել տեսա-
գոնֆերանսի ռեժիմով։
Համավարակը դարձաւ նախկինում 

կանխատեսուած միտումների 
զարգացման գադալիզատոր (cat-
alyst)։ Սակայն արդեօ՞ք այդ 
կանխագուշակուած իներցիան չի 
դանդաղելու տնտեսական վերահաս 
անորոշութիւնից։
Իտալացի Բժշկի Ընտրութիւնը, 
Տնտեսական Մարտահրաւէր-
ները, Մարդկային Գափիթալն 
Ու Տեխնոլոգիաները
Համաշխարհային տնտեսութեան 
ապագայի մասին հնչող կանխա-
տեսումները եւ տնտեսական աշխու-
ժութեան հաւանական դանդա-
ղեցումը կարող են ցաւոտ հարուած 
հասցնել լրատուամիջոցների տնտե-
սական հնարաւորութիւններին ու 
ֆինանսական կայունութեանը։ Կար-
ճաժամկէտ հեռանկարում այս ամենը 
կարող է լուրջ մարտահրաւէր չդառ-
նալ, սակայն պարզից էլ պարզ է, որ 
խորացող հանրային ու տնտեսական 
տագնապի պայմաններում լրատուա-
միջոցները նոյնպէս տնտեսական լուրջ 
կորուստներ են կրելու։
Դեռեւս անհասկանալի է, ինչ կը լինի 
լրատուամիջոցների եկամուտների 
աւանդական աղբիւրների հետ, անորոշ 
է, թէ ինչպէս կը փոփոխուի գովազդա-
յին շուկաների կոնյունկտուրան։ Այս 
ձեւափոխումները ցաւոտ հարուած 
կը հասցնեն լրատուական «ոսկէ 
միջինին», քանի որ համաշխարհային 
խոշոր խաղացողներն աւելի շատ 
ռեսուրսներ ունէն հնարաւոր 
շոքերին դիմակայելու համար, 
իսկ փոքր դերակատարները՝ 
պլոկերները, վլոկերներն ու 
պրոտքասթերներն առանց այն էլ 
գործում են սահմանափակ միջոցների 
առկայութեամբ։ Լրատուամիջոցների 
մի մասն ստիպուած է լինելու եկամու-
տի նոր աղբիւրներ գտնել՝ սեղմուող 
հնարաւորութիւնների պայմաններում։
Միեւնոյն ժամանակ, հեռավար 
աշխատանքի երկարող փորձառու-
թիւնը կարող է հարցականի տակ 
դնել գրասենեակներ պահելու, դրա 
հետ կապուած ծախսեր կատարե-
լու անհրաժեշտութիւնը։ Արդեօ՞ք 
վերանում է մեծ նիւզռումը՝ տեղը 
զիջելով անհրաժեշտ նուազագոյն 
ծանրաբեռնուածութիւն ունեցող 
գրասենեակին, որը հնարաւոր 
է սպասարկել սահմանափակ 
ծախսերով։ Եւ արդեօ՞ք մետիա-
մենեջերների (mediamanager) 
համար չի մօտենում այն օրը, 
երբ լրատուամիջոցներ փրկելու 
համար պէտք է ստիպուած ծանր 
ընտրութիւն կատարել մարդկային 
ռեսուրսների կառավարման հար-
ցում, ճիշտ այն մեթոդով, ինչն, ըստ 
լրատուամիջոցների, կատարում 
են գերբեռնուած հիւանդանոցի 
բժիշկները՝ մարդկային կեանք փրկե-
լու համար։
Ամեն դէպքում, բովանդակութեան 
նկատմամբ տեխնիկական պահանջ-
ների ազատականացումը հանգեց-
նելու է մի իրավիճակի, երբ մետիայի 
առաջնային օղակում անհրաժեշտ են 
լինելու բազմազան բովանդակութիւն 
ստեղծելու ունակութիւն ունեցող 
մասնագէտներ՝ իւրատեսակ «Իւնի-
վերսալ զինուորները»։ Եւ եթէ այս 
կանխատեսումն իրականութիւն 
դառնայ, աւելի մեծ կիրառութիւն 
են ստանալու արհեստական 
բանականութեան գործիքներն ու 
շարժական տեխնոլոգիաները ոչ 

միայն մետիասպառման, այլեւ՝ մետիա 
բովանդակութեան արտադրութեան 
ոլորտում։
Մէջբերելով Մարկեսին. «Մի 
Յայտարարուած Մահուան 
Պատմութիւն», Թէ՞ «Սէրը 
Ժանտախտի Ժամանակ»
Ես մարդկանց այն փոքրացող խմբից 
եմ, ում համար տպագիր թերթը 
լրագրողական, իսկ Գաբրիէլ Կարսիա 
Մարկեսի ստեղծագործութիւնները 
գրական «առաջին սերերն» են։ 
Հաւանաբար, ենթագիտակցութեան 
հեգնանքով էր, Մարկեսի այս երկու 
գործերի վերնագրերը դարձան այս 
ենթաբաժնի բնաբանը։
Տպագիր մամուլի մահուան մասին 
կանխատեսումները հնչում են 
վաղուց։ Հնչում են չարագուշակ։ Բոլոր 
երկրներում էլ տպագիր մամուլի տպա-
քանակները նուազում են, եւ թերթերի 
ու հանդէսների փակման կամ միայն 
էլեկտրոնային ձեւաչափի անցնելու 
մասին նորութիւններն այնքան 
յաճախ են հանդիպում լրահոսում, 
որ թղթային կրիչի վրայ ցանկա-
ցած նոր լրատուամիջոցի ծնունդ 
համարեայ սենսացիա (sensational) 
է։ Տպագիր մամուլի «նաւապետները» 
կատաղի դիմադրում են, անցնում 
են էլեկտրոնային ու առցանց 
վաճառքներին, սակայն բացասական 
կանխատեսման ողնաշարը կոտրել 
որեւէ մէկին չի յաջողւում։
Ու չնայած թերթերն առ այսօր էլ 
կարողանում են պահել լրատւութեան 
ամենահեղինակաւոր ճիւղը լինելու 
առաջնութիւնը, նոր կորոնավիրու-
սի համավարակն ամենացաւոտը 
հարուածում է տպագիր մամուլին, որի 
արտադրութեան մէջ ներգրաւուած են 
հարակից օղակներ (պոլիգրաֆիայի, 
ցրման ու բաժանորդագրութեան 
ծառայութիւններ)։ Քարանթինային 
միջոցառումները, ամենայն հաւանա-
կանութեամբ, նուազեցնելու են տպա-
գիր մամուլի առանց այն էլ իջած 
վաճառքները։ 
Այդ միտումների վրայ ազդեցութիւն է 
ունենալու նաեւ այն մտավախութիւնը, 
որ թղթային կրիչը կարող է լինել 
վիրուսի տարածման աղբիւր։
Յայտնի չէ, թէ համավարակից յետոյ 
ի՞նչ փոփոխութիւնների կարող է 
ենթարկուել մարդկանց սպառո-
ղական վարքագիծն ու, ամենայն 
հաւանականութեամբ, հենց տպագիր 
մամուլին է վիճակուած դիմանալ այս 
«կորոնաճգնաժամի» ամենածանր 
հարուածին։
Novus Ordo։ Կրթական, Առողջա-
պահական ու Զուարճանքի 
Ծառայութիւններ
Ցանկացած մարտահրաւէր նախ 
եւ առաջ հնարաւորութիւն է։ Յետ-
համաճարակային «Նոր աշխարհում» 
տնտեսական կարողութիւնների 
ամրապնդման մարտահրաւէրն 
ամենածանրն է լինելու։ Ամենայն 
հաւանականութեամբ, այդ հանգա-
մանքը լրատուամիջոցներին ստի-
պելու է աւելի մեծ ուշադրութիւն 
դարձնել գործունէութեան այնպիսի 
ոլորտներին, ուր տեղափոխուելու 
է վճարունակ պահանջարկը։ Ու 
խօսքը բնաւ զուգարանի թղթի 
արտադրութեան մասին չէ…

Imagine, There’s No Newsroom… 
Լրատուամիջոցները Համավարակից Յետոյ
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Համաշխարհային տնտեսական 
ֆորումի տարիներ առաջ հրապա-
րակած կանխատեսումներից 
մէկի համաձայն, միջին դասի 
աճին զուգահեռ (2030 թ. այն ողջ 
աշխարհում պէտք է կազմէր 4,9 
միլիարդ մարդ), պէտք է աւելանալ 
նաեւ նոր մետիա- ծառայութիւնների 
պահանջարկը՝ կրթական, բրիմիում 
(premium) բովանդակութեան, on-de-
mand տեսաբովանդակութyան, 
առողջապահական ու բարեկեցու-
թեան ծառայութիւնների սպառման 
ասպարէզում։
Կորոնավիրուսի տարածման 
համաճարակն ու քարանթինային 
միջոցների կիրառումն աշխարհի 
շատ երկրներում ինքնաբերաբար 

նպաստեցին այդ կանխատեսում-
ների արդարացմանը։ Ենթադրում 
ենք, որ լրատուամիջոցները նոյնպէս 
մեծացնելու են ներդրումներն այս 
ոլորտներում։ Սա որոշակիօրէն 
կարող է փոփոխել լրատուամիջոց-
ների աշխատանքի բնոյթն ու 
բովանդակութիւնը։
Հեղինակութիւն. Լրատուա-
միջոցի «Աննիւթական» Գափի-
թալը
Ժամանակակից իւրաքանչիւր 
լրատուամիջոցի համար հեղինա-
կութիւնը ոչ միայն ու ոչ այնքան 
աննիւթական արժէք է, որքան 
գափիթալիզացուող (capitalization), 
ինչու չէ, նաեւ գոմերցիալիզացուող 
(commercialization) աքթիւ։ Եւ 
չնայած անորոշութիւններին, մէկ 
բան շատ որոշակի է. ապագան 

զերծ չի լինելու համամարդկային 
նոր մարտահրաւէրներից, որոնք 
վերաբերելու են իւրաքանչիւրին, 
այնպէս, ինչպէս համաճարակային 
վտանգը։ Հաշուի առնելով աշխարհի 
փոխկապակցուածութեան ու կլո-
պալացման (global) ծաւալը՝ նոր մար-
տահրաւէրները կարող են պակաս 
ծանր չլինել։
Որքան էլ ներկայ կարճաժամկէտ 
փուլում հնչեն հակակլոպալիստա-
կան (antiglobalistical) կոչեր, 
աշխարհն ինքնին, աւելի քիչ կլոպալ 
չի դառնալու ո՛չ տնտեսական 
կապերի, ո՛չ մարդկային շփումների, 
ո՛չ էլ տեղեկատուական հոսքերի 
առումներով, եւ արհեստագիտական 
զարգացումները միայն խորացնելու 
են այս միտումները։
Ինչպէս ներկայում, այնպէս էլ 

ապագայում ճգնաժամերի յաղթա-
հարման մէջ կարեւորուելու է տեղե-
կատուութիւն սփռողների հեղի-
նակութիւնը։ Այդ «աննիւթական 
գափիթալն» ամրապնդելու գործում 
անելիք ունեն հասարակական կեանքի 
բոլոր դերակատարները, առաջին 
հերթին լրատուամիջոցներն իրենք, 
մանաւանդ այս ժամանակաշրջանում, 
երբ նախկին խնդիրներին (Fake news, 
սոցիալական ցանցերի յաղթարշաւ, 
թուային դարաշրջանի լրատուական 
էթիկական (բարոյեական) հարցեր 
եւ այլն) աւելանում են նորերը, որոնք 
աւելի բարդ են, առօրեական եւ 
շօշափելի։
Համաճարակից յետոյ աշխարհում 
կարող է շատ բան փոխուել, սակայն 
լրատուութիւնը, համացանցն ու 
հաղորդակցութիւնը մնալու են 
նոյնքան կարեւոր։ Չէ որ, եթէ նրանք 
չլինէին, մենք յայտնուելու էինք խորը 
միջնադարում։
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Ժամանակին Շուշիկ անունով 
աղջիկ մը կար, որ շատ կը սիրէր 
գիրք կարդալ: Ան կ’ապրէր մեծ մօր 
հետ հեռաւոր գիւղի մը մէջ: Հայրը 
կ’աշխատէր հեռաւոր երկրի մը մէջ: 
Ան կորսնցուցած էր մայրը, երբ չորս 
տարեկան էր: Մեծ մայրը եղած էր 
արտաքին աշխարհին հետ իր կապը, 
իր ուսուցիչն էր ու մայրը:
Օր մը Շուշիկ որոշեց անտառ երթալ: 
Հոն ծառի մը տակ պիտի նստէր 
ու գիրք կարդար: Անտառը իրենց 
տան մօտ էր եւ երկար ատենէ ի 
վեր մտադրած էր բնութեան այդ 
հրաշալիքին այցելութիւն մը տալ, 
վայելել ծառերուն շուքը, գտնել նոր 
բոյսեր ու ծաղիկներ: Մեծ մայրը կը 
վախնար աղջկան վրայ եւ փորձեց 
դէմ դնել այդ գաղափարին: Աղջիկը 
հաստատակամ էր... 
Յաջորդ առաւօտ ան պատրաստեց 
իր պայուսակը եւ ճամբայ ելաւ: 

Մեծ մայրը իրմէ խնդրեց չուշանալ: 
Անտառը կը գտնուէր լերան լանջին 
ու կը տարածուէր լերան գագաթէն 
մինչեւ գիւղին վերի մասը: Իրենց 
տունը կը գտնուէր անտառէն երեք 
տուն հեռաւորութեան վրայ: Շուշիկ 
անցաւ այդ տուներուն առջեւէն, 
անցաւ տուները անտառէն բաժնող 
մայր ճամբան ու մտաւ գիւղի այգին: 
Անտառի ճամբու երկու կողմերուն 
վրայ կային դեղձի, սալորի, խնձորի 
եւ այլ պտղատու ծառեր:  
Շուշիկ սքանչացած էր բնութեան 
տեսարանով: Անտառը հեռուէն դիտելը 
ուրիշ էր, զայն մօտէն վայելելը՝ ուրիշ: 
Աղջիկը կամաց-կամաց սուզուեցաւ 
բնութեան այդ հրաշալիքին մէջ: 
Ժամանակը կանցնէր, սակայն 
Շուշիկ այնքան հմայուած էր, որ 
չզգաց ժամանակին անցնիլը: Ան կը 
գտնուէր իր տունէն մօտ մէկ ժամ 
հեռաւորութեան վրայ, երբ զգաց թէ 
մեղմիկ հովը սկսաւ վերածուիլ քամիի: 
Առաւօտեան, երբ ճամբայ ելած էր, 
երկինքին մէջ քանի մը ամպեր կային, 
իսկ հիմա անոնք դարձած էին մեծ կոյտ 
մը: Գորշ գոյնը անձրեւ կը նշանակէր:
Աղջիկը ճար չունէր: Պէտք է դէպի 
տուն վազէր: Արագ քայլերով բռնեց 
տան ճամբան: Հովը եւ անձրեւը 
առիթ չէին տար իրեն: Մեծ մայրը 
պիտի մտահոգուէր: Այս փոթորիկը 
դադրելու միտք չունէր ու ինք կրնար 
թրջուիլ ու հիւանդանալ: Փորձեց 
ապաստանարան մը գտնել ու հոն 
սպասել: Քիչ ետք ճամբու աջ կողմը 
լերան լանջին նկատեց խորշ մը: Փոքր 
քարայր մը ըլլալու էր: Ժամանակ չի 
կորսնցուց: Անցաւ ծառերու մէջէն 
ու բռնեց քարայր տանող արահետը: 
Ճամբան դիւրին չէր: Տեղ մը մագլցեցաւ 
քարերը բռնելով, տեղ մը սահեցաւ 
ոտքը խոնաւ հողի հանդիպելով: 
Վերջապէս հասաւ այդ խորշի մուտքին: 
Ներսը դիտեց: Փոքր քարայր մըն էր, 
բաւական էր պատսպարուելու համար:
Մութը կոխեց: Մեծ մայրը որքան 
պիտի մտահոգուէր: Երանի կարենար 
լուր մը հասցնել, թէ ինք ողջ-առողջ 
է: Փոթորիկը սաստկացաւ ու 
վերածուեցաւ ձիւնամրրիկի: Հոս պէտք 
է գիշերէր: Դուրս ելլելը անկարելի 
էր: Շուշիկ համակերպեցաւ իր նոր 
վիճակին: Պայուսակէն ծածկոց մը 
հանեց ու զայն փաթթեց իր շուրջ 
քիչ մը տաքնալու համար: Լաւ որ 
հետը լուսամփոփ բերած էր: Գոնէ 
մութին մէջ չէր մնար: Ուրիշ ճար 
չունէր: Առաւօտեան այս ձիւնամրրիկը 
հաւանաբար հանդարտէր ու ինք 

բռնէր վերադարձի ճամբան: Այս յոյսով 
քնացաւ...
Առաւօտեան քարայրէն դուրս նայեցաւ 
ու ի՞նչ տեսնէր: Ձիւնամրրիկը կը 
շարունակուէր: Անտառը ամբողջովին 
ինկած էր ճերմակ ծածկոցի մը տակ: 
Փորձեց դուրս ելլել, սակայն ոտքը 
թաց քարի մը դպաւ եւ սահեցաւ ու 
հազիւ զսպեց ինքզինք: Քիչ մնաց 
գլտորուէր: Զգաց որ պէտք է սպասէ: 
Այս ձիւնամրրիկը ուրտեղէ՞ն եկաւ: 
Իր գեղեցիկ պտոյտը խանգարեց: 
Ինչպէ՞ս պիտի կարենար վերադառնալ 
իր տունը: Մշուշը իջած էր ցած ու 
անդադար կը ձիւնէր: Մեծ մայրը 
արդեօք որքան մտահոգուած էր հիմա:
Այս վիճակը մոռցնել տուած էր իր 
անօթի ըլլալը: Երէկ իրիկուընէ ի 
վեր բերանը բան չէր դրած: Բացաւ 
պայուսակը եւ փնտռեց: Միայն 
պանիրով հացի կտոր մը գտաւ: 
Բաւական չէր: Ախորժակով կերաւ 
ու նայեցաւ քարայրէն դուրս: Այս 
ձիւնամրրիկին մէջ ի՞նչ ուտելիք պիտի 
գտնէր: Քարայրի մուտքէն քիչ մը անդին 
նկատեց բոյս մը: Զգուշութեամբ դուրս 
ելաւ ու հասաւ անոր: Քաղեց քիչ մը 
այդ բոյսի տերեւներէն ու վերադարձաւ 
քարայր: Տերեւ մը առաւ, սրբեց ու 
փորձեց ուտել: Թէեւ քիչ մը լեղի էր, 
սակայն համեղ: Այնքան անօթի էր, որ 
բոլոր տերեւները կերաւ:
Ձիւնամրրիկը դադրելու միտք չունէր: 
Այս իրիկուն ալ հոս պիտի մնար 
կարծես: Դարձեալ փաթթուեցաւ այդ 
ծածկոցին ու փորձեց քնանալ: Այնքան 
յոգնած էր որ աչքերը շուտով փակեց...
 Առաւօտեան արթնցաւ 
թռչուններու ճռուողիւնէն: Քարայրէն 
դուրս նայեցաւ:  Վերջապէս 
ձիւնամրրիկը դադրած էր: Երկինքին 
վերադարձած էր իր կապոյտը: Պիտի 
կարենար վերադառնալ իր տունը, 
մեծ մօրը պատմէր իր ունեցած 
արկածախնդրութիւնը բնութեան մէջ: 
Բնութիւնը արթնցած էր: Թռչուններու 
ճռուողիւնը ինչ գեղեցիկ էր: Առանց 
անոր չկար կեանք բնութեան մէջ: 
Շուշիկ հաւաքեց ծածկոցը, դրաւ 
պայուսակին մէջ ու բռնեց քարայրէն 
վայրէջքի ճամբան: Միշտ ժայռէն 
իջնելը մագլցելէն դժուար է: Ճիգով 
մը իջաւ քարայրէն վար ու հասաւ 
անտառին ծայրը: Բռնեց վերադարձի 
ճամբան, ձիւներու մէջէն քալելով: 
Շատ գնաց թէ քիչ, անտառին ձախ 
կողմը նկատեց տնակ մը, զոր չէր 
նկատած իր պտոյտին սկիզբը: 
Հետաքրքրութիւնը զինք մղեց 
մօտենալու տնակին եւ տեսնելու, թէ 

ով կ’ապրէր այդ ամայի շրջանին մէջ, 
անտառին մէջտեղը: Դուռը զարկաւ, 
սակայն որեւէ ձայն չի լսեց: Նկատեց, 
որ դուռը կիսաբաց է: Փոքր ճիգով մը 
դուռը բացաւ: Ներսը կիսամութ էր եւ 
կահոյքը փոշիներու մէջ: Յայտնի էր, որ 
այդտեղ մարդ չէր բնակած տարիներէ 
ի վեր: Մտաւ ներս եւ աչքը պտտցուց 
ամէն կողմ: Նկատեց, որ սենեակին 
ներքնամասին փոքր դուռ մը կար: 
Արդեօք ի՞նչ կար այդ դրան ետեւը: 
Կ’ուզէր գիտնալ: Փորձեց բանալ դուռը, 
սակայն նկատեց, որ ան կղպուած է: 
Աչքին զարկաւ փոքր տուփ մը, որ կը 
գտնուէր յատակին: Մէջը գտաւ շատ մը 
բանալիներ: Մէկ առ մէկ փորձեց բոլոր 
բանալիները բանալու համար դուռը, 
սակայն չյաջողեցաւ: Յետոյ նկատեց, 
որ դրան քովի դարակին վրայ բանալի 
մը կար, քիչ մը միւսներէն մեծ: Առաւ 
զայն եւ ով հրա՜շք դուռը բացուեցաւ: 
Ներս մտաւ եւ նկատեց, որ տեղէ մը 
լոյս կը մտնէր ներս: Շարունակեց 
քալել լոյսին ուղղութեամբ եւ քիչ 
ետք իր առջեւ բացուեցաւ հրաշալի 
տեսարան մը: Աչքերուն չէր հաւատար: 
Շատ գեղեցիկ պարտէզ մըն էր, ուր 
գոյնզգոյն ծաղիկներ կային: Ծառերը 
հոյակապ շուք մը կը ձգէին խոտին 
վրայ: Թռչունները անկաշկանդ կը 
թռչէին ծառէ ծառ: Հետաքրքրութիւնը 
Շուշիկը մղեց մտնելու այդ պարտէզը: 
Քիչ մը քալելէ ետք նկատեց, թէ 
ծառի մը տակ աղջիկ մը նստած էր 
ու քովը ծեր կին մը կար: Մօտեցաւ 
աղջկան եւ նկատեց, որ ան գիրք կը 
կարդար: Ուրիշ տարօրինակ բան մըն 
ալ նկատեց: Աղջիկը որքան իրեն կը 
նմանէր... Շուշիկի հետաքրքրութիւնը 
չափ ու սահման չունէին: Ան աղջիկին 
հետ սկսաւ խօսիլ: Աղջիկը պատմեց 
իր ապրած կեանքին մասին: Ան, երբ 
աւարտեց իր պատմութիւնը, Շուշիկ 
նկատեց զարմանքով, թէ այդ ճիշդ 
իր ապրած կեանքն էր, իր բոլոր 
մանրամասնութիւններով... Այդ ծեր 
կինն ալ աղջկան մեծ մայրն էր, որքան 
նման իր մեծ մօր...
Շուշիկ վերջապէս համոզուեցաւ, 
որ այդ աղջիկը ինքն էր, ինքզինք 
կը տեսնէր հայելիին մէջ... Նկատեց, 
թէ այս տեսարանը տեսնելէն ետք 
սկսաւ փոխադրուիլ ուրիշ տեղ մը, 
որ շատ ծանօթ էր իրեն: Նկատեց իր 
սենեակի պահարանը, գրասեղանը, 
լուսամփոփը... Իր սենեակին մէջն էր: 
Արթնցաւ: Փնտռեց պարտէզը: Չգտաւ: 
Արդէն իր տունը հասած էր ու բոլորը 
գեղեցիկ ու անկրկնելի երազ մըն էր... 

Նոր Սերունդի Գրիչ Մը
Ամիսներ առաջ հանդիպե-
ցայ Պէյրութի Վահան Թէքէ-
եան միջնակարգ վարժարանի 
նախկին սան եւ Սահակեան 
Լեւոն Մկրտիչեան Քոլէճի 
ուսանող Շաղիկ Ղազարեա-
նին: Ըլլալով տաղանդներու 
«որսորդ» մը, շուտով նկատե-
ցի Շաղիկի մտաւորական 
եւ գրական տաղանդը: Իրմէ 
խնդրեցի ցոյց տալ իր գրական 
փորձերէն մէկը: Արդիւնքը 
այս պատմուածքն էր: Նոր 
սերունդին պատկանող Շաղիկ 
Ղազարեան փաստեց, թէ այդ 
սերունդը միայն բջիջային 
հեռախօսներու եւ այփէտերու 
սերունդ չէ: Այդ սերունդին մէջ 
նաեւ իսկական տաղանդներ 
կան: Հարկ է միայն փնտռել, 
գտնել եւ զարգացնել այդ 
տաղանդները: Այս առաջին 
փորձն է եւ ես վստահ եմ, որ 
Շաղիկ մեզի պիտի սքանչաց-
նէ իր պատմուածքներով: 
Քաջալերենք զինք մեր գնա-
հատանքով:

Վ. Թոսունեան
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Ունկնդրել Թումանեանի Հեքիաթները

Ասկերանի Խաչեն Համայնքի Մանկապարտէզը Նոր Գոյք Ստացած է

Տեսաժապաւէն՝ Նուիրուած Ապրիլեան 
Քառօրեայ Պատերազմի Հերոսներուն

Առցանց Հարթակի Վրայ Մրցոյթ

Eagle Eye Armenia-ն Shedu ComicS-ի 
և Tv9-ի հետ համատեղ կը ներկա-
յացնէ տեսաժապաւէն, նուիրուած 
Արցախի Ապրիլեան քառօրեայ 
պատերազմի հերոսներուն: Ֆիլմին 
մէջ մասնաւորապէս կը ներկայացուի 
յենակէտ 116 սահմանադիրքին շուրջ 
կատարուած հերոսական ռազմական 
գործողութիւններու պատմութիւնը։ 
Յենակէտ 116 դիրքը կը գտնուէր 
հրամանատար Արմենակ Ուրֆա-
նեանի եւ իր տղոց պաշտպանութեան 
տակ։ Տեսաժապաւէնը Անդրանիկ 

«Քայլ առ քայլ». Հայաս-
տանի Գրականու-
թեան եւ արուեստի 
թանգարանը առցանց 
հարթակի վրայ կ՚իրա-
կանացնէ հետաքրքրա-
կան մրցոյթ մը։ Այսպէս, 
«Եղիշէ Չարենց» 
գրականութեան եւ արուեստի թան-
գարանը իր պահոցներուն մէջ ի 
պահ դրուած յայտնի եւ անյայտ լու-
սանկարներու հիման վրայ կ՚իրա-
կանացնէ խաղ-մրցոյթ մը։ 
«Արմէնփրէս»ի հաղորդմամբ՝ «Քայլ 
առ քայլ» խաղ-մրցոյթի կանոններն 

Զոհրաբեանի, Ռոպերթ Աբաջեանի, 
Արմենակ Ուրֆանեանի եւ Քիարամ 
Սլոյեանի հերոսական խոյանքի պատ-
մութիւնն է։

են աշխոյժ մասնակցիլ 
յառաջիկայ մէկ շաբ-
թուան ընթացքին տեղի 
ունեցող խաղին՝ մուտք 
գործելով տրուած յղու-
մով՝ https://puzzel.org/
en/slidingpuzzle/play, 
հաւաքել գլուխկոտրուկը 

հնարաւորինս արագ եւ ճիշդ կիսուիլ 
արդիւնքով մեկնաբանութիւններու 
հատուածին մէջ:
Ամենալաւ արդիւնքներ ցուցաբերած 
մասնակիցները Գրականութեան եւ 
արուեստի թանգարանի կողմէ կը 
ստանան անակնկալ նուէր:

Մշակութային հաստատութիւնները 
որոշ ժամանակով դադրեցուցած են 
իրենց գործունէութիւնը: Անոնցմէ 
շատերը կը փորձեն պահել կապը 
արուեստասէրներու հետ առցանց 
հարթակի վրայ:

Յովհաննէս Թումանեանի թանգա-
րանը առցանց հարթակի վրայ 
հեքիաթներ կը ներկայացնէ նաեւ 
արեւմտահայերէնով։
Հայաստանի Յովհաննէս Թումանեա-
նի թանգարանը առցանց հարթակի 
վրայ բազմաթիւ ու բազմաբովան-
դակ ծրագիրը կ՚իրականացնէ այցե-
լուներու հետ կապը չկորսցնելու 
նպատակով։ Թանգարանը կը փորձէ 
իր ուշադրութեան կեդրոնին պահել 
ոչ միայն Հայաստանի, այլեւ սփիւռքի 
մէջ բնակող հայրենակիցները։
«Ընտիր հեքիաթներ արեւմտահա-

Խաչենի մանկապարտէզին անհրա-
ժեշտ են մահճակալներ, որուն ալ, ի 
ուրախութիւն բոլորի, արձագանգած 
է Արթուր Բալայեանը:
Ըստ տնօրէնին՝ մանկապարտէզը 
կառուցուած է 2007-ին, ֆրանսա-
հայ բարերարներու կողմէն: Շէնքը 
տիպային է. Անիկա կը համապա-
տասխանէ ժամանակակից չափա-
նիշներուն:
«Երեխաները մինչեւ այժմ կը քնա-
նային գրեթէ յատակին հաւասար, 
ցած մահճակալներու վրայ, որ 

յերէն» նախաձեռնութեան շրջա-
նակին մէջ ամէն շաբաթ հայրերը, 
մայրերը, մեծ մայրերը ու մեծ հայրե-
րը իրենց փոքրիկներու հետ կրնան 
այցելել թանգարանի «Ֆէյսպուք»ի 
պաշտօնական էջը եւ արեւմտա-
հայերէնով ունկնդրել Յովհաննէս 
Թումանեանի հեքիաթները:
Թանգարանի աշխատակիցները կը 
յորդորեն մեծահասակներուն ուշա-
դիր ըլլալ եւ օգնել երեխաներուն 
հաճոյքով կատարել հեքիաթասացի 
յանձնարարութիւնները:
Թանգարանը «Արի ծանօթանանք» 

մշտապէս բողոքի առիթ կու տար 
ծնողներուն: Յատակը քանդուած էր, 
եւ խոնաւութեան հոտը կը տարածուէր 
ողջ շէնքին մէջ։ Այժմ մենք ունինք 
նոր ու յարմարաւէտ մահճակալներ, 
վերանորոգուած ննջասենեակ ու 
խաղասենեակ, ուր երեխաները 
իրենց առօրեան կ’անցնեն հանգիստ 
եւ ուրախ: Մեր խորին շնորհակալու-
թիւնը կը յայտնենք բարերար Ա. Բալա-
յեանին՝ մեր համայնքին աջակցելու 
համար»,- մասնաւորապէս նշած է Ն. 
Բալայեան:

կրթական ծրագրի էջին վրայ 
ներկայացուցած էր Թումանեանի 
մասին պատմող շարժանկարի 
արեւելահայերէն տարբերակը: Այժմ 
այդ ժապաւէնը հնարաւոր է դիտել 
արեւմտահայերէնով:
Ինչպէս ամէն երկրի, այնպէս ալ 
Հայաստանի մէջ նոր տիպի քորո-
նաժահրի տարածումը  կանխար-
գիլելու նպատակով մէկ ամիս 
ժամկէտով՝ մարտի 16-էն ժամը 
18.30-էն մինչեւ ապրիլի 14-ի ժամը 
17.00-ը, յայտարարուած է արտա-
կարգ դրութիւն։ Յետաձգուած 
կամ չեղարկուած են բազմաթիւ 
զանգուածային միջոցառումներ: 

թեան տնօրէն Արթուր Բալայեան 
Ասկերանի շրջանի Խաչեն համայնքի 
մանկապարտէզին նուիրաբերած է 
18 մահճակալ, ինչպէս նաեւ վերա-
նորոգած է յատակը: Այս մասին, ըստ 
Artsakhpress.am-ի, յայտնած է ման-
կապարտէզի տնօրէն Նինել Բալայեան:
Ան տեղեկացուցած է, որ օրեր առաջ 
իրենց համագիւղացի, Ստեփա-
նակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» 
համալսարանի դասախօս Ամալիա 
Գրիգորեան իր Facebook-ի էջով 
տարածած էր յայտարարութիւն, որ 

«Բարի սամարացի» բարեգործական 
հասարակական կազմակերպու-

«Թռչէի Մտքով Տուն». Բուժքոյրերուն Երգի Վերածուած Կարօտը՝ Բոլոր Մայրերուն

Հայաստանի մէջ 2007 խորհրդա-
րանական ընտրութիւններու 
ընթացքին դիտորդական առաքելու-
թիւն, ձերբակալութիւն, այցելու-
թիւն Արցախ. աշխարհահռչակ ռոք 
երաժիշտ, «System Of A Down» 
խումբի մենակատար Սերժ Թան-
քեանի, գանատահայ բեմադրիչ 
Ատոմ Էգոյեանի եւ դերասանուհի, 
արտադրող Արսինէ Խանջեանի 
մասին պատմող «Ճանապարհ դէպի 
տուն» վաւերագրական ֆիլմը արդէն 
հասանելի է համացանցի վրայ։ 

«Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ բժշկա-
կան կեդրոնի վերակենդանացման 
բաժանմունքի աւագ բուժքոյր Հռիփ-
սիմէ Յունանեանի եւ բուժքոյր Էլմի-
րա Առաքէլեանի երգի վերածուած 
կարօտը նուէր բոլոր մայրերուն, բոլոր 
բուժաշխատողներուն, որոնք հիմա 
տունէն հեռու կը պայքարին յանուն 

Թանքեանի, Էկոյեանի եւ Արսինէ Խանճեանի 
Մասին Պատմող «Ճանապարհ Դէպի Տուն» 
Ֆիլմը Հասանելի է Համացանցի Վրայ

Բեմադրիչ Սեդա Գրիգորեանի 
ֆիլմին մէջ անոնց այցը Արցախի 
Հանրապետութիւն, ինչպէս նաեւ 
Խանճեանի զրոյցը մարդոց հետ:
Ֆիլմը մասնակցած է շարժանկարի 
շարք մը փառատօններու, Թորոնթոյի 
«Նուռ» կինոփառատօնին արժա-
նացած Լաւագոյն կարճամետրաժ 
վաւերագրական ֆիլմ մրցանակին` 
ուշադրութիւն հրաւիրելով այն օրե-
րուն Հայաստանի մէջ առկայ մարդու 
իրաւունքներու խնդրին վրայ:

մարդոց ապրելու իրաւունքին, նուէր 
նաեւ բոլոր ինքնամեկուսացածնե-
րուն եւ մեկուսացածներուն, որոնք 
օրերը կը հաշուեն հարազատ օճախ 
վերադառնալու համար: Մնացէք 
տունը, դիմացեք…»։

Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ բժշկա-
կան կեդրոնի հասարակայնութեան 
հետ կապերու պատասխանատու 
Ծովինար Խաչատրեան ֆէյսպու-
քեան էր էջին մէջ տարածած է 
կեդրոնի բուժքոյրերու կատարումով 
բոլորիս կողմէ շատ սիրուած երգը` 
հետեւեալ գրութեամբ.
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հանգրուանի մրցումները տեղի պիտի չունենան: «Քլէօպ Պրիւժ» շահած է 70 
կէտ եւ հռչակուեցաւ ախոյեան ու ապահովեց Չեմփիընզ Լիկի մասնակցութիւն: 
«Կենթ» շահած է 55 կէտ եւ գրաւեց 2-րդ դիրքը ու պիտի մասնակցի Չեմփիընզ 
Լիկի զտումի մրցումներուն: «Սփորթինկ Շարլըրուա» շահած է 54 կէտ եւ գրաւեց 
3-րդ դիրքը ու պիտի մասնակցի Իւրոբա Լիկի մրցումներուն: «Անվէր» շահած 
է 53 կէտ, գրաւեց 4-րդ դիրքը ու պիտի մասնակցի Իւրոբա Լիկի մրցումներուն:

Աñë»նալ Դաñձ»ալ Ø»ñժ»ó
Անգլիոյ «Արսենալ» ակումբի տնօրէնութիւնը անգամ մը եւս մերժած է Իտալիոյ 
«Ռոմա»ի առաջարկը Հենրիխ Մխիթարեանի խումբին միանալու համար: Ըստ 
կարգ մը տեղեկութիւններու «Ռոմա»ն 15 միլիոն եւրոյի բարձրացուցած էր իր 
առաջարկը հայ մարզիկին համար:

ÎáõաñïÇáլա 
Îáñëնóáõó Æñ ØաÛñը
Քորոնա ժահրի համաճարակին պատճառով 
մահացած է «Մանչեսթըր Սիթի»ի մարզիչ 
Փեփ Կուարտիոլայի մայրը Տոլորէս Սալա 
Մարիօն 82 տարեկանին: 

Չ»ֆ»ñÇն Îը Հաëïաïէ ԺաÙÏէïը
Եւրոպայի ֆութպոլի ֆետերասիոնի նախագահ Ալեքսանտր Չեֆերին յայ-
տարարած է, թէ մինչեւ 3 Օգոստոս պէտք է աւարտած ըլլան Եւրոպայի 
Չեմփիընզ Լիկի եւ Իւրոբա Լիկի մրցումները: Ան ըսած է, թէ մրցաշարքերը 
կրնան շարունակել ներկայ ձեւով, կրնան մրցումները տեղի ունենալ փլէյ օֆի 
ձեւով եւ չէզոք դաշտի վրայ, այսինքն երթ ու դարձը փոխարինել մէկ մրցումով: 
Աւարտական փուլին նաեւ կրնան մրցիլ 4 կամ 8 խումբեր:
Ան նաեւ կոչ ըրած է ազգային ախոյեանութիւնները չաւարտել կանխահաս 
ձեւով, որ կրնայ կանուխ եւ սխալ որոշում մը ըլլալ:

Ü»ÛÙաñ äÇïÇ ì»ñադառնաÛ
Ֆրանսայի «Փարի Սէն Ժերմէն» ակումբի տնօրէնութիւնը մտադիր է ամառուան 
փոխանցումներու ժամանակ պրազիլցի յարձակող Նեյմարը վերադարձնել 
«Պարսելոնա»ին:  Փոխարէնը ֆրանսացի Անթուան Կրիզման պիտի միանայ 
ֆրանսական ակումբին: Նեյմար 2017-ին միացած էր ֆրանսական ակումբին:

ØաñÃÇնէզ èէալ ØաïñÇïÇ ÂÇñախÇն 
ìñաÛ

«Ռէալ Մատրիտ»ի տնօրէնութիւնը կը հետեւի 
Արժանթինի «Ռիվըր Փլէյթ» խումբի պաշտպան Լու-
քաս Մարթինէզին: 23 տարեկան ֆութպոլիստին 
համաձայնագիրը ակումբին հետ կ'աւարտի 2021-
ին: Մարզիկով հետաքրքրուած են նաեւ «Ինթէր 
Միլան», «Վալենսիա» եւ «Մանչեսթըր Սիթի»:

îէ ÈÇխÃ Øանչ»ëÃըñ ºáõնաÛÃըïÇ 
ՀաÛ»աóքÇն îաÏ
Անգլիոյ «Մանչեսթըր Եունայթըտ» 
ակումբի տնօրէնութիւնը կը փափաքի 
իր շարքերուն մէջ տեսնել Իտալիոյ 
«Եուվենթիւս»ի եւ Հոլանտայի հաւա-
քականի կեդրոնական պաշտպան 
Մաթեյս Տէ Լիխթը: Մարզիկը մէկ տարի 
առաջ միացած էր «Եուվենթիւս»ին գալով 
«Այաքս Ամսթերտամ»էն: Տէ Լիխթ այս 
տարեշրջանին մասնակցած է 20 մրցումի 
եւ նշանակած է երկու կոլ:

ՔáõÃÇնÇû ԴէպÇ ԱնգլÇա՞
Սպանիոյ «Պարսելոնա»ի յարձակող Ֆիլիփէ Քութինիօ, որ մէկ տարուան համար 
փոխադրուած էր «Պայըրն Միւնիխ», կրնայ վերադառնալ Անգլիա: «Լիվըրփուլ»ի 
նախկին յարձակողը, որ 2018-ին փոխադրուած էր «Պարսելոնա», 145 միլիոն 
եւրօ գումարի հասնող համաձայնագիրով,  ունի երեք առաջարկներ «Մանչեսթըր 
Եունայթըտ»էն, «Թոթընհէմ Հոցփըր»էն եւ «Լեյսթըր Սիթի»էն:

äըñնլÇ ÎñնաÛ êնանÏանալ
Անգլիոյ առաջին դասակարգի «Պըրնլի» ակումբի նախագահ Մայք Կարլիք յայ-
տարարած է, թէ եթէ ախոյեանութիւնը չշարուանկուի, ակումբի տնօրէնութիւնը 
Օգոստոս ամսուան ընթացքին պիտի յայտարարէ սնանկութիւն:

ä»լառáõëÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն

ՔաïÇÙ»անÇ ÜÇáÙանը 8-ñդ ԴÇñքÇ ìñաÛ
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան Պելա-
ռուսիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 
3-րդ հանգրուանի մրցումները: Այս 
հանգրուանի ամենահետաքրքրական 
մրցումին, անցեալ տարուան ախոյեան 
եւ 5-րդ դիրքը գրաւող «Տինամօ Պրեսթ»  
իր դաշտին վրայ կրեց իր առաջին 

պարտութիւնը, երբ զիջեցաւ 10-րդ դիրքը գրաւող Մազիրի «Սլավիա»ին եւ 
նահանջեց 8-րդ դիրք:  14-րդ դիրքը գրաւող Պորիսովի «ՊԱԹԷ»ն տարաւ այս 
տարուան իր առաջին յաղթանակը, երբ իր դաշտին վրայ յաղթեց նորեկ Պրեսթի 
«Ռուկ»ին եւ 3 կէտով բարձրացաւ 9-րդ դիրք: Հայաստանի հաւաքականի 
յարձակող Կարէն Քատիմեանի մաս կազմած 7-րդ դիրքը գրաւող Կրատնոյի 
«Նիոման»ը իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 8-րդ դիրքը գրաւող Սալիկորսքի 
«Շախտիոր»ին դէմ եւ մրցումը աւարտեցաւ առանց կոլերու: Հայ մարզիկը խումբի 
հիմնական կազմին մէջն էր եւ փոխարինուեցաւ 88-րդ վայրկեանին: Խումբը 
4 կէտով գրաւեց 6-րդ դիրքը: Իսկ 13-րդ դիրքը գրաւող Մինսքի «Տինամօ»ն իր 
դաշտին վրայ մրցեցաւ 4-րդ դիրքը գրաւող Ժոտինոյի «Թորփետօ ՊելԱԶ»ին դէմ 
եւ տարաւ կարեւոր յաղթանակ մը: Իսկ 2-րդ դիրքը գրաւող «Էներկեթիք Մինսք»ի 
եւ առաջատար «Մինսք»ի միջեւ մրցումին, յաղթանակ տարաւ «Էներկեթիք»ը եւ 
գրաւեց առաջատարի դիրքը:  Իսկ 6-րդ դիրքը գրաւող «Սլուցք»ը իր դաշտէն դուրս 
հինգ կոլնոց մրցումի մը ընթացքին յաղթեց 3-րդ դիրքը գրաւող Մինսքի «Իսլոշ»ին 
եւ բարձրացաւ 2-րդ դիրք: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները եւ 
դասաւորումը.Ստորեւ տեսնել ցարդ արձանագրուած արդիւնքները. 
- Պելշինա Պապրոյսք – Կարատեյա  0-1
- Տինամօ Մինսք  – Թորփետօ ՊելԱԶ Ժոտինօ  2-0
- Շախտիոր Սալիկորսք  – Նիոման Կրատնօ  0-0
- ՊԱԹԷ Պորիսով   – Ռուկ Պրեսթ 1-0
- Տինամօ Պրեսթ  – Սլավիա Մազիր 1-2
- Էներկեթիք Մինսք – Մինսք 2-0, - Իսլոշ Մինսք – Սլուցք  2-3
- Սմոլեվիչի Աքթիապրսքի  - Վիթեպսք  0-1
Դասաւորւմ.1)Էներկկեթիք 9 կէտ 6-1, 2)Սլուցք 6 կէտ 6-4, 3)Մինսք 6 կէտ 6-5, 
4)Իսլոշ  6 կէտ 4-3, 5)Սլավիա 6 կէտ 5-5, 8)Նիոման 4 կէտ 2-1:

ՓÇõնÇÏÇ 28-աÙ»աÏը
Հայաստանի «Փիւնիկ» ակումբը տօնեց իր հիմնադրութեան 28 ամեակը: Ակումբը 
հիմնուած էր 1992 թուականին, Խորհրդային Միութեան փլուզումէն ետք, երբ 
նոյն տարին հիմնուած էին նաեւ Հայաստանի ֆութպոլի ֆետերասիոնը եւ 
առաջաին դասակարգի ախոյեանութիւնը: Ակումբի հիմնադիրն էր «Արարատ»ի 
եւ Խորհրդային Միութեան հաւաքականի նախկիպ ֆութպոլիստ Խորէն 
Յովհաննիսեանը: Խումբին անունը մինչեւ 1995, «Հ.Մ.Ը.Մ.» էր, ապա 
վերանուանուեցաւ «Փիւնիկ»: Խումբը Հայաստանի ախոյեանութիւնը շահած 
է 14 անգամ, բաժակը շահած է 8 անգամ եւ Սիւփըր բաժակը շահած է 9 անգամ:

ՔապաñáëÇ ì»ñլáõÍáõÙը
Հայաստանի ֆութպոլի հաւաքականի մարզիչ, 
սպանացի Եոաքին Քապարոս հարցազրոյց մը 
տուած է Հայաստանի ֆութպոլի ֆետերասիոնի 
մամուլի ծառայութեան եւ յայտարարած է, 
թէ ինք տեսերեզներ կը դիտէ հաւաքականի 
վերջին մրցումներէն: Ան ըսած է, թէ կը վերլուծէ 
բոլոր մարզիկներու խաղը անհատապէս եւ 
տարբեր դիրքերու վրայ, կը վերլուծէ խումբի 
օղակներուն աշխատանքը եւ իւրաքանչիւր 

օղակին համագործակցութիւնը միւս օղակին հետ: Ան աւելցուցած է, թէ խումբը 
յաղթողի հոգեբանութեամբ պէտք է մտնէ դաշտ: Մարզիչը բաւական գոհ է 
մարզիկներու թեքնիք պատրաստութենէն, նկատի ունենալով, որ անոնցմէ շատեր 
մաս կը կազմեն բարձր դասակարգի լիկաներու: Բարելաւելու տեղ միշտ կայ: 
Մարզիչը յայտնեց, թէ յետայսու պիտի մրցին այն մտածելակերպով, թէ տկար 
խումբ չկայ եւ բոլոր մրցումները կարեւոր են: Ան հաստատեց, թէ կապի մէջ է 
մինչեւ 21 տարեկան Հայաստանի հաւաքականի մարզիչ Անթոնիօ Ֆլորէսի հետ 
եւ կը պատրաստեն ցուցակ լաւ ֆութպոլիստներու, ապագային հաւաքական 
հրաւիրելու համար: Ան մեծ գնահատանքով խօսեցաւ Հենրիխ Մխիթարեանի 
տաղանդին եւ ղեկավարի ու մարդկային յատկանիշերուն մասին: Արշակ Կորեան 
նաեւ թեկնածու է մտնելու հաւաքական: Խօսելով հաւաքականի մարզիչներուն 
մասին, Քապարոս յայտարարծ է, թէ ան կը բաղկանայ իր օգնական Լուսիանօ 
Մարթի Թոսքանոյէ, Սուրէն Չախալեանէ, Ռոման Պերեզովսքիէ, ֆիզիքական 
պատրաստութեան մարզիչ Խաւիէ Մինիանոյէ եւ տարիքային հաւաքականներու 
երեք մարզիչներէն: Ըստ Քապարոսի, բոլորը մէկ խումբ են եւ միասին պէտք է 
ձգտին երկրի հաւաքականներու յաջողութեան:

ä»լճÇքաÛÇ ԱխáÛ»անáõÃÇõն

Քլէûպ äñÇõժ ä»լճÇքաÛÇ ԱխáÛ»ան
Պելճիքայի ֆութպոլի ֆետերասիոնը յայտարարեց, թէ Քորոնա ժահրի 
համաճարակին պատճառով,  պիտի աւարտէ երկրի ախոյեանութիւնը եւ 
վերջին դասաւորումը 29 հանգրուան ետք պիտի հաստատուի: Վերջին՝ 30-րդ 

ՄԱՐԶԱԿԱՆ 
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դասաւորումը: Աշխարհի 
ախոյեան նորվեկիացի Մակ-
նուս Քարլսըն կը պահէ 
առաջին դիրքը: Հայաստանի 
մեծ վարպետները ունին 
հետեւեալ դասաւորումը՝ 
Լեւոն Արոնեան  7-րդ, Գաբրիէլ 
Սարգսեան  54-րդ, Կարէն 
Գրիգորեան  71-րդ, Հրանդ 
Մելքումեան  74-րդ, Սերկէյ 
Մովսէսեան  99-րդ:

ԸÙբßաÙաñï

ՀաÛ ØաñզÇÏն»ñáõ ԴաëաõáñáõÙը
Ըմբշամարտի միջազգային 
ֆետերասիոնը՝ United World 
Wrestling-ը հրապարակած է 
ըմբիշներու դասաւորումը տարբեր 
դասակարգերու մէջ: Հայաստանի 
ընբիշները դասուած են հետեւեալ 
ձեւով տարբեր դասակարգերու 
մէջ. 60 քկ.դասակարգին մէջ 
Եւրոպայի ախոյեան Գէորգ 
Ղարիպեան դասուած է 9-րդ, 
63 քկ.դասակարգին մէջ Սլա-
վիկ Գալստեան՝ 4-րդ, 72 քկ. 

դասակարգին մէջ Մալխաս Ամոյեան՝ 7-րդ, 77 քկ.դասակարգին մէջ Կարապետ 
Չալեան՝ 3-րդ եւ 97 քկ.դասակարգին մէջ Ողիմպիական Խաղերու, աշխարհի 
եւ Եւրոպայի ախոյեան Արթուր Ալեքսանեան՝ 2-րդ:

àղÇÙպÇաÏան Խաղ»ñ

ØաëնաÏóáõÃ»ան Üáñ äաÛÙանն»ñ
Միջազգային Ողիմպիական Կոմիտէն յայտարարած է, թէ 2021 թուականի 
Ողիմպիական Խաղերուն մասնակցելու համար, իւրաքանչիւր մարզիկ պէտք է 
ներկայացուի իր երկրի Ազգային Ողիմպիական Կոմիտէին կողմէ: Երկիրներու 
մարզիկներ պիտի պահեն իրենց դասաւորումը երկրի ախոյեանութեան մէջ, ըստ 
որու հասան Ողիմպիական Խաղերուն, սակայն մէկ տարի անց, մակարդակը 
պահելու համար, անոնց անունը պէտք է հրապարակուի Ազգային Ողիմպիական 
Կոմիտէին կողմէ: Միջազգային Ողիմպիական Կոմիտէն նաեւ յայտարարեց, թէ 
2021 թուականի Խաղերուն վարկանիշային մրցումները տեղի պիտի ունենան այդ 
տարուան սկիզբը: Հարկէ նշել, թէ Հայաստանի ըմբիշներէն 97 քկ.դասակարգին 
մէջ Արթուր Ալեքսանեան եւ 77 քկ.դասակարգին մէջ Կարապետ Չալեան շահած 
են ուղեգիր մասնակցելու համար այդ Խաղերուն:

ԾանñաÙաñï

ºõñáպաÛÇ ԱխáÛ»անáõÃ»ան Յ»ïաձգáõÙ
Եւրոպայի ծանրամարտի ֆետերասիոնը յայտարարեց, թէ Եւրոպայի 
ախոյեանութիւնը, որ տեղի պիտի ունենար Մոսկուայի մէջ 4-էն 12 Ապրիլին, 
յետաձգուած է Քորոնա ժահրի համաճարակին պատճառով: Նոյն ձեւով 
յետաձգուած էր նաեւ Աշխարհի երիտասարդական ախոյեանութիւնը, որ տեղի 
պիտի ունենար Ռումանիոյ մայրաքաղաք Պուխարեսթի մէջ, 14-էն 21 Մարտի 
միջեւ:

Â»նÇë

ԱØÜ-Ç Բաó Øñóաßաñքը î»ղÇ äÇïÇ 
àõն»նաÛ
ԱՄՆ-ի թենիսի բաց մրցաշարքի կազմակերպիչ մարմինը յայտարարեց, թէ 
մրցաշարքը տեղի պիտի ունենայ ժամանակին: Այս մրցաշարքը թենիսի «Մեծ 
Սաղաւարտ»ի չորրորդ մրցաշարքն է եւ տեղի պիտի ունենայ 31 Օգոստոսէն 
13 Սեպտեմբերի միջեւ Նիւ Եորքի «Ֆլաշինկ Մետոուզ» ակումբի թենիսի 
մարզադաշտերուն վրայ:

äաëք»Ãպáլ

üñէï ÜÇլÇ Îáñáõëïը
Պասքեթպոլի ցուցադրական «Հարլէմ 
Կլոպթրոթըրզ» խումբի նախկին մարզիկ 
Ֆրէտ Նիլ մահացած է 77 տարեկանին: 
1963-ի եւ 1985-ի միջեւ «Կլոպթրոթըրզ»ը 
այցելած է 95 երկիրներ եւ կատարած է 6000 
ցուցադրական մրցումներ: Նիլ նշանաւոր 
էր գեղեցիկ եւ իւրայատուկ հնարքներով, որոնք չէին կատարուած ցարդ եւ կը 
հմայէին թէ պասքեթպոլիստներ եւ թէ մարզասէրներ: «Հարլէմ Կլոպթրոթըրզ»ը 
իր կրած թիւ 22 մարզաշապիկը կոչածէր իր անունով:

èáնալïû ÎñնաÛ Հ»ռանալ ºáõí»նÃÇõëէն
Ըստ իտալական «Մեսաժերօ» պարբերաթերթին, Իտալիոյ «Եուվենթիւս» 
ակումբի տնօրէնութիւնը կրնայ վաճառել փորթուկալցի մարզիկ Քրսիթիանօ 
Ռոնալտոյի իրաւունքը: Ակումբը, Քորոնա համաճարակի հարուցած տագնապին 
պատճառով, դժուարութիւն պիտի ունենայ մարզիկին տարեկան վճարելու 31 
միլիոն եւրօ:

ØáïñÇչ èէալ ØաïñÇïÇ Øէջ
Խրուաթիոյ հաւաքականի եւ «Ռէալ Մատրիտ»ի կիսապաշտպան Լուքա Մոտրիչ 
յայտարարած է, թէ մինչեւ 2021 տարուան աւարտը պիտի մնայ խումբին մէջ: Իր 
համաձայնագիրին ժամկէտը կ'աւարտի Յունիս 2021-ին: Իրմով հետաքրքրուած 
է Իտալիոյ «Միլան» ակումբը: Ան սպանական ակումբ փոխադրուած էր 2012-ին:

Ø»ëëÇÇ ՃաÏաïագÇñը Անáñáß
Սպանիոյ «Պարսելոնա» ակումբի եւ Արժանթինի հաւաքականի յարձակող 
Լիոնէլ Մեսսի կրնայ չերկարաձգել իր համաձայնագիրը ակումբին հետ:  
Համաձայնագիրին ժամկէտը Յունիս 2020-ն էեւ համաձայնագրին մէջ կէտ մը 
կայ, որ թոյլ կու տայ մարզիկին ակումբէն հեռանալ առանց որեւէ հատուցումի:

ԽաÙէë èáïñÇÏէզ äÇïÇ Հ»ռանաÛ
Սպանիոյ «Ռէալ Մատրիտ»ի քոլոմպիացի յարձակող Խամէս Ռոտրիկէզ այս 
տարեղրջանի աւարտին պիտի հեռանայ ակումբէն: Խումբի մարզիչ Զիտան 
իր ապագայի կազմին մէջ չի տեսներ Ռոտրիկէզը: Յարձակողը հաւանաբար 
միանայ անգլիական ակումբի մը: Մարզիկը 2014-ին փոխադրուած էր «Ռէալ 
Մատրիտ», սակայն 2017-ին առժամաբար միացաւ «Պայըրն Միւնիխ»ին:

äաÛըñն ºñÏաñաձգ»ó üլÇքÇ 
ՀաÙաձաÛնագÇñը
Գերմանիոյ ախոյեան «Պայըրն Միւնիխ»ի տնօրէնութիւնը երկարաձգած է 
համաձայնագիրը խումբի մարզիչ Հանս Ֆլիքի հե: Համաձայնագրի ժամկէտը 
Յունիս 2023-ն է: Ֆլիք 2019-ին փոխարինած էր մարզիչ Նիքօ Քովաչը:

ÆպñահÇÙáíÇչ äÇïÇ Ձգէ ØÇլանը
Իտալիոյ «Միլան»ի շուէտացի յարձակող Զլաթան Իպրահիմովիչ հաւանաբար 
ձգէ ակումբը: Մարզիկը դժգոհ է նոր մարզիչ Իվան Կազիտիսի ծրագիրներէն: Ան 
խումբին հետ կնքած էր մէկ տարուան համաձայնագիր, որ կ'աւարտի Յունիսին: 
Ան խումբին հետ ցարդ կատարած է 10 մրցում, նշնակած է 4 կոլ եւ կատարած 
է մէկ փոխանցում:

äաñë»լáնա ԴէÙ ØñóաßաñքÇ Îանáõխ 
ԱõաñïÇն
Սպանական «Մարքա» պարբերաթերթը կը յայտնէ, թէ «Պարսելոնա» ակումբի 
տնօրէնութիւնը դէմ է երկրի ախոյեանութեան կանուխ աւարտելուն, հակառակ 
այն իրողութեան որ խումբը առաջին դիրքի վրայ է եւ երկու կէտ հեռու երկրորդ 
դիդքը գրաւող «Ռէալ Մատրիտ»էն: Տնօրէնութիւնը կը մտահոգուի այն նիւթական 
վնասէն, զոր պիտի պատճառէ ախոյեանութեան կանուխ աւարտը:

ՓաñÇ êէն Ժ»ñÙէն Ծախáõ Է
Քաթարի Ներդրումի ընկերութիւնը, որու նախագահը Նասէր Ալ Խլեյֆի 
սեփականատէրն է Ֆրանսայի ախոյեան «Փարի Սէն Ժերմէն» ակումբին, Քորոնա 
ժահրի համաճարակին որպէս հետեւանք մրցաշարքերու ջնջումին պատճառով 
ծախու հանած է զայն:

úլÇÙփÇք ØաñëէÛ ԱÏáõÙբÇ ÜախÏÇն 
Üախագահը Զáհ ՔáñáնաÛÇն
Ֆրանսայի «Օլիմփիք Մարսէյ» ակումբի տնօրէնութիւնը յայտարարեց ակումբի 
նախկին նախագահ սենեկալցի Փափէ Տիուֆի մահը, Քորոնա համաճարակին 
պատճառով: Ան 68 տարեկան էր: Անոր նախագահութեան ատեն էր, որ ակումբը 
շահեցաւ Ֆրանսայի ախոյեանութեան տիտղոսը 2010 թուականին, 18 տարուան 
բացակայութենէ ետք:

ՃաïñաÏ

Աñáն»ան Գñաõ»ó 7-ñդ ԴÇñքը
Ճատրակի միջազգային ֆետերասիոնը՝ ՖԻՏԷ-ն հրապարակած է իր ամսական 

ՄԱՐԶԱԿԱՆ 
Սկիզբը Էջ 21



ՉորեքշաբÃÇ, 8 ԱպրÇլ 2020 23

թեան հարցը, որ նախագծող ընկե-
րութիւններու խնդիրն է:  Բժշկական 
սարքաւորումներու վաւերագրու-
թեան եւ բուժական փորձարկումնե-
րու համար սովորաբար բաւական 
երկար ժամանակ եւ միջոցներ կը 
պահանջուին: «Բայց պէտք է հաշուի 
առնենք, որ աշխարհի մէջ հիմա 
պակասուրդ կայ, այդպիսի սարքերու 
պահանջարկը տասնեակ անգամ կը 
գերազանցէ առկայ արտադրական 
հզօրութիւնը։ Եւ ասիկա, կը կարծեմ, 
լաւ հնարաւորութիւն է»,-ըսած է ան:
Նախապէս նախարարը յայտնած էր, որ 
կը ցանկան տեղեկութիւններ ստանալ 
Հայաստանի մէջ մեքենագիտութեան 
այն կազմակերպութիւններէն, որոք 
կրնան իրենց փորձով կիսուիլ, 
յայտնել, թէ արդեօք թոքերու արհես-
տական օդափոխման սարքերու 
արտադրութեան փորձ ունին, թէ ոչ: 
Ան յորդորած էր էլեկտրոնային փոս-
տով տրամադրել այդ տեղեկութիւնը:

Թուրքիոյ Ազգային Փոքրամասնութիւններուն Վրայ 
Ճնշում Կը Գործադրուի
Թուրքիոյ հիմնարկներու գլխա-
ւոր վարչութիւնը յատուկ գրութիւն 
մը ուղարկեց ազգային փոքրա-
մասնութիւններուն պատկանող հիմ-
նարկներուն` Թուրքիոյ նախագահ 
Ռեչեփ Թայիփ Էրտողանին հռչակած 
«Ազգային համերաշխութեան արշաւ» 

եւ «Ի՛մ Թուրքիան. մենք մեզի բաւարար 
ենք» կարգախօսով դրամահաւաքին 
մասնակցելու խնդրանք-պահանջով:
Ըստ Ermenihaber.am-ի՝ Թուրքիոյ 
քրտամէտ Ժողովուրդներու ժողովրդա-
վարական կուսակցութենէն հայ 
պատգամաւոր Կարօ Փայլան այս 
առթիւ քննադատութիւն հնչեցուց, 
այս գծով յստակացում պահանջելով 
մշակոյթի եւ զբօսաշրջութեան 
նախարար Մեհմետ Նուրի Էրսոյէն:
Փայլան նախարարին յղուած 
նամակին մէջ կը նշէ, որ Թուրքիոյ 
հիմնարկներու գլխաւոր վարչու-
թեան ուղարկած նամակները 
ուղղակի պարտադրանք է եւ ճնշում՝ 
ազգային փոքրամասնութիւններու 
հիմնարկներուն վրայ, յատկապէս 
նիւթական առումով ծանր եւ դժուար 
այս ժամանակաշրջանին մէջ։

Համաշխարհային Դրամատունը 3 Միլիոն Տոլար Կը 
Տրամադրէ Հայաստանին «Քորոնա» Ժահրին Դէմ 
Պայքարելու Համար
Արձագանգելով COVID-19 համա-
վարակի արագ տարածման աշխարհի 
եւ վերջերս նաեւ Հայաստանի մէջ՝ 
Համաշխարհային դրամատունը 
կ՝աջակցի «քորոնա» ժահրի բռնկման 
ընթացքին բնակչութիւնը պաշտպա-
նելու ՀՀ կառավարութեան ջանքերուն։ 
Այս մասին կը յայտնեն Հայաստանի 
մէջ Համաշխարհային Դրամատան 
գրասենեակէն։
ՀՀ առողջապահութեան նախա-
րարութեան խնդրանքով՝ Համաշ-
խարհային դրամատունը 3 միլիոն 
տոլար յատկացուցած է Հայաստանին՝ 
«քորոնա» ժահրի հաստատուած 
ախտորոշմամբ անձերուն անմիջա-
կան բուժօգնութեան համար անհրա-
ժեշտ սարքերու եւ պարագաներու 
ձեռքբերման հրատապ կարիքները 
բաւարարելու համար։ Այս միջոցները 
պիտի օգնեն «Հիւանդութիւններու 
կանխարգիլում եւ վերահսկում» 
ընթացիկ ծրագիրին ծիրէն ներս 
ձեռք բերելու թոքերու արհեստական 
օդափոխութեան 50 սարք՝ 1,35 միլիոն 
տոլար արժողութեամբ։
Գնումը պիտի իրականացուի 
արտակարգ իրավիճակներու մէջ 
Համաշխարհային Դրամատան 
արագացուած ընթացակարգերու 
կիրառումով։ Համաշխարհային դրա-
մատան տրամադրած նեղ մասնա-
գիտական փորձագիտութեան շնոր-
հիւ կատարուած է շուկայի արագ 
վերլուծութիւն՝ բուժսարքերու 
համաշխարհային առաջարկի խիստ 
կրճատման եւ աճող գիներու պայման-
ներուն մէջ «արժէք դրամի դիմաց» 
սկզբունքը ապահովելու նպատա-
կով։ Իբրեւ արդիւնք, Հայաստանի 
առողջապահական համակարգը 
պիտի զինուի լրացուցիչ բարձրորակ 
սարքերով, որոնք անհրաժեշտ են 
«քորոնա» ժահր հիւանդութեան 
աւելցող հաստատուած դէպքերու 
բուժման համար։
«Այս յանկարծահաս իրավիճակին մէջ՝ 
Դրամատունը պատրաստ է աջակցե-
լու համավարակի ազդեցութեան 
մեղմացման նպաստելու Հայաստա-
նի արձագանգին», – նշած է Համաշ-
խարհային Դրամատան Հայաս-
տանի գրասենեակի տնօրէն Սիլվի 
Պոսութղոն։ «Կ՝ուզեմ բարձրաձայնել 
Հայաստանի բուժաշխատողնե-
րու աննախադէպ նուիրումը՝ ի 
պաշտպանութիւն բնակչութեան։ 
Նաեւ կը յորդորեմ Հայաստանի 
բոլոր քաղաքացիներուն՝ ամենայն 
խստութեամբ հետեւելու արտա-
կարգ իրավիճակի կանոններուն 
եւ պահպանելու հասարակական 
հեռաւորութիւնն ու կատարելու 
մեկուսացման քայլերը, որոնք 
ուղղուած են համավարակի 
ազդեցութեան փոքրացման»։
Նոյն մօտեցումը պիտի կիրառուի 
օդափոխութեան յաւելեալ սարքերու, 
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Էտուարտօ Էռնէկեան 250 Հազար Դոլար Պիտի 
Տրամադրէ ՀՀ Կառավարութեան «Քորոնա» Ժահրին 
Դէմ Պայքարի Համար
Հայաստանի  Հանրապետութեան  
ազգային  հերոս Էտուարտօ Էռնէ-
կեան 250.000 տոլարի օգնութիւն 
պիտի տրամադրէ Հայաստանի կառա-
վարութեան` «Քորոնա» ժահրին դէմ 
պայքարի համար: Այս մասին կը 
յայտնէ «Զուարթնոց» օդակայանի 
ֆէյսպուքեան էջը։
Արժանթինահայ գործարար Էտու-
արտօ Էռնէկեան Հարաւային Ամե-
րիկայի ամենահարուստներէն է: 2017 
թուականի Սեպտեմբեր 21-ին անոր 
շնորհուած է ՀՀ ազգային հերոսի 
կոչում: 

Յակոբ Արշակեան Հայաստանի Մէջ Թոքերու 
Արհեստական Օդափոխութեան Սարքերու 
Արտադրութեան Ներուժ Կը Տեսնէ
Հայաստան որոշ աշխատանքներ 
կը տանի` թոքերու արհեստական 
օդափոխման սարքերու տեղական 
արտադրութիւն սկսելու ուղղութեամբ. 
պետութիւնը հիմա դեռ կ՛աշխատի 
նախագիծի վրայ` հասկնալու, թէ 
ինչպէս կրնան առաջ շարժիլ:
 Ըստ «Արմենփրէս»-ի՝  տեղի ունեցած 
ասուլիսի ժամանակ  յայտնած է ՀՀ 
բարձր արհեստագիտութիւններու 
արդիւնաբերութեան նախարար 
Յակոբ Արշակեան:
«Մենք հիմա կ՛աշխատինք նախա-
գիծին վրայ, որպէսզի յստակ 
ձեւաւորենք, թէ  ինչպէս առաջ 
կ՛երթանք՝ սկիզբը նախագծել, յետոյ 
արտադրութիւն, եւ որոնք ատոնք 
պիտի ընեն: Մենք պիտի փորձենք 
մրցակցային մեքանիզմներ կիրառելով 
այդ մէկը ընել, բայց նաեւ պէտք է 
հաշուի առնենք, որ ժամանակի շատ 
շռայլութիւն պէտք չէ ունենանք: Եւ եթէ 
անհրաժեշտ ըլլայ արագ լուծումներ 
գտնել, պիտի գտնենք: Յառաջիկայ 
օրերուն ամբողջական պատկերը 
ունենալէ ետք պիտի ունենանք 
լուծումները: Անոնց արտադրութեան 
համար, կը կարծեմ, ներուժ կայ»,-
ըսած է նախարարը:
Ան նկատել տուած է` այլ է բուժական 
փորձարկումներու եւ վաւերագրու-

ինչպէս նաեւ անձնական պաշտպանիչ 
սարքերու ձեռքբերման գործընթացին 
մէջ՝ առողջապահութեան հրատապ 
կարիքները բաւարարելու նպատա-
կով։ Բացի այդ, Համաշխարհա-
յին Դրամատունը պատրաստ է 
վերածրագրաւորելու Հայաստանի մէջ 
իր ընթացիկ ծրագիրներու դիմագիծը՝ 
տարբեր ոլորտներու մէջ COVID-19-
ին հակազդելու ՀՀ կառավարութեան 
ջանքերուն աջակցելու նպատակով։
Համաշխարհային Դրամատան 
ելեւմտական եւ արհեստագիտական 
օժանդակութիւնը սերտօրէն կը 
համակարգուի միւս միջազգային 
կազմակերպութիւններու եւ 
զարգացման ելեւմտական հաստա-
տութիւններու օժանդակութեան հետ։ 
Մասնաւորապէս, վերոնշեալ սարքե-
րու գնումը պիտի  իրականացուի 
անմիջականօրէն Միաւորուած 
ազգերու կազմակերպութեան գոր-
ծակալութիւններու մատակարար-
ման խողովակներով՝ հաշուի 
առնելով համաշխարհային շուկային 
մէջ անմիջական բուժօգնութեան 
այստեսակ սարքերու մասով առկայ 
սահմանափակումները։
Համաշխարհային Դրամատան 
խումբը գործողութեան մէջ կը դնէ 
14 միլիառ տոլար արժողութեամբ 
արագ արձագանգման փաթեթ՝ 
զարգացող երկիրներու մէջ COVID-
19-ի նկատմամբ հակազդումը 
զօրացնելու եւ վերականգնման 
փուլի հասնելու ընթացքը կրճատե-
լու նպատակով։ Անմիջական 
հակազդումը կը ներառէ նիւթական 
օժանթակութիւն, քաղաքականու-
թեան մասով խորհրդատւութիւն եւ 
արհեստագիտական աջակցութիւն, 
որ երկիրներուն պիտի օգնէ յաղթա-
հարելու համավարակի առողջա-
պահական եւ տնտեսական հետե-
ւանքները։
Միջազգային ելեւմտական ընկե-
րակցութիւնը (IFC) 8 միլիառ տոլարի 
նիւթական աջակցութիւն կը տրամադրէ 
իբրեւ աջակցութիւն համավարակէն 
տուժած մասնաւոր ընկերութիւններու 
եւ աշխատատեղերու պահպանման։ 
Վերակառուցման եւ զարգացման 
միջազգային դրամատունը եւ 
Զարգացման միջազգային ընկե-
րակցութիւնը (IBRD and IDA) նախ-
նական 6 միլիառ ԱՄՆ տոլար կը 
յատկացնեն առողջապահութեան 
ոլորտի արձագանգման։
Քանի որ երկիրները աւելի ընդգըր-
կուն աջակցութեան կարիք ունին, 
Համաշխարհային Դրամատան խում-
բը՝ 15 ամսուան ընթացքին՝ 160 միլի-
առ տոլար պիտի ներգրաւէ աղքատ 
ու խոցելի խաւը պաշտպանելու, 
գործարարութիւններուն աջակցելու 
եւ տնտեսութեան վերականգնման 
օժանդակելու համար։
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ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԱԶԴ

Նոր Օրի ելեկտրոնային տարբերակը կարդալու 
համար կարելի է այցելել՝ 

noror.org
Կամ գտնել մեզի մեր ֆէյսպուքի էջին վրայ՝

www.facebook.com/norornews/

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԱԶԴ
«Նոր Օր»ի սիրելի ընթերցող, 
«Քորոնա» ժահրի ստեղծած անբաղձալի իրավիճակին 
պատճառով ինչպէս նաեւ միշտ ձեր առողջութեամբ ալ 
ուշադիր, մեր տպագիր տարբերակը ցնոր տնօրինութիւն, 
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

Լուրեր Աշխարհէն

Աւստրալացի Պատգամաւորը Արցախի Վերաբերեալ 
Twitt-ի Պատճառով Յայտնուած է Ատրպէյճանի 
«Սեւ Ցուցակ»ին Մէջ

Ի՞նչ Պէտք է Ընէ Միացեալ Նահանգները 
Պայքարելու Համար «Քորոնա»Ին Դէմ. Պիլ Կէյցի 
Դիտարկումը

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 

Կը շնորհաւորենք Արցախի ազատ 
մարդիկը»,- գրած է ան։
Աւելի ուշ, ան աւելցուցած է, որ 
ազատ եւ ժողովրդավար Արցախին 
աջակցելու պատճառով յայտնուած 
է ատրպէյճանական մենատիրա-
կան վարչաձեւի սեւ ցուցակին 
մէջ: «Ես կը միանամ հարիւրաւոր 
պատգամաւորներուն, որոնք կը 
սիրեն ժողովրդավարութիւնը, 
լրագրողները, գիտնականներն ու 
իրաւապաշտպանները: Ինչպիսի 
պատիւ»,- նշած է ան՝ բերելով 
Ատրպէյճանի ամբողջական «սեւ 
ցուցակ»ի յղումը:

մահերու կը յանգեցնէ»,- նշած է Կէյց։
Կէյցը  կը կարծէ, որ Միացեալ 
Նահանգներու կառավարութիւնը 
պէտք է արագացնէ բնակչութեան եւ 
առաջին հերթին բուժաշխատողներուն 
հետազօտման հարցը, ինչպէս նաեւ 
կեդրոնանայ պատուաստի ստեղծման 
վրայ։
«Այդ պարագային մենք պատմու-
թեան մէջ պատուաստի ամենաարագ 
ստեղծման դէպքի ականատեսը 
կ’ըլլանք։ Արդէն հիմա կարելի է 
սկսիլ գործարաններ կառուցել, ուր 
այդ պատուաստը կ’արտադրուի, 
եւ գնել տարբեր դեղամիջոցներու 
պատրաստման համար անհրաժեշտ 
սարքաւորումներ։ Այս գործին մէջ 
կարեւոր դեր պէտք է կատարէ դաշ-
նային կառավարութիւնը, քանի որ 
մասնաւոր ընկերութիւններ չեն կրնար 
իրենց վրայ նման վտանգ վերցնել»,- կը 
կարծէ Կէյց։
Այս առաջին անգամ չէ, որ Կէյց կը 
քննադատէ ԱՄՆ-ի կառավարութիւնը։ 
Անցեալ շաբաթ ան յայտարարած 
էր, որ ԱՄՆ-ը արդիւնաւէտօրէն չէ 
յայտնած ինքնամեկուսացման անհրա-
ժեշտութեան մասին։
Յայտնի է, որ գործարարը դեռ հինգ 
տարի առաջ կանխատեսած էր, որ 
մարդկութեան ամենամեծ սպառ-
նալիքներէն կը համարուին ժահրերը, 
որոնց դէմ պայքարելու համար 
աշխարհը տակաւին պատրաստ չէ։

Աւստրալիոյ Նոր Հարաւային Ուէյլզի 
խորհրդարանի պատգամաւոր Հիւ 
Մաքտըրմոթ՝ Արցախի ժողովուրդը 
նախագահական ընտրութիւննե-
րուն առիթով շնորհաւորելէ ետք՝ 
յայտնուած է Ատրպէյճանի, այսպէս 
կոչուած, «սեւ ցուցակ»ին մէջ: Այս 
մասին կը հաղորդէ News.am-ը։
«Կը շնորհաւորեմ Արցախի Հայ-
կական Հանրապետութեան բնա-
կիչները, որոնք այս շաբաթ իրա-
կանացուցին իրենց նախագա-
հական ընտրութիւնները: Ընտրու-
թիւններուն քուէարկած եւ իր 
ժողովրդավարական իրաւունքները 
օգտագործած է ընտրողներուն 72 
տոկոսէն աւելին: Թեկնածուներուն 
յաջողութիւն կը մաղթեմ՝ Ապրիլ 14-ի 
երկրորդ քուէարկութեան ժամա-
նակ»,- իր Twitter-ի էջին վրայ գրած 
է Մաքտըրմոթ:
«Մենատիրական վարչաձեւերու 
եւ բռնապետութիւններու տարա-
ծաշրջանին մէջ հրաշալի է տեսնել 
բարգաւաճող ժողովրդավարութիւն: 

Ամերիկեան Microsoft ընկերութեան 
համահիմնադիր Պիլ Կէյցը յորդորած 
է SARS-CoV-2 ժահրի տարածումը 
կանխելու համար հետեւողական 
ըլլալ քարանթինի հարցով: Այս 
մասին յայտնած է գործարարը 
The Washington Post-ին տուած 
հարցազրոյցի ընթացքին։
Ըստ «Արեւելք»ին, որ կը վկայակոչէ 
վերի աղբիւրը, Պիլ Կէյցը քննադատած 
է Ամերիկեան Միացեալ Նահանգնե-
րու բոլոր այն նահանգապետերը, 
որոնք մարդոց տեղաշարժի սահ-
մանափակման միջոցառումներ չեն 
ձեռնարկած մինչեւ հիմա։ Յայտնի է, 
որ ԱՄՆ-ի հինգ նահանգ տակաւին  չէ  
յորդորած  բնակիչները  տուն մնալ, 
իսկ եօթն ալ քարանթինի  կանոն 
սահմանած է միայն որոշ շրջաններու 
մէջ։
«Այս թեմայով խառնաշփոթը միայն 
կ’երկարացնէ տնտեսական խնդիր-
ները, կ’աւելցնէ ժահրի կրկնուելու 
հաւանականութիւնը եւ աւելի շատ 
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