
We should recall the greatest Armenian linguist Prof. 
Hrachia Ajarrian in view of today’s uneasiness and 
anxiety regarding the seriously endangered Armenian 
language both in Armenia and abroad, where the Eastern 
and Western sister dialects are under severe damage 
right from their foundations. 

է 39,860 ընտրող կամ ընտրողներուն 
88%-ը, իսկ Մասիս Մայիլեանի օգտին՝ 
5428 ընտրող կամ ընտրողներուն 
12%-ը:

Հայոց Ցեղասպանութեան յիշատակման Լոս Անճելը-
սի Միացեալ հայկական խորհուրդը, «Միաւորուած 
երիտասարդ հայեր» կազմակերպութիւնը եւ Հայոց 
Ցեղասպանութեան յանձնախումբը որոշած են 
կասեցնել Ապրիլ 24-ի Հայոց Ցեղասպանութեան 
105-րդ տարելիցի...

Պատմական անլուծելի եւ անվերջ հակասու-
թիւն գոյութիւն ունի ռուսական կայսրութեան 
տարածքային ամբողջականութեան պահպանման 
եւ փանթուրքիզմի՝ Մեծն Թուրանի թուրքական 
պետութեան ստեղծման ծրագիրներու միջեւ։ 
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Ռուս-Թուրքական Դարաւոր 
Հակամարտութիւնը Եւ Հայաստանը

Linguist Hrachia Ajarrian’s
(1976-1953)

Լոս Անճելըսի Մէջ Ապրիլ 24-ի Ոգեկոչման 
Ձեռնարկները Կասեցուած Են

Յարգարժան՝ Տիար. Նազար Նազարեան, 
Տիկ. Սեդա Նազարեան եւ զաւակունք,  
Տէր եւ Տիկ. Լեւոն եւ Քլոտիա Նազարեան եւ զաւակունք, 
 

Սրտի դառն կսկիծով իմացանք ազգային բարերար, հասարակա-
կան գործիչ Տիար Նազար Նազարեանի կնոջ՝ Տիկ. Արտեմիս 

Նազարեանի մահուան գոյժը: 
Մարդկութեան դիմագրաւած այս նոր տագնապը դժբախտաբար իր 
տխուր անդրադարձն ունեցաւ նաեւ Նազարեան ընտանիքի համար: Այս 
կորուստը մեծ է ոչ միայն հանգուցեալի պարագաներուն, այլ Հայաստանի 
ու հայութեան համար, քանզի Տիկին Արտեմիսի եւ անոր ամուսնոյն 
մատուցած ծառայութիւնները, համայնքային շարք մը կազմակերպութեանց եւ 
Հայաստանի ու Սփիւռքեան գաղթօճախներու մէջ ազգանպաստ ծրագիրնե-
րու իրականացման, եղած են եզակի: 
Նազարեան ամոլը քաջ գիտակցելով, որ ազգն ու հայրենիքը գոյատեւելու եւ 
կայուն մնալու համար, կարիքը ունին իրենց զաւակներու նիւթաբարոյական 
օժանդակութեան, դարձան օրինակելի տիպար, եւ հայրենասիրութեան 
ու ազգասիրութեան բարձր ոգիով իրենց նիւթական կարողութիւնները ի 
սպաս դրին` յանուն Հայաստանի եւ մեր ժողովուրդի առաջընթացին ու 
բարօրութեան: 
Այս տխուր առիթով, Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Կեդրոնական 
Վարչութեան եւ համայն անդամութեան անունով, մեր անկեղծ եւ խորազգաց 
ցաւակցութիւնները կը յայտնենք Նազարեան ընտանիքի սգակիր անդամ-
ներուն, հարազատներուն եւ կը կիսենք բոլորին վիշտը: 
Անհուն մխիթարութիւն Ձեզի եւ բիւր յարգանք ու յաւերժական հանգիստ 
Տիկ. Արտեմիսի ազնիւ հոգւոյն: Ցաւակցութեան ամենաջերմ զգացումներով՝ 

 Ի Դիմաց՝
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
Ռաֆֆի Պալեան      Մայք Խարապեան    
Ատենադպիր       Ատենապետ

Ցաւակցագիր

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի
Պատգամը Մեր Տէր Յիսուս 
Քրիստոսի Սուրբ Յարութեան
Տօնի Առիթով

Պատգամ
Առաջնորդ Սրբազան Հօր 
Զատկական Քարոզը

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Արցախի Հանրապետութեան Նախագահ Ընտրուած է 
Արայիկ Յարութիւնեան

Հայաստանի Մէջ «Քորոնա» Ժահրով Վարակուած Անձերու 
Հաստատուած Թիւը Հասաւ 1111-ի

Շար. Էջ 10

Ապրիլ 14-ին կայացած Արցախի 
Հանրապետութեան Նախագահի 
ընտրութիւններու երկրորդ փուլի 
քուէարկութեան նախնական 
արդիւնքներով՝ նախագահ ընտրուած 
է  «Ազատ Հայրենիք-Քաղաքացի-
ական միացեալ դաշինք» կու-
սակցութիւններուն կողմէ ներկա-
յացուած նախագահի թեկնածու 
Արայիկ Յարութիւնեան:
ԱՀ Կեդրոնական ընտրական յանձ-
նաժողովի նախագահ Սրբուհի 
Արզումանեան՝ ներկայացնելով 
արդիւնքները՝ ըսած է, որ Արայիկ 
Յարութիւնեանի օգտին քուէարկած 

Հայաստանի մէջ արձանագրուած է 
«Քորոնա» Ժահրով վարակուելու 44 
նոր դէպք: Այս մասին նշուած է ՀՀ ԱՆ 
հիւանդութիւններու վերահսկման եւ 
կանխարգելման ազգային կեդրոնի 
կայքին մէջ:

Շար. Էջ 17

Շար. Էջ 09

Շար. Էջ 09

«Ե՛ս եմ յարութիւնը եւ կեանքը։ 
Ան որ ինծի կը հաւատայ, 

թէպէտեւ մեռնի՝ պիտի ապրի։ 
Իսկ ան որ ողջ է եւ ինծի կը 

հաւատայ՝  երբեք պիտի չմեռնի։ 
Կը հաւատա՞ս ըսածիս»։ 

(Յովհ. 11։25-26)
 
Սիրելի՛ հաւատացեալ քոյրեր եւ 
եղբայրներ,
Մեր Տէր եւ Փրկիչ Յիսուս Քրիստո-
սի՝ Մարթային ուղղուած վերոյի-
շեալ այս խօսքերով կ’ուզենք 
սկսիլ մեր զատկական պատգամը, 
որովհետեւ կը հաւատանք, թէ 
օրուայ խորհուրդին եւ մեր վեր-
ջին ամիսներու տագնապներուն 
մասին կը խօսի։
Ուրեմն, մտովի փոխադրուինք 
Բեթանիա, ուր Տիրոջ սիրելի 
բարեկամը՝ Ղազարոս արդէն 
չորս օր մեռած էր։ Երբ Յիսուս իր 
աշակերտներուն հետ հոն հասաւ, 
Մարթան՝ Ղազարոսին քոյրը այս 
խօսքերը ըսաւ անոր. «Տէ՛ր, եթէ 
հոս ըլլայիր՝ եղբայրս չէր մեռներ»։ 
(Յովհ. 11։21)
Մարթան, որ կը հաւատար Աստու-
ծոյ եւ մանաւանդ՝ մեռելներու 
յարութեան, իր եղբօր կորստեան 
սուգի եւ տրտմութեան պահուն 
արտասանած խօսքին մէջ թերեւս 
անգիտակցաբար մեղադրական 
արտայայտութիւն մը ունեցաւ, 
որ իր մէջ թերահաւատութեան 
հնչերանգներ ալ կը պարունակէր։ 
Յիսուս հասկնալով Մարթայի 
ապրումները հետեւեալ հաստա-
տումը կատարեց. «Ե՛ս եմ յարու-
թիւնը եւ կեանքը։ Ան որ ինծի 
կը հաւատայ, թէպէտեւ մեռնի՝ 
պիտի ապրի։ Իսկ ան որ ողջ 
է եւ ինծի կը հաւատայ՝ երբեք 
պիտի չմեռնի»։ Այնուհետեւ, այս 
հաստատումը աւելիով ընդգծելու 
եւ ձեւով մը դիմացինին հոգեւոր 
մարտահրաւէր նետելու միտումով 
Յիսուս կը հարցնէ. «Կը հաւատա՞ս 
ըսածիս»։
Սիրելինե՛ր, այս հարցումը ոչ միայն 
Մարթային ուղղուած էր այլ նաեւ 
Յիսուսի աշակերտներուն։ 

Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն 
Սրբոյ. ամէն:

«Դու ես Քրիստոս. կեանք եւ 
յարութիւն ազգի մարդկան» 

(Շարական)

Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ,
Քրիստոսի Հրաշափառ Յարու-
թիւնը մեր Սուրբ Եկեղեցու 
երանաշնորհ հայրերը սքանչելի 
օրհներգութեամբ են փառաբա-
նել գեղեցկահիւս աղօթքներում 
ու շարականներում՝ բերելով մեր 
ժողովրդին կեանքի անսպառ յոյսի 
եւ փրկութեան աւետիսը. «Դու 
ես, Քրիստոս, մարդկային ազգի 
կեանքն ու յարութիւնը»։
Մեր Տէր Յիսուս Քրիստոս Իր 
երկրային կեանքի ընթացքում 
բազում անգամներ յայտնեց Իր 
չարչարանքների եւ Յարութեան 
մասին, որի իմաստը նոյնիսկ 
առաքեալները յստակութեամբ 
չէին ըմբռնում։ Քրիստոսի խաչե-
լութիւնից յետոյ նրանք յուսահատ 
փակուել էին վերնատան մէջ եւ 
տարակուսում էին հաւատալ 
Փրկչի Յարութեան մասին իւղա-
բեր կանանց աւետիսին։ Սակայն 
Յարուցեալ Քրիստոսի հետ հան-
դիպումից յետոյ տխրութիւնը 
վերափոխուեց Տիրոջ հետ 
միասնութեան երանութեան։ 
Տիրոջ խաչելութեան եւ մահուան 
յարուցած ցաւը փոխակերպուեց 
Փրկչի յաղթութեան բերկրանքի, 
վշտի մռայլ գիշերը՝ յարութեան 
տիեզերանորոգ արշալոյսի։ Եւ 
քրիստոնէութեան լոյսն ու վար-
դապետութիւնը յաղթականօրէն 
տարածուեցին ողջ աշխարհում՝ 
մարդկութեան կեանքն ուղղոր-
դելով դէպի փրկութիւն ու յաւի-
տենութիւն։ 
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Այսօր առանձնայատուկ 
կարեւոր  թեմա կ՛ուզեմ շօշա-
փել։ Աշխարհի չորս կողմը 
քորոնա ժահրի դէմ պայքա-
րին առաջին գիծին վրայ 
կռուող բոլոր բժիշկներուն, 
բուժեղբայրներուն-քոյրերուն, 
եւ առողջապահական համա-
կարգի մէջ միւս բոլոր աշխա-
տողներուն մասին է, որ 
կ՛ուզեմ գրել։   Այն նուիրական 
ու պատասխանատու աշխա-
տանքը, որ  անոնք կ՛ընեն այսօր, 
համազօր է  ռազմաճակատի 
առաջին գիծին վրայ կռուող 
զինուորներու մարտին ։ 
Բոլոր վարակուած եւ առողջա-
կան անվտանգութեան խնդրով 
ծայրայեղ մտահոգիչ վիճա-
կի մէջ  գտնուող երկիրներու 
հիւանդանոցներուն մէջ, անոնք 
աշխատանքային դժուար 
պայմաններով  կը պայքարին 
բոլորին առողջութեան համար, 
վտանգելով  իրենց սեփական 
կեանքերը, որովհետեւ ամեն 
գնով փրկել հիւանդի կեանքը ոչ 
թէ անոնց աշխատանքն է, այլ՝ 
առաքելութիւնը։ Բժիշկներն ու 
բուժաշխատողները շաբաթներ 
շարունակ զրկուած են իրենց 
ընտանիքի անդամներուն եւ 
սիրելիներուն հետ կապէն, 
քանի որ  մեկուսացումը հարա-
զատներուն  հնարաւոր վարա-
կումէն փրկելու համար է։ 
Շատ մը բժիշկներ  բառի բուն 
իմաստով կ՛ապրին հիւանդա-
նոցներուն մէջ, ամեն օր պայքա-
րելով  մահուան դաշտին մէջ 
յանկարծ յայտնուած հազար-
ներու կեանքին համար։ 
Անոնք կը կռուին մեզի համար, 
բայց ամենէն աւելի խոցելի 
եւ վտանգուած խումբը՝ 
իրենք են: Անոնցմէ շատեր 
վարակուեցան ու մահացան  
միայն  այն պատճառով, որ 
անոնք կ՛աշխատէին վարակի 
ամենախիտ միջավայրին մէջ եւ 
որքան շատ է վարակի քանակը, 
այնքան ծանր է հիւանդութեան 
ընթացքը։ Կարծես այսքանը 
բաւական է արդeն , որպէսզի 
պահ մը  զգանք ու հասկնանք 
անոնց կատարած նուիրեալ 
աշխատանքին լրջութիւնն ու 
պատասխանատուութիւնը։ 
Երանի այս կռուող զինուորնե-
րը հաւուր պատշաճի 
զինուած եւ պաշտպանուած 
ըլլային... յաճախ անոնց 
փրկած կեանքերու վճարը  
իրենց սեփական կեանքն է, 
որովհետեւ անոնցմէ շատե-
րը պաշտպանուած չեն 
համապատասխան բժշկա-
կան հագուստով՝ վերջինին 
սղութեան, իսկ որոշ երկիրնե-
րու պարագային՝ անոնց բացա-
կայութեան պատճառով։  
Վերջին օրերուն համացանցի 
վրայ պարբերաբար սկսան 
յայտնուիլ բուժաշխատողներու 
աղերսները, ուր գերլարուած 

պայմաններու մէջ, օրուայ  
ընթացքին իրենց աչքին առջեւ 
եղած մի քանի տասնեակ  մահերը 
տեսնելէ ետք, քայքայուած  ջիղերով 
ընկերային համացանցի իրենց 
էջերուն վրայ սկսան տեղադրել 
տեսանիւթեր, որոնց մէջ իրենք կը 
խնդրեն, որ մարդիկ դուրս չգան 
իրենց տուներէն: Իրենցմէ շատերուն 
խօսքերը գրեթէ լսելի չեն հեղեղող 
արցունքներուն ընդմէջէն: Երբ կը 
յանձնուի բուժաշխատողը, երբ կու 
լայ տղամարդը, երբ բժիշկը ոչինչ 
կը կարենայ ընել մինչ կը նայի, թէ 
ինչպէ՞ս իրար ետեւէ մէկ օրուայ մէջ 
կը մահանան  մի քանի տասնեակ 
առողջ ու երիտասարդ կեանքեր, 
մարդկային աւելի մեծ մղձաւանջ 

դժուար է պատկերացնել։ Մենք 
բոլորս կը նեղուինք կացութենէն, 
մեր կորսնցուցած գումարին 
համար, մեր սնանկացած գործին 
համար: Կը նեղուինք  ստիպուած 
տունը  նստելու ձանձրոյթէն եւ 
պարապութենէն, բայց մեզմէ, 
ո՛չ մէկը կը գտնուի բժիշկի 
այն հոգեվիճակին մէջ, ուր ան 
կանգնած երկու մահճակալներու 
միջեւ, պէտք է որոշէ, որուն 
ընտրել՝ որ ապրի...:
Փառք ու պատիւ, յարգանք ու 
խոնարհում ձեզի՝ առաջնագի-
ծին վրայ կռուող համայն 
աշխարհի հերոս բժիշկներ եւ 
բուժաշխատողներ ։ 

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ 

Յարգանքի Տուրք Առ 
Բուժաշխատողը

ԳՈՅԺ
Ոչ Եւս Է Երախտաւոր Ընկ. Գրիգոր Քիւրէճեան

Ռամկավար Ազատական Կուսակցու-
թեան Կեդրոնական Վարչութիւնը 
սրտի խոր կսկիծով կը գուժէ մահը 
Լիբանանի շրջանակի ղեկավար 

անդամներէն, վաստակաշատ հաւա-
տաւոր Ընկ. Գրիգոր Քիւրէճեանի, որ 

պատահեցաւ 9 Ապրիլ 2020-ին, Պէյրութի մէջ։ 
Ընկեր Քիւրէճեան ՌԱԿ-ի կրկնակի վեթերան 
անդամ էր: Ան իր ազգային բեղուն գործունէու-
թեան ընթացքին գործօն մասնակցութիւն ունե-
ցած է Լիբանանահայ համայնքի ազգային, կրթական եւ համայնքա-
յին կեանքէն ներս: Ան կենսական դերակատարութիւն ունեցած է 
Լիբանանի մէջ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան  կառոյցի 
եւ Թէքէեան Վարժարանի հզօրացման ջանքերուն մէջ։ 
Յաւերժ լոյս ու խաղաղութիւն իր հոգիին:

ՌԱԿ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

*****
Ոչ Եւս Է Երախտաւոր Ընկ. Կարապետ 

Սայապալեան

Ռամկավար Ազատական Կուսակցու-
թեան Կեդրոնական Վարչութիւնը 
սրտի խոր կսկիծով կը գուժէ մահը 

Ֆրանսայի շրջանակի ղեկավար 
անդամներէն, վաստակաշատ հաւա-

տաւոր Ընկ. Կարապետ Սայապալեանի, որ 
պատահեցաւ 10 Ապրիլ 2020-ին, Մարսէյլի մէջ։
Ընկեր Սայապալեան մինչ իր մահկանացուն 
կնքելը, կը վարէր ՌԱԿ-ի Ֆրանսայի Շրջանային Վարչութեան 
Փոխատենապետի պաշտօնը: Բացի իր կուսակցական նուիրական 
գործունէութենէն, ան կենսական դերակատարութիւն ունեցած է 
Մարսէյլի մէջ հայ համայնքի ազգային եւ եկեղեցական կեանքէն ներս:
Յաւերժ լոյս ու խաղաղութիւն իր հոգիին:

 ՌԱԿ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

Ապրիլի 15-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին 
Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք 
եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 
շնորահաւորագիր է յղել տիար 
Արայիկ Յարութիւնեանին Արցախի 
Հանրապետութեան նախագահի 
բարձր պաշտօնում ընտրուելու 
առիթով։
«Վերջին շաբաթներին ուշադրու-
թեամբ հետեւել ենք Արցախ 
աշխարհում տեղի ունեցող ընտրա-
պայքարին։ 

Հաղորդագրութիւն
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը
Շնորհաւորել Է Արցախի Ընտրեալ Նախագահին

Շար. Էջ 10
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Շար. Էջ 06

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Ռուս-Թուրքական Դարաւոր Հակամարտութիւնը Եւ Հայաստանը

ԳԷՈՐԳ ՀԱԼԷՊԼԵԱՆ

Պատմական անլուծելի եւ անվերջ 
հակասութիւն գոյութիւն ունի 
ռուսական կայսրութեան 

տարածքային ամբողջականութեան 
պահպանման եւ փանթուրքիզմի՝ Մեծն 
Թուրանի թուրքական պետութեան 
ստեղծման ծրագիրներու միջեւ։ Պատ-
մութեան հոլովոյթին մէջ կը բախին 
ռուսերու եւ թուրքերու ազգային 
գաղափարախօսութիւնները։Ռուսերը, 
ղեկավարուելով սեփական ազգային 
գաղափարախօսութեան հիմնադրոյթներով, դարերու ընթացքին նուաճած 
են հսկայածաւալ տարածքներ եւ ստեղծած հզօր բազմազգ կայսրութիւն, որու 
մէջ կը գտնուին նաեւ թուրքալեզու մեծ թիւով ժողովուրդներ։ Թուրքիան կը 
ձգտի իրականացնել փանթուրքիզմի ծրագիրները՝ Մեծն Թուրանի պետութեան 
ստեղծումը, որ կը հետապնդէ ռուսական կայսրութեան մասնատման, 
թուրքալեզու ժողովուրդներով բնակեցուած տարածքներու անջատումը 
Ռուսաստանէն։
Պատմական ակնարկ.-
Կիլիկիոյ թագաւորութեան անկումէն յետոյ, հայոց հայրենիքին տիրանալու համար 
հիմնական պայքարը կ՚ուղղուէր Օսմանեան կայսրութեան եւ Պարսկաստանի 
միջեւ։ Այդ պայքարը իր աւարտին հասաւ 1639 թուականի դաշնագրով, որու 
համաձայն Արեւմտեան Հայաստանը անցաւ Թուրքիոյ տիրապետութեան, իսկ 
Արեւելեան Հայաստանը՝ Պարսկաստանին։ 17-րդ դարի երկրորդ կէսէն Սեւ 
Ծովի ափերու, Տարտանելի ու Պոսֆորի, Անդրկովկասի եւ Պալգանեան սլա-
ւոնական ժողովուրդներու տարածքներու նկատմամբ, Ռուսաստանը կը սկսի 
մեծ հետաքրքրութիւն ցուցաբերել։ Արեւելեան Հարցը ցարական կայսրութեան 
մեծ հնարաւորութիւններ կը ստեղծէ միջամտելու «հիւանդ մարդու» ՝ Թուրքիայի 
ժառանգութեան բաժանումին։
Ռուսական կայսրութիւնը նպատակ ունէր գրաւել Սեւ Ծովի ափերը, նեղուցնե-
րը, Պալքանեան թերակղզիի քրիստոնեայ ժողովուրդներու տարածքները, 
Անդրկովկասը եւ Արեւմտեան Հայաստանը։ Ցարական կայսրութիւնը կը 
պայքարէր Միջերկրական ծով հասնելու համար։ 18-րդ դարի վերջերուն Ռու-
սաստանը կարողացաւ գրաւել Սեւ Ծովի հիւսիսային ափերը, իսկ 19-րդ դարի 
սկիզբներուն՝ Անդրկովկասը։ Գրաւելով Անդրկովկասը, ցարական Ռուսաստանը 
այդ տարածաշրջանին մէջ կը դառնայ ամենահզօր ռազմա-քաղաքական 
գործօնը։ Ակնյայտօրէն, այս տարածաշրջանին մէջ ոչ մէկ հիմնախնդիր չէր 
կրնար լուծուիլ առանց Ռուսաստանի մասնակցութեան։
Պարսկաստանը, իրեն միացնելով Պարսկահայաստանը, տարածաշրջանի 
քաղաքական կեանքին մէջ կ՛անցնի որպէս երկրորդական դերակատար։ 
Հայաստանի համար մղուող պայքարի ասպարէզը կը մնայ Ռուսաստանին եւ 
Թուրքիային։ Ե՛ւ Ռուսաստանը ե՛ւ Թուրքիան գաղութատիրական պետութիւններ 
են։ Եթէ Ռուսաստանը կը ձգտէր անդամահատել Օսմանեան կայսրութիւնը, 
գրաւելով անոր տարածքներու մէկ մասը եւ մուտք գործել Միջերկրական ծով, 
ապա Թուրքիան կը պայքարէր Օսմանեան կայսրութեան ամբողջականու-
թիւնը պահպանելու եւ Մեծ Թուրանի պետութեան ստեղծման համար, որու 
տարածքներու մեծ մասը կը գտնուէր ցարական Ռուսաստանի կազմին մէջ։
Անտարակոյս, Մեծն Թուրանի պետութեան ստեղծումը պիտի հանգեցնէր 
ռուսական կայսրութեան քայքայման՝ թուրքալեզու ժողովուրդներու ապրե-
լատարածքներու անջատումը Ռուսաստանէն։ Ուրեմն, պատմականօրէն 
Ռուսաստանի եւ Թուրքիոյ առճակատումը անխուսափելի է։ Ե՛ւ Ռուսաստանը 
ե՛ւ Թուրքիան կը խուսափին մեծ բախում մը ունենալէ, սպասելով յարմար 
պահի, բայց երկու կողմն ալ կը հասկնան այդ բախման անխուսափելիութիւնը։ 
Պարտութեան պարագային Ռուսաստանը կը դադրի գերհզօր պետութիւն ըլլալէ։ 
Ճիշտ այդ պատճառով ալ կը բացատրուի հակաթուրքական (բացի 1917-1923 
ժամանակահատուածէն) այն հետեւողական քաղաքականութիւնը, որ դարեր 
շարունակ վարած է ցարական կայսրութիւնը։

Բայց այդ ամենեւին չի նշանակէր որ Ռուսաստանը կը պայքարէր Օսմա-
նեան կայսրութեան նուաճած ժողովուրդներուն անկախութիւն շնորհէր։ 
Գաղութատիրական Ռուսաստանը կը պայքարէր նոր գաղութներ նուաճել։ 
Ցարական Ռուսաստանը Հայաստանին անկախութիւն տալու իրական ծրագիր 
երբեք թէ ունեցած։ Սակայն որոշ պարագաներուն, պատմական իրավիճակներու 
պարտադրանքով, Ռուսաստանը հարկադրուած ճանչցած է Օսմանեան 
կայսրութեան տիրապետութենէն ազատագրուած կարգ մը ժողովուրդներու 
անկախութիւնը։
Սակայն, արմատական տարբերութիւններ գոյութիւն ունէին Ռուսաստանի 
եւ Թուրքիայի գաղութային նուաճումներու միջեւ։ Թուրքիան կը նուաճէր 
եւ կը սեփականացնէր այլ ժողովուրդներու հայրենիքները, իսկ բնակչու-
թեան ֆիզիքապէս կ՚ ոչնչացնէր։ Իսկ Ռուսաստանը, ընդհակառակը, կը 
վարէր աւանդական գաղութային քաղաքականութիւն՝ իր բոլոր բացասական 
հետեւանքներով։ Կայսրութեան մէջ գաղութացուած ժողովուրդները 
կ՛ապահովէին իրենց ֆիզիքական գոյութիւնը, համախմբուածութիւնը, 
ազգային մշակոյթի պահպանումն ու զարգացումը։ Ահա թէ ինչու՞ ռուսական 
տիրապետութիւնը հայոց պատմագրութեան մէջ կը բնութագրուի որպէս 
«չարեաց փոքրագոյնը»։ Ստեղծուած պատմական իրավիճակին մէջ հայ 
ժողովուրդը, կարծես թէ այլընտրանք չունի։ Ռուսական կայսրութեան եւ 
Հայաստանի պատմական ճակատագիրները միահիւսուած են։
Հայ ժողովուրդը իր ազգային գաղափարախօսութեան ռազմավարական հիմ-
նախնդիրներու լուծման տեսանկիւնէն, մշտապէս պէտք է ըլլայ Ռուսաստանի 
ռազմավարական ծրագիրներու ծիրին մէջ, անկախ այն հանգամանքէն որ 
Ռուսաստանը ինչպիսի հասարակարգ կ՛որդեգրէ իր երկրի համար որպէս 
վարչաձեւ։ Մեր նորանկախ պետականութեան համար գերադասելի պիտի ըլլար 
գործակցիլ ժողովրդավարական, իրաւական եւ կանխատեսելի Ռուսաստանի 
հետ։
Այստեղ նաեւ պէտք է արդարօրէն շեշտել որ, ԱՆԺԱՄԱՆՑԵԼԻ Է 1921-ի 
Մարտ եւ Հոկտեմբեր ամիսներուն կնքուած Մոսկուայի եւ Կարսի տխրահռչակ 
պայմանագիրներու ՍՐԲԱԳՐՈՒՄԸ Ռուսաստանի կողմէ։ Այդ պայմանագրերով 
Թուրքիային տրուեցան Կարսը, Արտահանը եւ Սուրմալուն՝ Արարատ լեռով, 
Վրաստանը ստացաւ Պաթումը, իսկ Նախիջեւանը տրուեցաւ Ազրպէյճանին։
Ռուսերը այսօր լիուլի կը քաղեն այդ հայադաւ գործունէութեան պտուղները 
Սուրիոյ եւ այլ երկիրներու մէջեւ պատահական չէ որ այս տարուայ Մարտ 
ամսին Թուրքիոյ քաղաքական յայտնի դէմքեր սպառնացին «25 միլիոն 
իսլամներով ներսէն պայթեցնել Ռուսաստանը», որ նոյնպէս սպառնալիք 
է հայկական պետականութեան։ Արդ, Ռուսաստանի հարաւ-կովկասեան 
աշխարհաքաղաքական շահերու ապագան մեծ հաշիւով կախուած է 
Հայաստանէն։ Վերջերս Սուրիոյ հարցով, ռուսաստանցի յայտնի փորձագէտ ՝ 
Ստանիսլաւ Տարասով արտայայտած էր հետեւեալ միտքը.- «Փութինը Լենին 
չէ եւ Էրտողանն ալ Աթաթուրք» եւ շարունակած է ըսելով՝ «Թուրքիան եւ 
Ազրպէյճանը Ռուսաստանի թիկունքէն կը հարուածեն, իսկ Ռուսաստանը 
լուրջ խաղաթուղթեր ունի (նկատի ունի Մոսկուայի եւ Կարսի պայմանագրերը) 
Թուրքիայի եւ Ազրպէյճանի դէմ, եւ ժամանակն է անոնք վերատեսութեան 
ենթարկուին»։
Ռուս-թուրքական հակամարտութիւնը դարերու պատմութիւն ունի, որ շատ 
յաճախ առաջնորդած է պատերազմներու։ Այդ պայքարը կը շարունակուի առ 
այսօր եւ ի վերջոյ պէտք է աւարտուի կողմերէն մէկու յաղթանակով։ Այստեղ 
կարծէք փոխզիջումային տարբերակներ չկան, եւ կը ծաւալուի ռուսերու եւ 
թուրքերու ազգային գաղափարախօսութիւններու անզիջում պայքար՝ խաղաղ 
եւ ոչ խաղաղ ձեւերով։ Դարեր շարունակ հողահաւաքի քաղաքականութեամբ 
ղեկավարուող Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի գոյամարտը ԱՆԽՈՒՍԱՓԵԼԻ է։ 
Այս երկու պետութիւններու պատմական գոյամարտին, որուն մէջ Թուրքիայի 
պարտութիւնը անխուսափելի է, իր կարեւոր տեղն ու դերը ունի նաեւ հայ 
ժողովուրդը եւ անոր արդիւնքէն կախեալ է եւ առնչուած է Հայկական Հարցը։ 
Ահա թէ ինչու՞ ռուս-թուրքական պայքարին մէջ հայ ժողովուրդը չի կրնար 
չէզոք դիրք բռնել եւ անպայման մեր նորանկախ պետականութիւնը պէտք է 
ունենայ իր մարտավարական եւ ռազմավարական ծրագիրները այս կարեւոր 
հարցի առնչութեամբ։

Պատմական Հարթակ

Մկրտիչ Խրիմեան, Հայ 
Ժողովուրդի Իրական Հայրը

ՎԻԳԷՆ ԹՈՍՈՒՆԵԱՆ

«Պելինում բոլոր հպատակ ազգերի համար բաժանւում էր հոգեճաշ հարիսա, 
դուք ինձ ուղարկել էիք, որպէսզի ես գնամ եւ բերեմ մեր բաժինը: Բոլորը եկան 
իրենց երկաթէ շերեփներով, վերցրին ու տարան իրենց բաժինը, երբ ես փորձեցի 
վերցնել մեր բաժինը, իմ շերեփը թղթից էր ու լղճուեց մնաց հարիսայի մէջ, ես 
մնացի ձեռնունայն»:
Մկրտիչ Խրիմեանի խօսքերը 1878 թուա-կանին Պեռլինի վեհաժողովէն ետք
Հայ Առաքելական Եկեղեցին պահապանն է հայ ժողովուրդին, անոր մշակոյթին 
եւ սրբութիւններուն: Մկրտիչ Խրիմեան 1878 թուականին Պեռլինի վեհաժողովէն 
վերադարձին իր խօսքերով հայ մարդու ենթագիտակցութեան մէջ ըսաւ հետեւե-
ալը.«Զարթի՛ր որդեակ, զարդի՛ր հայ գեղջուկ, զարդի՛ր հայ երիտասարդ... Բաւ 

է քնացանք: Արթննալու ժամը հասաւ: Մենք ուշ ենք արդէն: Սերպը, յոյնը, 
պուլկարը, մակեդոնացին եւ մնացեալ ճնշուած ազգերը իրենց երկաթէ զէնքով 
առին իրենց բաժինը: Մենք անզէն, միայն թուղթով գացինք: Մեզի բաժին ալ 
թուղթի կտոր մը տուին ստախօս եւրոպացի դիւանագէտները: Զէնքի դիմելու 
ժամը հասած է...»
Խրիմեան Հայրիկ այն քաջարի հայ եկեղեցականն էր, որ իրաւ հայու ու 
քրիստոնեայի կորովով հայ ժողովուրդը իր դարերու քունէն արթնցուց: Կոչ ըրաւ 
բոլորին դիմելու ազատագրական պայքարի: Այդ կոչը պատմական շրջադարձ 
մըն էր հայ ժողովուրդի պատմութեան մէջ: Ճնշուած եւ իր իրաւունքները 
կորսնցուցած հայ ժողովուրդի զաւակներ զգացին թէ հասած էր ժամը վերսկսելու 
ազատագրական պայքարը: Այդ պայքարը արեւելեան Հայաստանի եւ Արցախի 
մէջ յաջողած էր շնորհիւ այդ շրջանի հայ ղեկավարներու դիւանագիտական 
արթնութեան եւ Ռուսիոյ զօրակցութեան: Նոյնը կարելի է՞ր արեւմտեան 
Հայաստանի մէջ: Այս կայծն է որ մարդոց մէջ դրաւ Խրիմեան Հայրիկ: Սերպը, 
յոյնը եւ Պալքանեան թերակղզիի միւս ժողովուրդները մեծ զոհողութիւն ըրած 
էին 1820-ականներէն ի վեր: Արդիւնքը քաղեցին Պեռլինի վեհաժողովին: Մենք 
արդէն ուշացած էինք: Պոլսոյ մեր հարուստներու խաւը իր շահերուն համար 
քնացուցած էր գաւառի հայ ժողովուրդը, որ կը տառապէր Օսմանցիին լուծին 
տակ: Սահմանադրական խաբուսիկ փոփոխութիւններով օսմանցին քնացուց 
հայ ժողովուրդը: 
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Յոյսի Կանթեղը կը Պլպլայ
ՆԵՐՍԷՍ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Երբ վերջապէս սթափինք երկար եւ ցաւագին այս թմբիրէն, թօթափենք 
մեր ուսերէն մահաբեր այս համաճարակին վերջին յամեցող թունալի 
փշրանքները՝ այդ պահուն միայն պիտի անդրադառնանք թէ կեանքը 

որքան փխրուն է: Պիտի լա’ւ իմանանք թէ ինչ որ հաստատուն կը նկատէինք 
կրնայ թաւալիլ ակնթարթի մը մէջ:
Դժուար պիտի չըլլայ տեսնել, թէ մէզի յանձնարարուած (կամ պարտադրուած) 
մեկուսացումը պիտի յեղաշրջէ ընկերային յարաբերութիւններու ըմբռնումը 
եւ ընդհանրապէս ընկերային կեանքը մեր մօտ: Շատ շատերու համար, ինչ որ 
կը նկատէին տնտեսական ապահով կառոյց, շահաբեր գործ կամ նիւթական 
ապահովութիւն, ծովափին շինուած աւազի բերդերու նման զօրաւոր ալիքի 
անակնկալ մէկ հարուածով պիտի տուժեն:
Կեանքի եւ մահուան մեր ըմբռնումն ալ սկսած է խեղաթիւրուիլ եւ թնճուկի 
նման մեր ամպոտած միտքերը շփոթի առաջնորդել:
Ապրիլ 5-ին, երբ ականջալուր եղանք մեր այդ միօրեայ ժամանակին 674 
անձեր Մատրիտի, 621 անձեր Լոնտոնի եւ 599 անձեր Նիւ Եորք քաղաքի մէջ 
կորսնցուցած են իրենց կեանքը քորոնա ժահրին պատճառաւ, սահմռկեցուցիչ 
գտանք եղելութիւնը: Բայց, մեկնաբաններ «յուսադրիչ» որակեցին այս թիւերը, 
որովհետեւ անոնք կը պնդեն, որ մեր զոհերուն թիւը սկսած է «կայունանալ»: 
Այո’, այս է իրողութիւնը, սակայն մարդկային ի՞նչ հեգնանք:
Ակնյայտ հակասութիւն, երբ գերհզօր Ամերիկայի Միացեալ նահանգները, 
«Բացառիկ ուժ» ինչպէս կը բնութագրէր նախկին նախագահ Օպաման, չի 
կրնար կենսական բժշկական զգեստաւորումներն ու սարքերը հայթայթել 
հիւանդանոցներու: Յիրաւի, դաշնակցային կառավարութիւնը եւ առանձին 
նահանգներ իրենց բանագնացները առաքած են Չինաստան, հոն ուր այս 
ժահրին դուռը բացուեցաւ, այդ երկրէն գնելու հիւանդանոցներու հրամայական 
կարիքները:
Միլիոնաւոր ամերիկացիներ, որոնց կեանքը յեղաշրջուած է այսօր, արդեօ՞ք 
արդարացիօրէն հարց պիտի տան իշխող աւագանիին, թէ զինուորական եւ 
տնտեսական մարզերէ ներս հզօր այս երկիրը ինչո՞ւ ընկրկեցաւ: Կամ, օրուան 
մտահոգութիւններու յորձանքին մէջ թաղուած, պիտի չմտմտա՞ն ի տես այս 
տխուր եւ խոցելի իրողութեան:
Հիմա պահն է ինքնաքննադատութեան եւ վերարժեւորելու կեանքի նպատակը:
Աներկբայ իրողութիւն է թէ մարդկային առաքինութիւնները միշտ կը 
բացայայտուին երբ դէմ յանդիման կու գանք մարտահրաւէրներու կամ 
ողբերգութիւններու հետ:
Որքա՜ն գօտեպնդիչ երեւոյթ է արդարեւ տեսնել երիտասարդ բժիշկ-բժիշկուհի-
ներ որոնք կամաւորագրուած օդանաւ կը բարձրանային Հռոմի մօտ զինուորա-

կան օդակայանէն՝ Չոմ Պուրի ուղեւորուելու: Օր մը առաջ միայն, Հիւսիսային 
Իտալիոյ իշխանութիւնները աղերսալի կոչ ըրած էին համայն Իտալիոյ, որպէսզի 
բժիշկներ, վիրաբոյժներ կամ այլ բժշկական մասնագէտներ հոն փութային՝ 
կեանքեր փրկելու համար: Այս Հերոս-Հերոսուհիները, լքելով խոստմնալի 
ասպարէզ, հանգստաւէտ կեանքի պայմանները եւ ընտանիք, առանց ընկրկելու 
նետուեցան գրոհին մէջ:
Կարիքը կար  բժիշկներու: Երկու հազար բժիշկ-բժշկուհիներ կամաւորագրուե-
ցան եւ այսօր կը ծառայեն հիւսիսային Իտալիոյ զանազան քաղաքներու 
հիւանդանոցներէն ներս:
Անոնք, իրենց բազմահազար պաշտօնակիցներուն նման Եւրոպայի եւ Միացեալ 
Նահանգներու մէջ, յոյսի կանթեղին պլպլացող լոյսն են:
Մարտի երկրորդ շաբաթէն սկսեալ, երբ քորոնա ժահրի հետեւանքով իրենց 
կեանքը կորսնցնողներուն թիւը յարաճուն կերպով բարձրանալ սկսաւ, զու-
գահեռաբար՝ աճեցաւ թիւը ամերիկացիներու՝ որոնք խուժեցին զէնք վաճառող 
խանութներ, իրենք զիրենք զինելու համար: Արդարեւ, անցեալ ամսուան 
ընթացքին ամերիկացիք բարձրագոյն թիւով զանազան տարողութեամբ զէնքեր 
գնեցին՝ վերջին քսան տարիներուն:
Էֆ. Պի. Այ.ը (FBI-Federal Bureau of Investigation) Մարտին 3.7 միլիոն զէնք 
գնելու դիմումանգիրներ հետապնդած է, մինչ տարի մը առաջ այդ թիւը սոսկ 
1,1 միլիոն էր: Մարտ 21-ին միայն 210 հազար զէնք գնելու դիմումնագիրներ 
ներկայացուած էին F.B.I.ին: Ամերիկեան լրատու գործակալութեանց համաձայն, 
որոնք իրենց վիճակագրութիւնները քաղած են F.B.I.էն, Մարտ ամսուան 
ընթացքին ամերիկացիք 2 միլիոն զէնք գնած են:
Ամերիկացի ընկերաբաններու մեկնաբանութեամբ զէնք գնելու այս խորունկ 
ախորժակը հետեւեալ ձեւով կարելի է բացատրել: Ընկերութեան որոշ մէկ 
խաւը՝ մտահոգ այն իրողութեամբ, թէ երբ ոստիկանութիւնը, հրշէջներ եւ 
հանրային առողջութեան ծառայողներ իրենց բոլոր ուժերը կը տրամադրեն 
կեդրոնանալով քորոնա ժահրին դէմ պայքարելու համար, այդ օրերուն 
քաղաքներու կարգն ու կանոնը կրնայ  խախտուիլ եւ գողութիւններն ու ոճիրները 
կրնան բազմապատկուիլ:
Պատասխանելով այն հարցումին, թէ ինչո՞ւ առաջին անգամ ըլլալով իր կեանքին 
մէջ Քենթաքի նահանգի անանուն այս բնակիչը զէնք գնած էր. «երբ Մարտ 
2ին տեղական իշխանութիւնները նախազգուշացուցին թէ ուտեստեղէնի 
տագնապ կրնայ ստեղծուիլ 
եւ առ այդ յանձնարարե-
լի է նուազագոյնը քանի 
մը օրուան պահեստի 
ուտելիք ամբարել, ես իմ 
կարգիս կռահեցի, թէ 
քաղաքացիական անկար-
գապահութիւն կրնայ ծայր 
տալ եւ ես հարկադրուած 
պիտի ըլլամ պաշտպանելու 
իմ ընտանիքս»:

Քորոնա Ժահրի Համաճարակի Աւերները
ԽԱՉԻԿ ՃԱՆՈՅԵԱՆ

Մէկ ու կէս ամիսէ իվեր ողջ աշխարհի բնակչութիւնը սրտատրոփ եւ 
անդոհանքով կը հետեւի պսակաձեւ ժահրի համաճարակի լուրերուն։
Դժբախտաբար այս ժահրին դէմ ցարդ դեղամիջոց կամ՝ դարման 

գտնուած չէ։
Երկրագունդի մօտ 210 երկիրներու տարածաշրջաններու ժողովուրդները, 
հոգեխռով կեանք մը կ՚ապրին։ Մինչեւ գրութեանս այս պահը, աշխարհի 
մէջ ցարդ շուրջ 2 միլիոն վարակուածներ եւ 120 հազարի շուրջ այս ժահրէն 
մահացածներ կան։
Այս Virus-ը շատ արագ, զանազան ձեւերով կը փոխանցուի։ Արդէն մեր 
ընթերցողները քաջ գիտեն եւ տեղեակ են այս համաճարակի լուրերուն եւ 
ամէնօրեայ զարգացումներուն։
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու դաշնակցային, նահանգային, գաւառային 
կամ՝ քաղաքային ղեկավարներ ամէն օր հեռատեսիլով, ելոյթ կ՚ունենան եւ 
ժողովուրդին տեղեակ կը պահեն այս ժահրի համաճարակին դէմ ձեռնարկած 
զգուշացումներուն եւ պատսպարուելու միջոցներու։ Խստօրէն յորդորելով 
բնակիչներուն, որ իրենց տուներուն մէջ մնան եւ շփումներ չունենան ուրիշ 
անձերու հետ։
Երկրի տնտեսութիւնը անդամալուծուած է, անգործութիւնը հասած է 
աննախընթաց բարձր չափանիշի, տակաւին աւելին՝ բժշկական սարքերու եւ 
դեղորայքի կարիքը կայ։
Պէտք է խոստովանիլ եւ գնահատանքի ջերմ խօսքեր ուղղել ԱՄՆ-ի իշխա-
նութիւններուն, որոնք գիշեր-ցերեկ տենդագին աշխատանքի լծուած են 
ժողովուրդին կարիքները հոգալու եւ ժահրէն հեռու պահելու համար։ Արդէն 
դաշնակցային կառավարութիւնը (6.6) թրիլիոն տոլար տրամադրած է, այդ 
համաճարակին եւ անոր տնտեսական վնասներէն ձերբազատուելու համար։
Սոյն գրութեամբ կ՚ուզենք գնահատանքի խօսք մը ուղղել պետական մեր 
մեծասիրտ այրերուն, ինչպէս նաեւ ամերիկեան ոչ պետական բարեսիրական 
կազմակերպութեանց անդամներուն, յատկապէս՝ բազմահազար համալսա-
րանական երիտասարդներուն, որոնք մեծագոյն նուիրումով իրենց կամա-
ւոր ծառայութիւններով օգտակար կ՚ըլլան կարիքաւոր ընտանիքներուն, 
տարեցներուն, անկարներուն եւ մանուկներուն։
Համաշխարհային այս թոհուբոհին մէջ, ջերմօրէն կը շնորհաւորենք եւ կը 
գնահատենք ԱՄՆ-ի մեր հայ համայնքի կուսակցական, կրօնական կամ 
բարեգործական հաստատութիւնները եւ մեծահարուստները։
Արդարեւ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Արեւմտեան Ամերի-

կայի Շրջանային Վարչութեան նախաձեռնութեամբ եւ ՌԱԿ-ի Շրջանիս Հայ 
Իրաւանց Խորհուրդի երիտասարդներուն հերոսավայել մասնակցութեամբ, 
կազմուած է «ՌԱԿ-ի Շտապ Օգնութիւն» մարմին մը, որուն հետ կապ պահելու 
մանրամասնութիւններ կարելի է տեսնել «Նոր Օր»ի մէջ։
Այս մարմինը պիտի օգնէ հայ կամ՝ ոչ հայ քաղաքացիներուն անխտիր անոնց 
առողջապահական, պետական նպաստներ ստանալու, տարեցներու այլատեսակ 
ծառայութիւններով օգտակար ըլլալու, դպրոցներէն դադրած մանուկներու 
հոգատարութիւն եւ այլ կարիքներուն համար օգտակար պիտի ըլլան, անշուշտ 
այս մարմինը իր կարողութեան եւ ունեցած տեղեկութիւններով ժողովուրդին 
ցուցմունքներ պիտի տայ։
Դժբախտաբար սրտի ճմլումով կ՚ըսենք, թէ մարդկութիւնը առաջին անգամ չէ 
նման ժահրերու եւ հիւանդութեան համաճարակներու զոհ կ՚ըլլայ, մարդկային 
կեանքեր կը խլուին, տնտեսական եւ հոգեկան անկում կ՚ունենայ։
Մեր սրտագին աղօթքը, աղերսանքը եւ մաղթանքն է, որ բոլոր հիւանդութեանց 
եւ ժահրերու բուժիչ եւ փրկիչ՝ Աստուած, այս ժահրէն վարակուածներուն 
ու բոլոր տեսակի հիւանդներուն՝ կատարեալ առողջութիւն պարգեւէ, եւ 
մեր գիտնականներուն առաւել իմաստութիւն տայ՝ այս համաճարակէն 
մարդկութիւնը օր առաջ փրկելու համար։
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Զատկի ուտելիքները՝ կարմիր 
հաւկիթն ու չէօրէկը, վերջէն 
նաեւ կաթնապուրն ու գառնուկի 
խորովածը:
Ծաղկազարդի բացումէն ետք 
մինչեւ Աւագ Հինգշաբթի՝ 
տեսակ մը հեւքոտ սպասում 
էր: Հինգշաբթին լեցուն, յագեց-
նող օր մը կ’ըլլար իր հինգ 
ժամերգութիւններով՝ որոնց 
ամէնուն ալ ներկայ գտնուելու 
համար կ’ըսուէր թէ կային 
առտուընէ մինչեւ գիշեր՝ օրը եկեղեցիին մէջ անցընող տարեց կիներ: Ոտնալուա-
յի եւ Խաւարումի արարողութիւնները սրբազան թատրերգութեան մը երկու 
միջին արարուածներն ըլլալ կը թուէին (այնքան ճոխ եւ գրաւիչ էին անոնք 
իբրեւ պատկեր), իր առաջին արարուածը Դռնբացէքն ու վերջինները՝ Թաղումը, 
Խթումն ու բուն Զատիկն ըլլալով...:
Եւ իրօք, Աւագ Ուրբաթը որ կը լուսնար Լացի Գիշերուան վրայ, կու գար՝ 
եկեղեցւոյ խորանը ծածկող իր սեւ վարագոյրով եւ «թաղում»ով, իր թաղման 
թափօրով որ ծաղկի եւ խունկի բուրումներով կը լեցնէր մթնոլորտը եկեղեցւոյ 
բակին – նախապէս՝ շրջակայ փողոցներուն ալ՝ ուրկէ կը դառնար թափօրը – 
կու գար կարծէք տղոց համար մասնաւորապէս:
Ի՞նչ ունի Զատկի Խթումը որ զայն տարբեր կ’ընէ Ծնունդի Խթումէն, հակառակ 
որ նոյնն են կարդացուած «գիրք»երը եւ նոյնն է երեկոյեան պատարագը որուն 
կէսին, վարագոյրը կը բացուի յանկարծ եւ լոյսերու մէջ կը շողայ Սեղանը: Սա՛ 
- հաւանօրէն - որ ան կը զետեղուի Մահուան եւ Յարութեան մէջտեղը, որ հոն 
կ’աւետուի արդէն Յարութիւնը, եւ կարմիր հաւկիթները այդ իրիկուընէ պիտի 
սկսին զարնուիլ իրարու, իրարու գլուխ ուտել եւ ուտուիլ ալ...:
Ամբողջ Աւագ Շաբաթը, այսպէս, շաբաթ մըն է՝ որ տղոց կանանց, ծերերու ինչ-
պէս եւ չափահաս այրերէ շատերուն (գիւղերու մէջ մանաւանդ) հոգին ու միտքը, 
աչքը, ականջն ու ռնգունքը կը լեցնէ ամբողջովին, տղոց մէջ աւանդութեան ջահը 
կը վառէ արուեստին բացով եւ միւսներուն մէջ՝ կեանքին դառնութեանը քով 
քաղցրութիւն, կարծրութեանը քով կակղութիւն կը ծորէ բաւական՝ որպէսզի 
իրարու հանդուրժելի եւ Աստուծոյ հաճելի ըլլան քիչ մը, որքան որ ընդունակ 
են ըլլալու...:
Եւ չմոռնանք, երբ մեր հին եկեղեցիները կը յիշենք, յիշելու [ենք] նաեւ մեր 
քահանայ եւ վարդապետ կամ եպիսկոպոս հայրերը իրենց դէմքերով ու 
անուններով, որոնք Աւագ Շաբթուան մէջ ու Զատկի երեք օրերը աւելի կը 
մեծնային, իրենց կարեւորութիւնը աւելի կը շեշտուէր՝ կարծէք: Քարոզիչ Հ. 
Սուրբը կամ Սրբազանը մանաւանդ, աւելի քաղցրախօս ու աւելի պերճախօս չէ՞ր 
դառնար այդ օրերուն՝ ինչպէս հիմա ալ կ’ըլլան կամ պէտք է ըլլան անոնք, ու՛ր 
որ ալ գտնուին, եթէ եկեղեցական օծութեան ու ներշնչումը դոյզն շնորհը ունին:
Ես որ մեր թաղին մէջ Խրիմեանի, Ալէաթճեանի եւ Իզմիրլեանի հովանաւորած, 
անոնց քարոզած Աւագ Շաբաթներովն  ու Զատիկներովն եմ մեծցած, քիչ կը 
մնայ որ պակասաւոր համարեմ այն հայերը՝ որ սկիւտարցի չեն...:
Ու կը մաղթեմ, սրտովին կը մաղթեմ Գահիրէի եւ Աղեքսանդրիոյ հայ պզտիկ 
մանչերուն եւ աղջիկներուն՝ որպէսզի Հոգին Սուրբի շնորհը իրենց մէջ լրացնէ՝ 
ինչ որ պակաս ունին եւ պակաս կու տան մեր այստեղի Աւագ Շաբաթն ու 
Զատիկը:
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«Առաջնորդող» յօդուած մը թո՛ղ չըլլայ այս յօդուածը: Եւ կամ, ան թո՛ղ 
առաջնորդէ ընթերցողը դէպի ետ, դէպի իր ծննդավայրին Զատկուան շաբաթը, 
որ անտարակոյս աւելի քաղցր էր քան ներկայինը ու այստեղինը: Իսկ այն 
ընթերցողները որոնց ծննդավայրը դուրսն է կամ որոնք շատ պզտիկ բաժնուած 
կամ խլուած ըլլալով հայրենիքէն՝ ուրիշ Զատիկ չեն ճանչնար բայց եթէ հոս 
մեր ժամերուն մէջ դիմաւորուածը, անոնք ալ թո՛ղ միանան մեր կարաւանին՝ 
երեւակայութեամբ մասնակցելու համար իրենց մեծերը մեծցուցած, զանոնք 
սնուցած եւ զօրացուցած հոգիի սեղանին, եւ այս առթիւ՝ թերեւս սնունդի 
փշրանք մը - եթէ մնացած է - ստանալու համար անոնց ձեռքէն կամ վրայէն:
Տեղը կը տարբերէր բայց հոգին նոյնն էր - գիտեմ, - որ մեր եկեղեցիներուն, 
վարժարաններուն ու տուներուն մէջ կ’իջնէր Աւագ Շաբթուան սկիզբը, 
Ծաղկազարդէն սկսեալ, Հայաստան Աշխարհին մէկ ծայրէն միւսը, Արարատի 
այս եւ այն կողմը, ինչպէս նաեւ ամէն անկիւնը սուլթաններու եւ ցարերու 
իշխած երկիրներուն ուր տարածուեր էին հայերը, իրենց հետ տանելով բունծ 
մը Արարատի փէշերէն եւ այդ բունծին վրայ տնկուած Ժամուն շուրջը աճելով 
ու բազմանալով:
Գիւղ ըլլար թէ քաղաք, քաղաքն ալ Կարին թէ Պոլիս, Զատիկը որ հոն կու գար՝ 
կը բերէր իրեն հետ դարերու մէջէն անցած եւ դարերով օծուած ու ճոխացած 
Քրիստոսի կեանք մը, մա՛հ մը եւ յարութիւն մը մանաւանդ, որոնք դարեր 
շարունակ մեր լեզուով ողբացուելով եւ փառաբանուելով՝ մեր աչքին թէ՛ 
հայացուցեր եւ թէ՛ ընտանեցուցեր էին այդ Քրիստոսը, զայն ըրեր էին մեր մեծ 
ընտանիքին սրբագոյն նախահայրը կարծէք...:
Ամէն բան կ’օգնէր՝ մեզի տալու այս մեծ սուգի եւ մեծ հրճուանքի յաջորդութեան 
յուզումը՝ Աւագ Շաբթուան ընթացքին:
Մեծ Պահքի եօթը երկար շաբաթներուն վերջինը՝ ան կը ծանուցանէր Զատկի 
առաւօտն ու իր սեղանը: Տղայոց՝ արձակուրդի սկիզբ եւ նոր զգեստի գնում: Տունին՝ 
մաքրութիւն, որմէ յետոյ տանտիկինը եւ իր օգնականները պիտի պատրաստէին 
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Յիսուս իր աշակերտնե-
րը ունէր: Իր կատարած 
առաջին հրաշքը եղաւ 

այդ պարզ մարդիկը այնպէս 
մը լեցնել իր հոգիով՝ որ անոնք 
տուին Քրիստոնէութիւնը 
աշխարհի:
Աշակերտնե՜րը... Կրօնքի հիմնա-
դիրները չեն միայն՝ որոնք պէտք 
ունին իրենցմով ոգեւորուած, 
զիրենք հասկցած եւ հասկցնել 
ճգնող հետեւորդներու որպէսզի 
զուր չանցնի երկրի վրայ իրենց առաքելութիւնը, որպէսզի իրենց հանճարին 
ծաղիկը, որքան ալ շքեղ եղած ըլլայ ան, անկիւն մը առանձին բացուած ու թափած 
չըլլայ այլ ժողվուի եւ ցանուի իր հունտը, եւ որպէսզի տարածուի եւ բազմանայ 
բարիքը զոր բնութիւնը ուզած էր շնորհել մարդկութեան:
Չեմ բաղդատեր Քրիստոսը եւ ուրիշ մարդ մը՝ նոյնիսկ հանճարեղ: Կ’ուզեմ 
ըսել միայն՝ թէ Քրիստոս ալ պէտք ունեցաւ աշակերտներու՝ որպէսզի կարենայ 
բաշխել մարդկութեան ինչ որ բերած էր անոր համար եւ ինչ որ կը թուէր թէ 
շատ դիւրա՜ւ տարածելի, դիւրա՜ւ  որդեգրելի բան մըն էր՝ Սէրը իրարու եւ Սէրը 
Արարիչին համար: Եւ եթէ ճիշտ է, որ Քրիստոս բարձրացուց իր աշակերտները, 
զանոնք արժանի դարձուց իր վստահած գործին, սխալ չէ ըսել որ աշակերտներն 
ալ բազմապատիկ վերադարձուցին Անկէ իրենց ստացած շնորհը՝ կատարելով 
ինչ որ իրենց Վարդապետը կամ Վարպետը ակնկալած էր իրենցմէ:
Մէկը միայն՝ այդ աշակերտներէն, մատնեց զինք, բա՛ն մը որ ծառայեց միւս 
բոլորին հաւատարմութիւնը թէ՛ ցայտեցնելու եւ թէ՛ ամրապնդելու, ինչպէս նաեւ 
լրացնելու այն մարգարէութիւնը՝ թէ իր մարմնեղէն հալածանքովը Ան պիտի 
ապահովէր իր հոգեղէն յաղթանակը:

Զատիկի Շաբաթը

Զատկի Առթիւ

Սոյն գրութիւնը մեծ խմբագրապետը գրած է թուականէս 80 
տարիներ առաջ: 
Գրութեան պատմական ժամանակաշրջանը կը զուգադիպի երկրորդ 
աշխարհամարտի ամենաթէժ օրերուն եւ իր ապրած շրջանակին 
մէջ կարգ մը բարքերուն փոփոխութեան: 
Խմբագրապետը կ՛ապրի հոգեկան յուզումներու պահեր յիշելով 
անցեալի լաւ եւ ուրախ օրերը եւ անմեղ բարքերը: Երկրորդին մէջ 
ան դարձեալ Զատկուայ բարեմաղթութիւն կ՛ընէ իր ոճով:
Նոյնանման օրեր եւ յոյզեր կ՛ապրինք այսօր: այս պատճառով ալ սոյն 
գրութիւնը, որ յաւէտ այժմէական է, կը դնենք մեր ընթերցողներուն 
տրամադրութեան տակ:

«Խմբ.»

Եւ այնքան մեծ էր փոխադարձ պահանջը Քրիստոսի եւ աշակերտներուն իրարու 
հաւատալու, որ իր չարչարալից մահէն ետք Վարդապետը նորէն պիտի դառնար 
իր աշակերտներուն մօտ, նորէ՛ն պիտի ուսուցանէր անոնց եւ անոնք նորէ՛ն 
պիտի ներշնչուէին ու զօրանային իրմով...:
Քրիստոսի Յարութեան տօնը հազար խորհուրդ կը թելադրէ, որոնցմէ մէկն 
ալ այս է.- Վարպետի մը շուրջ բոլորուող աշակերտներու հաւատքին անհրա-
ժեշտութիւնը՝ անոր ոգիին կամ գաղափարին տարածման, անոր գործին 
արդիւնաւորման համար:
Այդ վարպետը եթէ Քրիստոս մը չէ, եթէ Սոկրատ մը, կամ՝ ցատկելով դարերու 
վրայէն՝ Փասթէօր, մը կամ Ֆրոյտ մըն ալ չէ, կրնայ մարդ մը ըլլալ սակայն՝ որուն 
մտքի ու սրտի աւելի մեծ ձիրքեր տուած է բնութիւնը քան ուրիշ շատերու եւ 
որմէ պէտք է – հետեւաբար - առնել այդ ձիրքերուն արգասիքը եւ տարածել 
մարդոց միջեւ:
Աւելի՛ն. վարպետը պէտք ունի յաճախ, իր ձիրքերուն պտղաբերումին իսկ 
համար, իր շուրջը աշակերտներ հաւաքուած տեսնելու եւ անոնց մտքին 
ու հոգիին փորձադաշտին վրայ հասունցնելու գաղափար կամ գիւտ, 
արուեստի վարդապետութիւն կամ գիտութեան վարկած, եւ կամ քաղաքական 
առաջնորդութիւն: Վարպետը առանց աշակերտի, ինչպէս բառն ալ արդէն կը 
հասկցնէ, անհեթեթութիւն մըն է, ամլութիւն մը՝ ամէն պարագայի:
Արդ, կրնա՞նք թելադրել, կրնա՞նք յուսալ մանաւանդ, որ Քրիստոսի կեանքը, 
մահն ու յարութիւնը – իր անձին չափ՝ իր Ոգիին յարութիւնը – տօնախմբող այս 
օրուան մէջ, ըլլա՜ն մարդեր որ՝ երբ պաշտօնը ունին՝ գիտակցութիւնն ալ ունենան 
վարդապետի, վարպետի, առաջնորդի կամ վարիչի պարտականութիւններուն 
եւ ըստ այնմ ինքզինքնին պահեն, բարձրացնեն եւ ազդեն իրենց շրջապատին՝ 
կամայ-ակամայ իրենցմէ կախում ունեցող կամ իրենց հետեւողներուն վրայ: 
Ինչպէս որ ըլլա՜ն ուրիշ մարդեր, որոնք պարզ կամ գիտուն, աղքատ կամ 
հարուստ՝ ունենան խանդավառ հոգի մը, գաղափարապաշտութիւն եւ անձնուի-
րութիւն ա՛յնքան՝ որ գիտնան մարդ մը վարպետի վերածել, անոր տալով - իր 
ուժի եւ տաղանդի լիութեանը ատեն - գործելու բոլոր կամ գոնէ բաւարար 
հնարաւորութիւնները:
Վաղը, Զատիկ, երբ հայ մը ուրիշ հայ մը կը շնորհաւորէ, պիտի մաղթէի որ ամէն 
մէկը միւսին նայէր կա՛մ իբրեւ աշակերտի, կա՛մ իբրեւ վարպետի եւ կամ իբրեւ 
աշակերտակիցի վրայ:
Ի սէր ժողովուրդին եւ ի սէր այն բարիքին զոր գիտեմ թէ ամէնքս կը կամենանք 
անոր բայց այսպէս չենք կրնար մատուցանել, ա՛յս պիտի մաղթէի...:



ՉորեքշաբÃÇ, 15 ԱպրÇլ 2020 6Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Մահագրութիւն

Արտեմիս Թօփճեան Նազարեան
1932-2020

Ապրիլի 9-ին, Նիւ Ճըրզիի Էնկըլվուտ քաղաքի 
բնակիչ Արտեմիս Նազարեան, մահացաւ  
Քորոնավիրուսային վարակումի պատճա-

ռած առողջական բարդութիւններու հետեւանքով: 
Արտեմիս ծնած էր Հալէպ, Սուրիա, 31 Յունուար 
1932-ին: Ծնողներն էին Նիքըլըս եւ Մարի Թօփճեան 
(ծնեալ Սիւլահեան): Անոնք ընտանեօք Միացեալ 
Նահանգներ գաղթած էին 1934-ին եւ հաստատուած 
Ուոթըրթաուն, Մասաչուսէց: Արտեմիս մեծցած 
էր բազմանդամ ընտանիքի ջերմ շրջանակին մէջ, 
Տնտեսական Մեծ Տագնապի տարիներուն:
Ան եղած է յառաջադէմ աշակերտ Ուոթըրթաունի 
Երկրորդական Վարժարանէն ներս, որմէ ետք, 
հակառակ որ Րէտքլիֆ Գոլէճ ընդունուած էր, Արտե-
միս յատուկ կրթաթոշակով իր ուսումը կը շարունակէ Պոսթըն Համալսարանի 
Առեւտրական Վարչագիտութեան Գոլէճին մէջ զոր  կ’աւարտէ իբր գերազանց 
աշակերտ որպէս հաշուէգիտութեան ճիւղի առաջին կին շրջանաւարտ:  Որմէ 
ետք, ան կը պաշտօնավարէ Հէսքինզ էնտ Սէլ Ընկերութեան մէջ: Այդ միջոցին, 
ան կը հանդիպի իր ամուսնոյն Նազարին, որ Լիբանանէն էր եւ որուն հետ 
կ’ամուսնանայ  1954-ին: Զոյգը կը հաստատուի Նիւ Եորքի շրջանը, ուր Նազար 
կը հաստատէ իր գործը, տիկինը ունենալով որպէս առտնին հաշուապահուհի: 
1957-ին կը ծնի իրենց դուստրը Սեդան, իսկ 1961-ին, իրենց մանչ զաւակը, Լեւոն: 
Արտեմիս նուիրեալ մար մըն էր: Ան իր զաւակները մեծցուցած է ազնուութեան, 
ուշիմութեան, համբերութեան եւ նպատկասեւռութեան արժանիքներուվ: Ան 
սուր հիւմորով օժտուած անձ մըն էր եւ կը սիրէր կատակներ ու պատմութիւններ 
պատմել: Իր պատմութիւնները առասպելական էին իր բարեկամներուն եւ 
ընտանիքի անդամներուն համար: Ան ընտանիքի պատմաբանն էր: Ան երբ 
ոեւէ հայու հանդիպէր, անոր հետ 10 վայրկեան խօսելէ ետք կրնար որոշել 
թէ ազգականական ինչ կապերով կապուած էին իրարու հետ: Սակաւապետ 
էր ու պարզ ճաշակի տէր: Կը սիրէր խաչբառ լուծել, կտրատուած նկարներ 
կազմել, նաեւ Պէյսպոլ եւ Հըրշի Պար: Արտեմիս հիւսքի սիրահար էր: Իր 
հիւսած մանկական բուրդ բաճկոնները եւ անկողինի ծածկոցները տեղական 
ցուցահանդէսներու մէջ յաճախ մրցանակներու արժանացած էին: Ան նաեւ 
վարժ դաշնակահարուհի մըն էր եւ կը նուագակցէր եղբօր Ճօի ջութակի 
կատարումներուն: Երկու տարբեր առիթներով անոնց ելոյթը սփռուած էր 
Պոսթընի ձայնասփիւռէն: 
Նազար եւ Արտեմիս աւելի քան 60 տարիներէ ի վեր կ’ապրէին Էնկըլվուտի 
մէջ: Նազարի գործի ընդարձակումին առընթեր, ծաւալ ստացաւ նաեւ իրենց 
բարեսիրական գործունէութիւնը: Արտեմիս ցուցադրական երեւոյթներէ հեռու, 
գործօն մասնակից մըն էր իր ամուսնոյն բարեսիրական ծրագիրներուն, որոնց 
շարքին իրագործելով նաեւ իր նախասիրած արուեստի եւ կրթութեան մարզերու 
անձնական նախաձեռնութիւններ: Որպէս արուեստներու հովանաւորող, ան 
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աշխարհի տարածքին: Ջերմ հաւատացող մըն էր կրթութեան կենսական 
դերին: Մանուկներու հանդէպ իր անսահման սիրոյն դրսեւորումը հանդիսացաւ 
Լոս Անճէլըսի Մանուկեան-Տեմիրճեան Վարժարանի Արտեմիս Նազարեան 
Նախամանկապարտէզի արդիական կառոյցը: Իր նախաձեռնութեամբ ան 
Պոսթըն Համալսարանի Առեւտրագիտական Բաժնին մէջ յատուկ կրթաթոշակ 
մը հաստատած էր, նախապատուութիւն տալով հայ ծագումով ուսանողներու: 
Հայ եկեղեցին նոյնպէս իր կեանքին բաղկացուցիչ մէկ մասը կը կազմէր: Իր 
նուիրումը եւ անխախտ հաւատարմութիւնը Էջմիածինի Կաթողիկոսութեան, 
ինք կը վերագրէր իր Սիւլահեան մօրենական ճիւղին, որմէ բազմաթիւ 
կրօնաւորներ սերած էին կը հաստատէր ան հպարտութեամբ: Նիւ Եորքէն 
Էջմիածին, Պէյրութէն Լոս Անճէլըս, Պուէնոս Այրէսէն Հալէպ, անպայման կարելի 
է գտնել յուշատախտակ մը, անուանակոչուած շէնք մը, կամ յուշանկար մը, 
որ կը ներկայացնէ Արտեմիսի մասնակցութիւնը Կեդրոնի մը, դպրոցի մը կամ 
առողջապահական ծառայութեան կեդրոնի մը բացման արարողութեան, կամ 
զինք գնահատելու համար կազմակերպուած ձեռնարկի մը լուսանկարը, ուր 
ան կը տեսնուի շրջապատուած հայկական տարբեր կառոյցներու հոգեւոր 
կամ քաղաքական առաջնորդներով ու պաշտօնական անձնաւորութիւններով:
Արտեմիսի սրտբաց առատաձեռնութիւնը գլխաւորաբար անհատական բնոյթ 
ունէր: Անհաշիւ կարիքաւոր անձեր վայելած են իր ջերմ բարեսրտութիւնը, 
նիւթական աջակցութիւններով: Տնազուրկ ընտանիքներու եւ կարիքաւոր 
կանանց աջակցութեան նուիրուած կազմակերպութեան (FISH) որպէս անդամ, 
ան անձամբ իր անձնական ինքնաշարժով բժշկական օգնութեան կարիք ունեցող 
բազմահարիւր անձեր հասցուցած է դարմանատուն: Ան նաեւ երկար տարիներ 
վարած է Էնկըլվուտի Կանանց Ակումբի գանձապահի պաշտօնը: 
Անկախ իր բազմաթիւ իրագործումներէն, Արտեմիսի կեանքը կեդրոնացած էր 
իր ընտանիքին վրայ, որուն հանդէպ ունեցած է անսահման նուրիուածութիւն, 
յատկապէս իր թոռներուն նկատմամբ, Սեդային զաւակներուն Ուիլիըմի 
եւ Նիքըլըսի եւ Լեւոնի ու իր տիկնոջ Քլոտիայի զաւակներուն Մէթիուի, 
Տանիէլայի եւ Կրէկըրիի, որոնց սրտերուն մէջ ան կը շարունակէ ապրիլ իր 
դրական տրամադրութեամբ, իմաստութեամբ, սրամտութեամբ եւ անսահման 
սիրով: Իրենց մանկութեան օրերուն, Արտեմիս անհաշիւ ժամեր անցուցած էր 
անոնց համար երգելով եւ արտասանելով: Անոնք մեծցած էին իր շուրթերէն 
կախուած, ներծծելով իր գործնական իմաստութիւնը եւ սառնասրտութիւնը, որու 
օրինակներէն մին կը հանդիսանայ այն դէպքը երբ Արտեմիս իր մանկութեան 
տան խոհանոցին մէջ, առանց թմրեցուցիչի օգնութեան, նշագեղձերու հատումի 
ենթարկուած էր: 
Իր սիրելի ամուսնոյն Նազարի, զաւակներուն եւ թոռներուն առընթեր, Արտեմիսի 
կորուստը կը սգան իր եղբայրը եւ տիկինը, Հրանդ Ժոզէֆ եւ Քէրըն Թօփճեան, 
իր զարմիկները, զարմուհիները, եղբօրորդիները եւ քեռորդիները: 2008-ին 
մահացած էր իր քոյրը, Լէօնա Պուտաքեան:
Բոլոր անոնց համար, որոնք կը ճանչնային զինք, Արտեմիսի հոգին պիտի 
շարունակէ ապրիլ որպէս բարեսրտութեամբ, ջերմ հոգածութեամբ եւ առա-
տաձեռնութեամբ փայլող ազնուականութեան տիպար:
Փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւններ կարելի է կատարել Հ.Բ.Ը.Մ.ի 
Կատարողական Արուեստներու Արտեմիս Նազարեան Յիշատակի Կրթաթոշա-
կի Ֆոնտին, հետեւեալ հասցէով. www.agbu.org/artemisnazarian 

Այդ հարուստ խաւն էր որ միշտ կը ճնշէր Պոլսոյ պատրիարքին վրայ քայլերու 
չի դիմելու Օսմանեան պետութեան դէմ: Անոր գինն է որ վճարեց Մկրտիչ 
Խրիմեան, երբ Պոլսոյ պատրիարք դառնալէ ետք դէմ դրաւ անոնց տգէտ խաւին, 
որ իր շահերուն համար զոհեց ամբողջ ժողովուրդի մը ճակատագիրը: Ներսէս 
Վարժապետեան պատրիարքն ալ ենթարկուած էր այդ հարուստներու խաւին եւ 
Օսմանեան սուլթանի սպառնալիքներուն օգնութիւն չխնդրելու Ռուսիոյ ցարէն, 
որ պատրաստ էր օգնելու ինքնավարութիւն ձեռք ձգելու համար:
Հիասթափուած եւ զգալով մեր անզօրութիւնը Օսմանեան եւ արեւմտեան 
աղուէսային քաղաքականութեան դէմ, Հայրիկ տուաւ ազդանշանը ազա-
տագրական պայքարի սկսելու: Այս ատենուան մտաւորականներ Գրիգոր 
Արծրունի, Ծերենց, Գարեգին Եպիսկոպոս Սրուանձտեանց, Գամառ Քաթիպա 
եւ Ռաֆֆի իրենց յօդուածներով եւ երկերով մտաւոր հիմը դրին այդ պայքարին: 
1879-ին Վասպուրականի հոգեւոր առաջնորդ ընտրուիլը մեծ առիթ էր Հայրիկին 
համար ցանելու ազգային-ազատագրական պայքարի առաջին հունտերը: Ան 
օժանդակեց Վանի «Սեւ Խաչ» եւ Կարինի «Պաշտպան Հայրենեաց» գաղտնի 
կազմակերպութիւններու ստեղծման ու գործունէութեան: Անոր ճիգերով է որ 
1885 թուականի Մայիսին, Վանի մէջ հիմը դրուեցաւ առաջին հայ քաղաքական 
կազմակերպութեան՝ Արմենական կուսակցութեան: Այդ կուսակցութեան 
գաղափարախօսութիւնը մշակուեցաւ Մկրտիչ Փորթուգալեանի կողմէ, իսկ 
Հայրիկի եւ Փորթուգալեանի շունչով մեծցած Մկրտիչ Աւետիսեան ստանձնեց 
գետնի վրայ կուսակցութեան գործունէութեան պատասխանատուութիւնը: 
Արմենականները ազգային դաստիարակութեամբ զինեցին Վասպուրականի եւ 
Պարսկահայքի հարիւրաւոր հայ երիտասարդներ: Անոնք դրին հեռու նպատակ 
մը, զինուելու առանց արկածախնդրութեան եւ յարմար պահուն միայն այդ 
զէնքը օգտագործելու: Յարմար պահը միայն ինքնապաշտպանութիւնն էր կամ 
ռուսերու մուտքը Հայաստան: Արմենականները ապագային կորիզը դարձան 
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան:
Այս շարժումը նոր թափ ստացաւ, երբ 1887-ին Ժընեւի մէջ հիմը դրուեցաւ 
Հնչակեան Կուսակցութեան եւ 1890-ին Թիֆլիսի մէջ հիմնուեցաւ Հայ Յեղա-
փոխականների Դաշնակցութիւնը:
Օսմանեան պետութիւնը հաշտ աչքով չէր դիտեր Հայրիկի գործունէութիւնը 

եւ 1885-ին զինք հրաւիրեցին Կոստանդնուպոլիս: իսկ 1890-ին Գում Գափուի 
ցոյցէն ետք պետութիւնը զինք աքսորեց Երուսաղէմ: 1892-ին Մկրտիչ Խրիմեան 
ընտրուեցաւ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս եւ Օսմանեան պետութիւնը միայն 13 
ամիս բանակցութիւններէ ետք Ռուսիոյ ցարին հետ համաձայնած է թոյլ տալ 
որ ան մեկնի Ս.Էջմիածին: Մկրտիչ Խրիմեան կաթողիկոս մեծ ճիգ թափեց 
ռուսական արքունիքին մէջ, հայկական հարցը միշտ օրակարգի վրայ դնելու 
համար: 1894-1896 թուականներու Համիտեան ջարդերու ատեն Ռուսիոյ 
ցարէն իրաւունք ստացաւ հանգանակութիւն կազմակերպելու օգնելու համար 
տուժածներուն: Անոնց հոգ տարաւ ու ապահովեց երկիր վերադարձը: Իր օրերուն 
է որ, Ռուսիոյ ցարը դէմ դնելու համար երկրին մէջ սկսած յեղափոխական 
շարժումներուն, հրապարակեց օրէնք մը, որ կրթութիւնը պիտի կեդրոնացնէր 
ռուսական վարժարաններու մէջ եւ ասոր համար հայկական վարժարանները 
փակել տուաւ ձեռք դնելով եկեղեցւոյ կալուածներուն վրայ: Խրիմեան բողոքեց 
այս որոշումին դէմ եւ առաջնորդներուն հրամայեց չենթարկուիլ այս օրէնքին:
Երկու հարիւր տարի առաջ ծնած Մկրտիչ Խրիմեան, որու ժողովուրդը տուած 
էր Հայրիկ տիտղոսը, շատ բան տուաւ մեր ժողովուրդին: Դարձաւ ժողովուրդի 
իսկական հայր: Իր գրականութեամբ ժողովուրդը մղեց սիրելու իր հողը զաւակի 
մըն նման եւ անկէ չհեռանալու: Տէր կանգնեցաւ իր հօտին իսկական հովիւի 
մը նման եւ զայն պաշտպանեց գայլերու վոհմակներէն: Քաջ քրիստոնեայ 
եկեղեցականի վայել կեցուածքով դէմ դրաւ մեր ժողովուրդը քնացած պահող 
Կոստանդնուպոլսոյ տգէտ հայ մեծահարուստներուն: Անոր համար սուղ 
գին վճարեց: Վերջապէս հայ ժողովուրդը դաստիարակեց իր նշանաւոր 
երկաթէ շերեփի խօսքով, որ մինչեւ հիմա կը մնայ մեր բոլորին ականջներուն 
մէջ: Իրաւունքը կ’առնուի խօսքով եւ գործով: Առանց գործի կամ պայքարի 
չկայ փրկութիւն: Մեր ժողովուրդի զաւակները տակաւին արդարութեան կը 
սպասեն «Կը պահանջենք» լոզունգով: Գետնի վրայ ո՞ւր ենք մենք: Ո՞ւր է 
արեւմտեան Հայաստանի դատը: Գործնական քայլեր պէտք են: Խօսքով կը 
մնանք ամպերու մէջ: Այդ քայլերը առնող հայ դիւանագէտներ կան: Ուշի ուշով 
հետեւինք անոնց քայլերուն, զօրակցինք անոնց: Ապագան մեզ կը սպասէ իր 
աշխարհաքաղաքական փոփոխութիւններով, անակնկալներով եւ գործով: 
Փառք ու պատիւ մեր ազգի խրոխտ զաւակ եւ քաջ եկեղեցական Խրիմեան 
Հայրիկին, որ մեզ կը դիտէ իր բարձունքէն...

Սկիզբը Էջ 03

Պատմական Հարթակ

Մկրտիչ Խրիմեան, Հայ Ժողովուրդի Իրական Հայրը
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Լիպիացի յետ-յեղափոխութեան
Առաջին Վարչապետ
Դոկտ. Մահմուտ Ժապրիլի Անակնկալ Մահը

Անդրադարձ

ՆԵՐՍԷՍ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Լիպիոյ Միապետական վարչաձեւի արիւնալի տապալումէն ետք 2011 
թուականին, ցաւալի մէկ օղակը «Արաբական Գարուն» շարժումին, 
առաջին նորակազմ վարչամեքենային գործադիր տնօրէնը՝ Դոկտ. Մահմուտ 

Ժապրիլ վաղաժամ, իր մահկանացուն կնքեց Ապրիլ 5-ին, զոհ երթալով 
Քորոնա ժահրին: Ան Գահիրէի մէջ, պետական հսկողութեամբ՝ Բժշկական 
առաջնակարգ խնամքի եւ հոգատարութեան տակ կը գտնուէր: Սակայն մահացու 
այս քովիտ-19 վարակը հիւծեց եւ քանի մը շաբթուան ընթացքին զգետնեց 
յետ-յեղափոխական Լիպիոյ ամենէն կարկառուն. զարգացած, պարկեշտ եւ 
հեռատես ղեկավարը: Դոկտ. Ժապրիլ բախտորոշ դերակատարութիւն ունեցաւ 
միապետ Քատտաֆիի բռնատիրական վարչաձեւի փլուզումին մէջ: Ան խորապէս 
համոզուած էր թէ յատկապէս արեւմուտքը կրնար սատարել Լիպիոյ միահեծան 
ղեկավարին անկման, ինչպէս նաեւ քաջալերել եւ նեցուկ կանգնիլ այդ երկրին 
մէջ դեմոկրատական կարգեր հաստատելու գործընթացին մէջ: Այս երկու 
նպատակակէտերը իրագործելու առաքելութեան շրջագիծէն ներս, Դոկտ. 
Ժապրիլ սերտօրէն գործակցեցաւ արեւմուտքի ղեկավարներուն հետ: 2011-ի 
Մարտ ամսուն, խորհրդակցելէ ետք Ֆրանսայի այդ օրուայ նախագահ Սարքոզիի 
հետ, անձնական՝ գլուխ գլխի խօսակցութիւններ ունեցաւ Ամերիկայի Միացեալ 
նահանգներու (ԱՄՆ) նախկին Պետական քարտուղար Հիլըրի Քլընթընի հետ, որ 
այս նպատակին համար Ուաշինկթընէն եկած էր Փարիզի մէկ արուարձանը ուր 
իբրեւ ֆրանսական պետութեան հիւր, Դոկտ. Ժապրիլ իջեւանած էր: Փարիզէն 
ետք Լոնտոնի մէջ ան խորհրդակցեցաւ նաեւ վարչապետ Տէյվիտ Քամերընի 
հետ, ուրկէ ուղղուեցաւ Թուրքիա եւ Ծոցի երկիրները՝ միշտ հետապնդելով նոր 
Լիպիա մը ստեղծելու իր տեսիլքը:
Համեստ Ուարֆալա ընտանիքի զաւակ եւ Լիպիոյ ամենաբազմանդամ 
ցեղախումբի (tribe) աչքառու անդամ, մտային փայլուն կարողութիւններով 
օժտուած ՝ ան երիտասարդ տարիքին արդeն արժանացած էր դոկտորայի 
տիտղոսին Փիթցպըրկի համալսարանէն, մասնագիտանալով տնտեսագիտութեան 
մարզէն ներս: Կարճ ժամանակ դասախօսելէ ետք Ամերիկայի մէջ, վերադառնալով 
Միջին Արեւելք ան հիմնեց մեծապէս շահաբեր ընկերութիւններ Տուպայի՝ ապա 
ճիւղաւորուելով Սինկափուրի, Մալիզիոյ եւ ասիական այլ երկիրներու մէջ:
Իբրեւ անխոնջ եւ պայծառամիտ քաղաքական հմուտ գործիչ, Դոկտ. Ժապրիլ 
փորձեց Լիպիոյ մէջ իրար հակադրուող զինեալ եւ քաղաքական խմբաւորումներ 
(որոնք բազմաթիւ եւ բազմատեսակ են) մէկտեղել՝ նպատակ ունենալով 
Հիւսիս Ափրիկեան արաբական այս երկիրը փրկել մեծածաւալ եւ աւերիչ 
քաղաքացիական պատերազմէ, առյաւէտ հետապնդելով աշխարհիկ (secular) 
եւ ո՛չ կրօնադաւան վարչակարգով՝ դեմոկրատական պետական կառոյցի մը 
առաջադրանքը:
Տեսիլք ունեցող անշահախնդիր եւ լուսամիտ քաղաքագէտ մըն էր, Դոկտ. 
Ժապրիլ, որ երկրին գերագոյն շահերը միշտ գերիվեր գնահատեց ի’ր իսկ 
անձնական շահերէն: Ան օժտուած էր սուր դատողութեամբ. Ունէր գործնական 
միտք եւ շատ յստակ էր իրեն համար լիպիական ներկայ քաոսային իրավիճակը 
լուծելու մօտեցումը:

2020 թուականի ապրիլի 15-ին ԱԱԾ-ի եւ վերջինիս յղուած տեղեկատուական 
աղբիւրներից ինչպէս ողջ հանրութիւնը, այնպէս եւ Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածինը տեղեակ դարձաւ, որ ԱԱԾ քննչական բաժանմունքին մէջ քննուող 
քրէական գործի շրջանակներում 2020 թուականի ապրիլի 13-ին մեղադրանք 
է առաջադրուել Արարատեան հայրապետական թեմի առաջնորդական 
փոխանորդ Գերշ. Տ. Նաւասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյեանին: 
Կոչ ենք ուղղում հանրութեանը, այդ թւում՝ պաշտօնատար անձանց եւ 
լրատաւամիջոցներին, յարգել անձի` օրէնսդրութեամբ երաշխաւորուած 
անմեղութեան կանխավարկածը եւ ձեռնպահ մնալ անհարկի, շտապողական 
մեկնաբանութիւններից ու անհիմն գնահատականներից:
Հարկ է արձանագրել, որ քրէական գործով արծարծուող թեման զանգուածա-
յին լրատուամիջոցներով շրջանառուել է տակաւին 2013 թուականից, իսկ 
յիշեալ քրէական գործը յարուցուել է տարիներ առաջ: Այս համատեքստում 
տարակուսելի է, որ յիշեալ քրէական գործով Տ. Նաւասարդ արք. Կճոյեանին 
որպէս մեղադրեալ ներգրաւելու մասին հրապարակայնացումը ուղղակիօրէն 
յաջորդում է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի կողմից կ’որոնավիրուսի համա-
վարակի պայմաններում խոցելի խմբում գտնուող կալանաւորների, այդ 
թւում եւ ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարեանի խափանման միջոցի 
փոփոխման վերաբերեալ դիրքորոշման հանրայնացմանը: 
Թէեւ սոյն պարագան առաջացնում է որոշակի մտահոգութիւններ, այսու-
հանդերձ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը ցանկանում է յուսալ եւ հետամուտ է 
լինելու, որ քրէական գործով իրականացուի անաչառ, լրիւ ու բազմակողմանի 
քննութիւն: 
Յիշեալ գործով Տ. Նաւասարդ արք. Կճոյեանի իրաւական պաշտպանութիւնն 
իրականացւում է փաստաբանների կողմից, որոնք գործի առնչութեամբ, 
ըստ անհրաժեշտութեան, կը ներկայացնեն համապատասխան լուսա-
բանութիւններ ու պարզաբանումներ:

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Զօրաւոր անհատականութեան տէր 
ան չէր հանդուրժեր միջակութիւններ 
եւ նեղմիտ անձեր: Ան կարելի եղածին 
չափ ինքզինք միշտ շրջապատած էր 
կարող եւ ուղղամիտ ու պարկեշտ 
գործընկերներով:
Անձնական շփումներու ընթացքին, 
Դոկտ. Ժապրիլ խանդաղատանքով 
կ’արտայայտուէր հայերու մասին 
յատկապէս Լիբանանահայերու, որոնց 
հետ գործակցած էր: Կը դրուատէր 
անոնց ուշիմութիւնն ու գործին 
նուիրումը՝ աշխատասիրութեան 
առընթեր: Քաջածանօթ Հայկական 
Ցեղասպանութեան՝ ան նողկանքով 
կը խօսէր Օսմանեան կայսրութեան 
կողմէ փոքրամասնութիւններու դէմ 
կիրարկուած խտրականութիւններու 
մասին:
Դոկտ. Մահմուտ Ժապրիլ խոր 
յարգանք կը վայելէր  դիւանագիտական 
շրջանակներէ ներս: Իր անժամանակ մահուան առիթով Ապրիլ 5ին, Լիպիոյ մօտ 
Միացեալ նահանգներու դեսպանը հետեւեալ պաշտօնական յայտարարութիւնը 
հրապարակեց, ուր ի միջի այլոց ան ըսաւ. «Մահմուտ Ժապրիլ անվհատ 
գործեց հաստատելու համար դեմոկրատական, ապահով եւ բարգաւաճ 
իրավիճակ մը լիպիացի ժողովուրդին համար: Վերջին անգամ հանդիպում մը 
ունեցայ Մահմուտին հետ. երբ ան աշխուժօրէն լծուած էր զանազան լիպիացի 
խմբաւորութիւններէ բաղկացած համագումար մը կազմակերպել երկխօսութեան 
միջոցաւ խաղաղութիւն բերելու երկրին»:
Յեղափոխութենէն անմիջապէս ետք, երբ ան ստանձնեց Լիպիոյ ղեկավարութիւնը՝ 
վարչապետի հանգամանքով, Լիպիացի ժողովուրդը ունենալով խոր հաւատք 
երկրին կացութիւնը կայունացնելու եւ բարգաւաճ դարձնելու Դոկտ Ժապրիլի 
կարողութեան, իր անվերապահ նեցուկը հայթայթեց անոր: Սակայն երբ 
արկածախնդիր զինեալ տարրերը իսլամիստ խմբաւորումներու հետ, մայրաքաղաք 
Թրիփոլիի մէջ քաոսային եւ անապահով կացութիւն ստեղծեցին, Դոկտ. Ժապրիլ 
հարկադրաբար լքեց իրեն վստահուած պատասխանատուութիւնը: Այս 
վտանգաւոր տարրերը իր սաղմին մէջ խեղդեցին դէպի կայունութիւն, իրար 
հասկացողութիւն եւ բարգաւաճում երթը Լիպիոյ, Դոկտ. Ժապրիլի լուսամիտ 
առաջնորդութեամբ: Իր միակ «տկարութիւնը»՝ ան օտար ուժերու կողմէ 
Ֆինանսաւորուող զինեալ ջոկատներ չունէր եւ միշտ ալ մերժած էր օտար 
երկիրներէ եկած որեւէ օժանդակութիւն՝ որ պայմանաւորուած էր:
Քաղաքագէտ ըլլալով հանդերձ, ան սկզբունքային մարդ էր:
Յարգանք իր յիշատակին:

Նիւ Եորք

Կառավարութիւնը Որոշեց Արտակարգ Դրութիւնը 
Երկարաձգել Եւս Մէկ Ամիս

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

ՀՀ կառավարութիւնը այսօրուան արտահերթ նիստի ընթացքին հաւանութիւն 
տուաւ հանրապետութեան տարածքին արտակարգ դրութիւնը Ապրիլ 14-էն 
ժամը 17:00-էն մինչեւ Մայիս 14-ը ժամը 17:00-ն երկարաձգելու մասին հարցը:
ՀՀ արդարադատութեան նախարար Ռուստամ Բադասեանը յայտնեց, 
որ որոշէն դուրս կը մնան լրատուամիջոցներու նկատմամբ կիրառուած 
սահմանափակումները, որոնք կ՛առնչուէին համաճարակի վերաբերեալ 
տեղեկութիւններ տարածելուն:
Ապրիլ 13-էն կ՛արտօնուին նաեւ տնտեսական գործունէութեան որոշ տեսակներ.
Մասնաւորապէս, կը թոյլատրուի`
մշակող արդիւնաբերութեան հատուածին` ծխախոտային արտադրատեսակներու 
արտադրութիւնը, սիմենթի, կիրի, գաճի արտադրութիւնը, մետաղէ 
շինարարութեան եւ անոր մասերու արտադրութիւնը, շինարարութեան 
հատուածը գրեթէ ամբողջութեամբ, բացի` շինարարութեան աւարտական 
փուլի աշխատանքներէն, մասնագիտական, գիտական եւ արհեստագիտական 
գործունէութեան հատուածին մէջ` ճարտարագիտական գործունէութիւնը եւ 
անոր հետ կապուած արհեստագիտական խորհրդատւութիւնները:
Բացի այդ, միայն Ապրիլ 14-ին ժամը 00:01-էն մինչեւ 23:59-ը կը թոյլատրուի 
մարդոց տեղաշարժը մշտական բնակութեան կամ իրենց նախընտրութեամբ 
պարտադիր ինքնամեկուսացման վայր մեկնելու կամ վերադառնալու նպատակով:
ՀՀ կառավարութիւնը այսօրուան արտահերթ նիստի ընթացքին հաւանութիւն 
տուաւ հանրապետութեան տարածքին արտակարգ դրութիւնը Ապրիլ 14-էն 
ժամը 17:00-էն մինչեւ Մայիս 14-ը ժամը 17:00-ն երկարաձգելու մասին հարցը:
ՀՀ արդարադատութեան նախարար Ռուստամ Բադասեանը յայտնեց, 
որ որոշէն դուրս կը մնան լրատուամիջոցներու նկատմամբ կիրառուած 
սահմանափակումները, որոնք կ՛առնչուէին համաճարակի վերաբերեալ 
տեղեկութիւններ տարածելուն:
Սահմանադրութեան համաձայն, Ազգային Ժողովը յատուկ նիստով պէտք է 
հաւանութիւն տայ տուեալ որոշումին։
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Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Հաղորդագրութիւն

«Մարդկութիւնը Պէտք Է Գիտակցի՝ Առաջընթացի Ու Երջանկութեան Երաշխիքը 
Աստծով Ապրուած Կեանքն Է, Որ Դառնում Է Օրհնութեան, Ուժի Ու Զօրութեան 
Աղբիւր». Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս

Հայրապետական Սուրբ Պատարագ Սուրբ Յարութեան Տօնի Առիթով
Ապրիլի 12-ին՝ մեր Տէր եւ Փրկիչ Յիսուս Քրիստոսի 
Հրաշափառ Սուրբ Յարութեան տօնի առիթով Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսը Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ 
մատուցեց Երեւանի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր 
եկեղեցում: 
Տօնի առիթով դուրս էր բերուել Հայ Եկեղեցու մեծագոյն 
սրբութիւններից՝ Տիրոջ Կենաց փայտի մասունքով 
խաչը, որով Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը սրբազան 
արարողութեան ընթացքում օրհնեց համայն մեր 
ժողովրդին եւ հայրենիքը՝ հայցելով Բարձրեալի հովանին 
եւ պաշտպանութիւնը աշխարհին համավարակի այս 
ծանր իրավիճակում:
Սուրբ Պատարագի ընթացքում Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսն աշխարհասփիւռ համայն հայութեանը 
յղեց «Քրիստոս Յարեաւ ի մեռելոց» յուսառատ աւետիսը՝ 
նաեւ հայրապետական իր պատգամը փոխանցելով հայոց 
ազգին մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի Սուրբ Յարութեան 
տօնի առիթով:
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Արցախի Հանրապետութեան Նախագահ Ընտրուած 
է Արայիկ Յարութիւնեան

Փաշինեան Շնորհաւորած է Անկախ եւ 
Ժողովրդավար Արցախի Ժողովուրդը

Արցախեան Ընտրութիւնները Աշխարհի 
Համար Ժողովրդավարական Ընտրութիւններ 
Իրականացնելու Օրինակ Են. Վլատիմիր Զախարով

Հայոց Ցեղասպանութեան Ճանաչման Համար 
Պայքարը Երբեք Պիտի Չդադրի. Մնացականեան

Հայաստանի Մէջ «Քորոնա» Ժահրով Վարակուած 
Անձերու Հաստատուած Թիւը Հասաւ 1111-ի

Արցախի Հանրապետութիւնը Անգամ Մը Եւս 
Ապացուցեց, Որ Կայացած Երկիր Է. Արմէն 
Սարգսեան Շնորհաւորած Է Արայիկ Յարութիւնեանը

Սկիզբը Էջ 01

Սկիզբը Էջ 01

ԿԸՅ նախագահը նշած է, որ Արայիկ 
Յարութիւնեան 3784 ձայնով գերա-
զանցած է իր նախկին ցուցանիշը: 
Ս. Արզումանեան տեղեկացուցած 
է, որ Արցախի Հանրապետութեան 
մէջ, ընտրական իրաւունք ունի 
104,777 ընտրող: Այս թիւին մէջ կը 
ներառուին նաեւ լրացուցիչ ցուցակին 
մէջ ընդգրկուած ընտրողները:
Ընդհանուր առմամբ, քուէարկութեան 
մասնակիցներուն թիւը կը կազմէ 
47,165 կամ 45%: Անվաւեր քուէա-
թերթիկներուն թիւը կը կազմէ 1876 
կամ 3.97 %:
ԿԸՅ նախագահին խօսքով՝ Արցախի 
մէջ կայացած այս ընտրութիւնները 
կ՝առանձնանան նաեւ այն իրո-
ղութեամբ, որ իրականացած են 
ոչ սովորական, մասնաւորապէս՝ 
աշխարհը պատուհասած նոր 
«քորոնա» ժահրի տարածման 

պայմաններուն մէջ:
Ս. Արզումանեան նշած է, որ ԱՀ 
Նախագահ ընտրուելու վերաբերեալ 
վերջնական որոշումը պիտի կայացուի 
Ապրիլ 21-ին:
Նշենք, որ Մարտ 31-ին տեղի 
ունեցած համապետական ընտրու-
թիւններու արդիւնքով նախա-
գահի թեկնածուներէն եւ ոչ մէկը 
յաղթահարած էր բոլոր թեկնածու-
ներուն կողմ քուէարկած ձայներու 
կէսէն աւելին։ Այդ պատճառով 
երկրորդ փուլի անցան առաւելագոյն 
ձայներ հաւաքած նախագահի երկու 
թեկնածուներ Արայիկ Յարութիւնեան 
(49.26%) եւ Մասիս Մայիլեան (26.4%)։
Յիշեցնենք, որ Մարտ 31-ին կայացած 
նախագահական ընտրութիւննե-
րուն Արցախի նախագահի 4-րդ 
պաշտօնը ստանձնելու համար յայտ 
ներկայացուցած էին 14 նախագահի 
թեկնածուներ:

Հայաստանի մէջ 15 ապրիլի՝ ժամը 
11:00-ի դրութեամբ «Քորոնա» Ժահրով 
հաստատուած դէպքերու ընդհա-
նուր թիւը 1111 է, արձանագրուած 
է մահուան 17 (աւելցած է եւս մէկը) 
դէպք: Քննութիւններէն 9095-ը բացա-
սական արդիւնք տուած են:

Ապրիլ 14-ին կայացած Արցախի 
նախագահական ընտրութիւննե-
րուն դիտորդական առաքելութիւն 
իրականացուցած «Սեւծովեան-
կասպեան տարածաշրջանի քաղա-
քական եւ հասարակական հետա-
զօտութիւններու ուսումնարան»-ի 
տնօրէն Վլատիմիր Զախարով, այսօր 
կայացած մամուլի ասուլիսի ընթաց-
քին, ամփոփած է քուէարկութեան 
ընթացքը:
Ըստ Artsakhpress.am-ի՝ իր խօսքին 
մէջ Վլատիմիր Զախարով ըսած է, որ, 

Նախագահ Սարգսեան շնորհաւորած 
է Արայիկ Յարութիւնեանը Արցախի 
մէջ նախագահի ընտրութիւններու 
երկրորդ փուլին յաջողութեան հասնե-
լու եւ Արցախի Հանրապետութեան 
նախագահի բարձր պաշտօնին 
ընտրուելուն առիթով։
Նախագահ Սարգսեան ըսած է, որ 
Արայիկ Յարութիւնեան նախագահի 
պաշտօնը կը ստանձնէ Արցախի 
համար շատ բարդ ու պատասխա-
նատու ժամանակահատուածի մը՝ 
պայմանաւորուած աշխարհի մէջ 
տեղի ունեցող իրադարձութիւննե-
րով եւ մասնաւորապէս մեր 
տարածաշրջանին մէջ ընթացող 
բարդ աշխարհաքաղաքական 
գործընթացներով։ «Արցախի 

ՀՀ կառավարութիւնը կը փորձէ 
տարբերակներ գտնել Ապրիլ 24-ին 
Հայոց Ցեղասպանութեան զոհե-
րու յիշատակը Հայաստանի եւ 
աշխարհի շարք մը երկիրներու մէջ 
յայտարարուած արտակարգ դրու-
թեան պայմաններուն մէջ ոգեկոչելու 
համար: «Արմենփրես»-ի փոխացմամբ` 
այս մասին ըսած է ՀՀ արտաքին գործոց 
նախարար Զոհրապ Մնացականեան` 
խորհրդարանին մէջ կառավարու-
թեան հետ հարց ու պատասխանի 
ընթացքին, պատասխանելով Ազգա-
յին ժողովի «Իմ քայլը» խմբակցութեան 
պատգամաւոր Վլատիմիր Վարդա-
նեանի հարցումին:
«Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչ-
ման, արդարութեան համար պայ-
քարը երբեք պիտի չդադրի: Հիմա 
աննախադէպ, անսովոր պայմաններ 
են, բայց այս ամբողջ ընթացքին հայ 
ժողովուրդին որեւէ հանգամանք չէ 
կանգնեցուցած արդարութեան համար 
այս կարեւոր պայքարին մէջ: Այս տարի 
եւս մենք կը գտնենք տարբերակ, թէ՛ 
Հայաստանի մէջ, թէ՛ Հայաստանէն 
դուրս: Հայոց Ցեղասպանութիւնը եղած 

Հայաստանի մէջ 15 ապրիլի՝ ժամը 
11:00-ի դրութեամբ «Քորոնա» 
Ժահրէն ապաքինուած հիւանդներու 
թիւն աւելցած է 32-ով եւ գումարային 
բուժվածներու թիւը դարձել է 297։ 
Այս պահուն փաստացի բուժում կը 
ստանայ 797 հիւանդ:

այցելելով տարբեր ընտրատեղամա-
սեր, այնտեղ տեսած է ընկերասէր 
մարդիկ, որոնք կը կատարեն իրենց 
քաղաքացիական պարտքը:
«Ինչպէս Մարտ 31-ին կայացած 
համապետական ընտրութիւնները, 
այնպէս ալ նախօրէին իրականացուած 
նախագահական ընտրութիւններուն 
երկրորդ փուլը անցած է ժողովրդա-
վար պայմաններու մէջ: Դեռ 
աւելին, շփուելով մարդոց հետ, 
ես տեսայ, որ, մարդիկ աւելի շատ 
կը խօսին Արցախի զարգացման 
մասին: Կը կարծեմ՝ արցախեան 
ընտրութիւնները աշխարհի համար 
օրինակ են, թէ ինչպիսին պէտք է 
ըլլան ժողովրդավարական ընտրու-
թիւնները»,- աւելցուցած է Վ. 
Զախարով:
Ան շնորհաւորած է Արցախի Հանրա-
պետութիւնը՝ ընտրութիւնները կայա-
ցած համարելու համար:

Հանրապետութիւնը մէկ անգամ եւս 
ապացուցեց, որ կայացած երկիր 
է՝ իր պետական մարմիններով եւ, 
ամենակարեւորը, իր քաղաքացինե-
րով: Այսօր առաւել քան երբեւէ մենք 
միասնական ու համախմբուած ըլլալու 
կարիք ունինք»,- ըսած է Հայաստանի 
նախագահը։
Արմէն Սարգսեան վստահութիւն 
յայտնած է, որ Արայիկ Յարու-
թիւնեան պիտի կարենայ ամրապնդել 
համերաշխութեան եւ հանդուրժո-
ղականութեան մթնոլորտը Արցախի 
մէջ, կազմակերպել եւ ապահովել 
Արցախի անվտանգութիւնը, տնտե-
սական ու քաղաքական զարգացումը, 
համախմբել ժողովուրդը միասնական 
նպատակներու շուրջ։

է եւ կը մնայ գերակայ ուղղութիւններէն 
մէկը արտաքին քաղաքականութեան 
մէջ»,- ըսած է նախարարը:
Արտակարգ դրութեան պայմաննե-
րուն մէջ՝ Ապրիլ 24-ի, Մայիս 8-ի եւ 
9-ի ձեռնարկներուն քաղաքացիների 
մասնակցութիւնը պիտի սահմա-
նափակուի:
Հայաստանի կառավարութիւնը որո-
շեց արտակարգ դրութիւնը երկարաձ-
գել Ապրիլ 14-էն մինչեւ Մայիս 14։

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան 
շնորհաւորած է Արցախի ժողովուրդը` 
ընտրութիւնները աւարտին հասցնե-
լու առիթով` նշելով, որ Հայաստանը 
կը շարունակէ Արցախի հետ սերտ 
համագործակցութիւնը` ընդհանուր 
նպատակներուն հասնելու համար:
Այս մասին Փաշինեան գրած է 
«Թուիթըր”-ի իր էջին վրայ: «Ես 
կը շնորհաւորեմ անկախ եւ 
ժողովրդավարական Արցախի ժողո-
վուրդը` ընտրութիւնները ամբող-
ջացնելու առիթով:
Անոնք իշխանութիւնները լիազօրած 
են ալ աւելի ամրապնդելու Արցախի 
անվտանգութիւնը եւ ներկայացնելու 
զայն խաղաղ գործընթացին մէջ: Մենք 
կը շարունակենք Արցախի հետ մեր 
սերտ համագործակցութիւնը` մեր 
ընդհանուր նպատակներուն հասնելու 

համար»,- գրած է Փաշինեան:
Ապրիլ 14-ին Արցախի Հանրապետու-
թեան նախագահական ընտրութիւն-
ներու 2-րդ փուլի նախնական 
արդիւնքներով` 88% ձայնով նախա-
գահ ընտրուած է Արայիկ Յարու-
թիւնեան: Նախագահի միւս թեկնա-
ծուն՝ Մասիս Մայիլեանը, ստացած է 
12% ձայն:
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Սկիզբը Էջ 01

Քրիստոսի Յարութեան բերկրալի 
աւետիսը առանձնակի յուսառա-
տութեամբ ու մխիթարութեամբ 
է արձագանքում մտահոգիչ մեր 
ժամանակներում, երբ մարդկու-
թիւնը կրում է վիշտ ու տառապանք, 
զրկանք ու կորուստներ, վերապրում 
համընդհանուր տագնապ ու ճգնա-
ժամ։ Այս տարուայ զատկական կեն-
սանորոգ տօնակատարութիւնը 
ողջ աշխարհում բազում հաւա-
տացեալներ անցկացնում են մէկու-
սի, շատեր՝ հեռու իրենց սիրելի-
ներից ու մտերիմներից։ Համավա-
րակի ներկայ բարդ պայմաններում 
նաեւ մեր եկեղեցիներում առանց 
հաւատացեալների ենք կատարում 
սրբազան արարողութիւնները, 
բայց վստահ ենք, որ դուք, սիրե-
լիներ, հոգով, մտքով ու ձեր 
աղօթքներով մեզ հետ էք, եւ 
միասնաբար ու միասիրտ ենք 
նշում սքանչելախորհուրդ այս 
տօնը։ Քրիստոսի Յարութիւնը 
մարդկային գոյութեան նորոգումն 
է եւ յաւիտենութեան պարգեւը 
բոլորիս։ «Ես եկայ, որպէսզի կեանք 
ունենան եւ առաւել եւս ունենան»,- 
ասում է Տէրը (Յովհ. 10.10): 
Քրիստոսի պարգեւած կեանքը մեր 
առօրէական դժուարութիւններից ու 
հոգսերից վեր նոր իրականութիւն է, 
ուր Աստծոյ կամքն է տնօրինուում, 
ուր Տիրոջ պատուիրաններն ու 
պատգամները արդիւնաւորուում 
են երկնահաճոյ իրագործումներով, 
եւ կեանքի խաւարը վերածուում է 
այգաբացի։
Աշխարհով մէկ տարածուած 
համավարակը մարտահրաւէր է՝ 
ուղղուած մարդկութեանը, բայց 
յատկապէս՝ մարդկայնութեանը։ 
Հաւատում ենք, որ մարդկութիւնը 
կյաղթահարի համավարակի 
այս ծանր կացութիւնը եւ դրա-
նով պայմանաւորուած բոլոր 
դժուարութիւնները սոցիալական, 

տնտեսական, կրթական, հասա-
րակական ոլորտներում։ Սակայն 
առաւել էական է, որ անշրջելի յաղ-
թանակ արձանագրուի անմարդկային 
բոլոր դրսեւորումների, նիւթապաշ-
տութեան,աղքատութեան, անհաւա-
սարութեան, ռազմատենչութեան, 
պատերազմների եւ այլ չարիքների 
դէմ։ Մարդկութեան մէջ եղել են եւ 
այսօր էլ կան մարդասիրութեան, 
համերաշխութեան, ժողովուրդների 
իրաւունքների պաշտպանութեան, 
յանուն բարիքի համատեղ գործե-
լու բազում վկայութիւններ, որոնք 
լուսաւոր ուղենիշ են աշխարհի նոր 
ընթացքի համար։ Մարդկութիւնը 
պէտք է գիտակցի՝ առաջընթացի ու 
երջանկութեան երաշխիքը Աստծով 
ապրուած կեանքն է, որ դառնում 
է օրհնութեան, ուժի ու զօրութեան 
աղբիւր։ 
Աստծոյ ողորմութեամբ այս փորձու-
թեանն էլ աշխարհը կդիմագրաուի։ 
Սակայն կենսականօրէն կարեւոր է 
այդ յաղթահարման հետ դառնալ աւելի 
ուժեղ, միասնական ու համախմբուած, 
հոգեպէս զօրացած՝ Աստծուն մշտա-
պէս ունենալով մեզ առաջնորդ ու 
ապաւէն։ «Ա՛յս է այն յաղթութիւնը, որ 
յաղթում է աշխարհին` մեր հաւատը»,- 
ասում է առաքեալը (Ա Յովհ. 5.4): Այո՛, 
սիրելիներ, Յարութեան հաւատքով, 
մեր կեանքում Փրկչի ներկայութեան 
գիտակցութեամբ մենք ի զօրու կլինենք 
լուծման առաջնորդելու մեր ժողովրդի 
առջեւ յառնած խնդիրները եւ կերտելու 
այն լուսաւոր ապագան, որ երազում 
ենք բոլորս։ Քաջ գիտենք, որ դուք 
աշխարհում ամենուր դիմակայում 
էք առկայ նեղութիւններին ու 
դժուարութիւններին։ Բոլոր հանգա-
մանքներում, սակայն, մեր պատ-
րաստակամութիւնն ու յանձնա-
ռութիւնը պիտի դրսեւորուի՝ հոգ 
տանելու նաեւ մեր հայրենիքի եւ 
մեր քոյրերի ու եղբայրների հանդէպ։ 
Վերստին կոչ ենք յղում ի հայրենիս եւ 
ի սփիւռս մեր ժողովրդի զաւակներին՝ 
համավարակի դժուարին իրավիճակը 

յաղթահարելու, հիւանդների ապա-
քինման միջոցներն ու խնամքը 
հոգալու, խիստ նեղութեան մէջ 
յայտնուած հայորդիներին օգնու-
թեան ձեռք մեկնելու գործում 
հնարաւոր զօրակցութիւն բերելու 
հայրենի իշխանութիւններին եւ 
ընծայաբերումներ կատարելու 
պետութեան կողմից այս նպատակով 
բացուած յատուկ հաշուեհամարին։ 
Մեր Եկեղեցին այս օրերին աշխար-
հասփիւռ իր թեմերով աւելիով 
իր ջանքերն է ներդնում՝ օժան-
դակութիւն ցուցաբերելու կարի-
քաւորներին, հոգեւոր խնամք եւ 
մխիթարութիւն մատուցելու մեր 
ժողովրդի զաւակներին հայրենի-
քում եւ համայն աշխարհում։ Բարե-
պաշտ զաւակներ Մեր, Տէրունապա-
տուէր սիրով ու հոգատարութեամբ 
շաղախենք մեր կեանքն ու գործը, 
ամուր պահենք համազգային միաս-
նութիւնն ու համերաշխութիւնը՝ 
որպէս Քրիստոսով յաղթանակած, 
Քրիստոսին հաւատարիմ յարուցե-
ալ ժողովուրդ։ Ապրենք յարութեան 
հաւատով, Քրիստոսի պատուի-
րանների իրագործման նախան-
ձախնդրութեամբ՝ նոր յաղթանակ-
ներով ու պայծառ երազներով կերտե-
լու մեր բարօր, շէն ու հզօր հայրենիքը 
եւ նրա լուսաւոր գալիքը։  
Այս մաղթանքով Քրիստոսի հրաշա-
փառ Յարութեան քաջալերող աւետիսն 
ենք բերում Մեր հոգեւոր եղբայր-
ներին՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսին, Երուսաղէմի 
Հայոց Պատրիարք Ամենապատիւ Տ. 
Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանու-
կեանին, Կոստանդնուպոլսի Հայոց 
Պատրիարք Ամենապատիւ Տ. Սահակ 
արքեպիսկոպոս Մաշալեանին, քոյր 
Եկեղեցիների հոգեւոր Պետերին եւ 
մեր Սուրբ Եկեղեցու ողջ հոգեւոր 
դասին՝ հայցելով Երկնաւոր մեր Տիրոջ 
օգնականութիւնն ու պահպանու-
թիւնը: Հայրապետական օրհնու-
թեամբ ողջունում ենք Հայաստանի 
Հանրապետութեան նախագահ տիար 

Արմէն Սարգսեանին եւ Հայաստանի 
Հանրապետութեան վարչապետ 
տիար Նիկոլ Փաշինեանին, Արցա-
խի Հանրապետութեան նախագահ 
տիար Բակօ Սահակեանին, հայոց 
պետական աւագանուն՝ մաղթելով 
ուժ ու կորով դժուարին իրավի-
ճակները յաղթահարելու եւ հայրե-
նի պետութիւնը առաջընթացի ու 
բարօրութեան ուղիներով առաջ-
նորդելու։ Հայրապետական Մեր 
սէրն ու օրհնութիւնն ենք բերում 
հաւատաւոր մեր ժողովրդին ի 
հայրենիս եւ ի սփիւռս, ի մասնա-
ւորի՝ Մեր բարձր գնահատանքը 
ստեղծուած ծանր պայմաններում 
իրենց երախտարժան ծառայու-
թիւնը մատուցող բժիշկներին, 
մեր յաղթական բանակի քաջա-
րի զինուորներին ու սպաներին, 
ոստիկաններին, ուսուցիչներին, 
գովարժան սպասաւորութիւն իրա-
կանացնող բոլոր նուիրեալ անձանց:
Աղօթք ենք բարձրացնում առ 
Փրկիչ մեր Տէրը, որ Յարութեան 
Իր լուսեղէն շնորհները տարա-
ծեալ պահի համայն մարդկու-
թեան, հայրենի մեր երկրի, 
աշխարհասփիւռ մեր ողջ ժողովրդի 
վրայ, ազատի փորձութիւններից 
եւ պարգեւի խաղաղութիւն եւ 
երկնահեղ անսպառ օրհնութիւն։ 
Թող Քրիստոսի Յարութեան եւ 
կեանքի յաղթանակի բարի աւետի-
սը մշտահունչ լինի մեր սրտերում 
ու հոգիներում։ Եւ միասնաբար, 
Քրիստոսով քաջալեր ու զօրացած, 
փորձութիւնները յաղթահարե-
լով եւ մեր նոր կեանքը կերտելով՝ 
միշտ փառաբանենք Ամենակալն 
Աստծուն Իր անսահման սիրով 
մեզ պարգեւած փրկութեան եւ 
յաւիտենական կեանքի անգին 
շնորհների համար։
Մնացէք Տիրոջ սիրոյ, շնորհի եւ 
օրհնութեան ներքոյ այժմ եւ միշտ 
եւ հաւիտեանս. ամէն։

Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց,
Օրհնեալ է Յարութիւնն 

Քրիստոսի:

Յայտարարութիւն

Ապրիլի 14-ին Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսի կողմից ի պատաս-
խան News.am գործակալութեան 
հարցման կատարուած յայտա-
րարութիւնը տեղիք է տուել 
տարաբնոյթ, այդ թւում եւ անտեղի 
ու անհարկի մեկնաբանութիւնների 
ու գնահատականների։
Հարկ ենք նկատում յայտնել 
հետեւեալը՝ Վեհափառ Հայրա-
պետի  կեցուածքն ամբողջապէս 
համահունչ է Քրիստոսի Սուրբ 
Եկեղեցու մարդասիրական 
առաքելութեանն ու դաւանած 
արժէքներին։ Հետեւաբար, հարկ 
է չքաղաքականացնել Վեհափառ 
Հայրապետի դիրքորոշումը եւ 
տրուել անպտուղ բանավէճերի։ 
Ցաւօք, Ամենայն Հայոց Կաթո-
ղիկոսի արտայայտած մտքերը 
ներկայացւում են հատուածա-
բար, իսկ ՀՀ երկրորդ նախագա-
հին անդրադարձը՝ ենթաթեքսթից 
կտրուած եւ այլափոխուած։  

Նորին Սրբութեան յորդորին 
առնչուած բոլոր մեկնաբանու-
թիւններն ու գնահատականները 
պէտք է կատարել՝ խստօրէն 
հետեւելով թեքսթի բովանդակու-
թեանը, ինչպէս նաեւ դրսեւորել 
անհրաժեշտ պատշաճութիւն եւ 
բարեկրթութիւն` տեսակէտներ 
եւ կարծիքներ արտայայտելիս, 
առաւել եւս երբ դա կատարւում է 
պաշտօնատար դիրք զբաղեցնող 
անձանց կողմից։ 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի յոր-
դորն է ամէնքին՝ միասնութեան եւ 
համերաշխութեան ոգով, ջանքերի 
մէկտեղումով լծուել համաuարակի 
այս ծանր իրավիճակում հայրե-
նիքի եւ մեր ժողովրդի առջեւ 
ծառացած մարտահրաւէրների 
յաղթահարմանը։

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Հաղորդագրութիւն
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Շնորհաւորել Է Արցախի 
Ընտրեալ Նախագահին
Սկիզբը Էջ 02

Համապետական այս ընտրու-
թիւնները կարեւոր  հանգրուան 
էին՝ ողջ աշխարհին փաստելու 
արցախահայութեան նուիրումը 
ժողովրդավարութեան համընդհա-
նուր արժէքներին։ Արցախի մեր 
բարեպաշտ զաւակները վստա-
հութիւն յայտնեցին պետական 
կառավարման ոլորտում Ձեր 
բազմամեայ փորձառութեանը եւ 
հանրա-պետութեան ապագայ 
զարգացման ու հզօրացման Ձեր 
տեսլականին։
Համայն հայութեան ձգտումն ու 
ցանկութիւնն է տեսնել Արցախի մեր 
ժողովրդի ազատ ու անկախ ապրելու 
իրաւունքի միջազգային ճանաչումը, 
Արցախի Հանրապետութեան շէն ու 
առաջընթաց կեանքը։  Յանուն դրա է 
մեր ողջ ժողովուրդը կրել նեղութիւն-
ներ եւ զրկանքներ, հեղուել արիւնը 
բազում հայորդիների: Հրամայա-
կան է Արցախի ժողովուրդի համար 
իշխանութիւնների գլխաւորութեամբ 

պահպանել միասնականութիւնը եւ 
համերաշխութեան ոգին յանդիման 
առկայ մարտահրաւէրների, իսկ 
քաղաքական ուժերի պայքարում 
գերակայէն ողջախոհութիւնը, օրի-
նայարգութիւնը եւ համագործակցու-
թիւնը՝ երբեք տեղիք չտալով բեւե-
ռացման եւ բաժանումների», - 
ասուած է շնորհաւորական նամա-
կում: 
Ամենայն Հայոց Հայրապետը մաղթել 
է, որ տիար Յարութիւնեանի նախա-
գահութեան տարիներին առաւել 
շէնանայ ու պայծառանայ կեանքը 
Արցախ աշխարհում։ Նորին Սրբու-
թիւնը ընդգծել է, որ Հայաստա-
նեայց Առաքելական Սուրբ Եկե-
ղեցին իր աշխարհասփիւռ բոլոր 
կառոյցներով պիտի շարունակի իր 
ջանքերը ու զօրակցութիւնը բերել 
Արցախին: 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը հայ-
ցել է Երկնաւոր Տիրոջն Իր Ամե-
նախնամ Աջով պահել ու պահպա-
նել արցախցիներին եւ հանապազ 
օրհնել նրանց քաջարի ոգին ու 
Արցախի գալիք ամէն օրը:
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DISTRICT OF

COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

ing during the pre-construction phase.


ARMENIAN AMERICAN MUSEUM

SELECTS MATT CONSTRUCTION

AS PRE-CONSTRUCTION
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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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stating that Armenia continues close 
cooperation with Artsakh for reaching 
common goals.

In the name of the Father, the Son 
and the Holy Spirit, 

“O Christ, you are the life and 
resurrection of the humanity”.

(Hymnal)

Dear Faithful People,

The Glorious Resurrection of Christ 
has been marvellously exalted in 
beautiful hymns by the blessed 
fathers of our Holy Church, bringing 
to our people the Good news of 
the inexhaustible hope of life and 
salvation. “O Christ, you are the life 
and resurrection of the humanity”.
Our Lord Jesus Christ has revealed 
many times during His earthly life of 
His sufferings and resurrection, the 
meaning of which even the apostles 
were not able to comprehend. After 
the crucifixion of Christ, they locked 
themselves in despair in the Upper 
room and were doubtful in believ-
ing the good news of the Savior’s 
resurrection; conveyed to them by 
the oil-bearing women. However, 
after meeting with the Risen Christ, 
the sadness turned into a joy of 
unity with the Lord. The pain of the 
Lord’s crucifixion and death was 
transformed into jubilation of the 
Savior’s triumph, the dark night of 
sorrow was turned into a dawn of 
universe-restoring resurrection. And 
the light and teaching of Christianity 
triumphantly spread throughout the 
world, directing the life of mankind 
toward salvation and eternity.
The joyous good news of the 
Resurrection of Christ resounds 
with particular hope and comfort in 
our troubled times, when humanity 
is afflicted and suffering, is facing 
deprivation and losses, is undergo-
ing shared distress and crisis. This 
year countless faithful people all over 
the world spend the life-restoring 
Easter celebration in isolation, many 
of them far from their loved ones 
and friends. 

“I am the resurrection and the 
life. He who believes in Me, 

though he may die, he shall live. 
And whoever lives and believes 

in Me shall never die.
 Do you believe this?”

(John 11:25-26).

Beloved brothers and sisters in 
Christ,
We would like to commence this 
year’s Easter message with the 
above-mentioned words of our Lord 
and Savior Jesus Christ addressed 
to Martha, for we believe they res-
onate with the spirit of the day and 
hearten us against the distress of 
current times.
To better understand the context of 
the biblical verse, let us travel back 
in time to Bethany, where Lazarus, 
the beloved of Christ, had been dead 
for four days. When Jesus arrived 
there with His disciples, Martha, the 
sister of Lazarus, said the following 
to Him, “Lord, if You had been here, 
my brother would not have died” 
(John 11:21).
Martha, who had faith in God and 
believed in the resurrection of 
the dead, amidst the anguish of 
her bereavement, experienced a 
moment of theodicy, which may 
have contained elements of distrust. 
Genuinely empathetic to Martha’s 
sorrow of loss, Jesus made the 
following affirmation, “I am the 
resurrection and the life. He who 
believes in Me, though he may die, 
he shall live. And whoever lives and 
believes in Me shall never die.” To 
further emphasize this statement 
and challenge Martha spiritually, 
Jesus asked, “Do you believe this?”
In fact, this question was not directed 
to Martha solely but also to the dis-
ciples who accompanied Jesus. It is 
noteworthy to mention that Thomas, 
also referred by the Evangelist as the 
Twin, was among the disciples – the 
same Thomas, who in doubt, wanted 
to “put his finger into the print of the 
nails on Christs’ hands and into His 
side” (John 20:25).
“Do you believe this?” Jesus asks 
this question to each and every one 
of us. “Do you believe that I am the 
resurrection and the life. He who 
believes in Me, though he may die, 
he shall live. 
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The people of Artsakh once again reaf-
firmed their unwavering will and right to 
live, work and create in their motherland. 
This once again comes to prove that 
Artsakh is an independent and dem-
ocratic country with its accomplished 
institutions and mature civil society.
Honorable President-elect of Artsakh,
The people of Artsakh granted you 
with the mandate to reinforce Artsakh’s 
security, develop economy and establish 
democratic values, a society based on 
human rights and fundamental free-
doms.
For achieving this goal, you have adopt-
ed a comprehensive reform agenda 
in the spheres of state administration, 
economy, politics, judiciary and other 
spheres of social life and you can rely 
on the support of the Government of the 
Republic of Armenia and personally me 
in this process.
I wish you and the heroic people of 
Artsakh success, numerous achieve-
ments which I believe will be possible 
to achieve by joining our best efforts’’.

Harutyunyan’s rival, the incumbent for-
eign minister Masis Mayilyan, garnered 
only 12% of votes.

News from Armenia & Artsakh

Arayik Harutyunyan Scores Landslide Victory 
In Artsakh Presidential Runoff

Nikol Pashinyan Congratulates Artsakh’s 
Presient-Elect Arayik Harutyunyan

Bako Sahakyan Congratulates President-
Elect Of Artsakh

Pashinyan Congratulates People of Independent 
and Democratic Artsakh on Completing Elections

Former prime minister and former 
state minister Arayik Harutyunyan 

has scored a landslide victory in the 
second round of the Artsakh presiden-
tial election, according to preliminary 
results.
Artsakh’s electoral board announced 
that Harutyunyan, the head of the Free 
Fatherland Party, garnered 88%, or 
39860 votes.
The turnover was 45% (47165 voters).

Prime Minister of Armenia Nikol 
Pashinyan sent a congratulatory 

message to President-elect of Artsakh 
Arayik Harutyunyan. As ARMENPRESS 
was informed from the Office of the 
Prime Minister, the message runs as 
follows,
‘’Honorable Mr. Harutyunyan,
On behalf of the Government of the 
Republic of Armenia and personally 
me, I congratulate you on being elected 
the President of the Republic of Artskh.
The people of Artsakh expressed their 
political will in the presidential and par-
liamentary elections of Artsakh, realizing 
their inalienable right to form their state 
bodies through competitive elections.

President of Artsakh Bako Sahakyan 
held a meeting with Arayik 

Haroutyunyan, the winner of the sec-
ond round of the Artsakh Republic 
Presidential elections on April 15. As 
ARMENPRESS was informed from the 
press service of the Artsakh President’s 
office, Bako Sahakyan extended his con-
gratulations to Arayik Haroutyunyan on 
being elected to the high position of the 
Artsakh Republic President and wished 
him successful and efficient work.
President Sahakyan expressed his 
confidence that Arayik Haroutyunyan’s 
experience, knowledge and human 

Prime Minister of Armenia Nikol 
Pashinyan congratulated the peo-

ple of Artsakh on completing elections, 

The Message of 
His Holiness Karekin II 

Catholicos of All Armenians 
On The Occasion of The Feast 

of The Resurrection 
of Our Lord and Savior 

Jesus Christ
Mother See of Holy Etchmiadzin 

(12 April 2020)

Easter Message Of His 
Eminence Archbishop Hovnan 

Derderian, Primate Of The 
Western Diocese Of The 

Armenian Church Of North 
America And Mexico

qualities would by all means serve to 
the development and strengthening of 
our country, ensuring its security, raising 
the level of welfare of the people on a 
constituent basis.
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DISTRICT OF

COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

ing during the pre-construction phase.


ARMENIAN AMERICAN MUSEUM

SELECTS MATT CONSTRUCTION

AS PRE-CONSTRUCTION

GENERAL CONTRACTOR

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

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

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

Armenian FM Highlights Importance of Elections 
Held in Artsakh

Artsakh Elections an Example of Democratic 
Elections For The World – Vladimir Zakharov

“This Can Last For A Year, But We Can’t Shut 
Down For A Year” – Armenia Seeks To Co-Exist 
With Virus

Struggle For Armenian Genocide Recognition 
Will Never Stop – FM Mnatsakanyan

President-Elect of Artsakh Says Ready to 
Cooperate With All Political Forces

Harutyunyan Will Discuss Directing Funds For 
Boosting Artsakh’s Economy With Armenia’s 
Leadership

Appellate Court Rejects Serzh Sargsyan’s Motion 
On Lifting Travel Ban

Armenian foreign minister Zohrab 
Mnatsakanyan says the recent general 
elections held in Artsakh are very import-
ant in terms of human rights, regional 
security and the peace process.
“The elections held in Artsakh, in the 
context of human rights, were an exer-
cise of rights of the Artsakh people to 
manage the public life. With these elec-
tions the people of Artsakh gave their 
mandate to the newly-elected authorities 
to continue ensuring the security of the 
Artsakh people and represent them in 
the peace process. In this sense the 
elections were very important in terms 
of human rights, regional security and 
the peace process”, the FM said during 
the Q&A session in the Parliament.
The minister highlighted that the 
Armenian authorities have been and 
remain the guarantor of the people 

The Government of Armenia is trying to 
find some ways for commemorating the 
memory of the Armenian Genocide vic-
tims on April 24 in Armenia and a number 
of countries worldwide under the condi-
tion of state emergency, ARMENPRESS 
reports Foreign Minister of Armenia 
Zohrab Mnatsakanyan said during par-
liament-Cabinet Q&A session.
‘’The struggle for the recognition of the 
Armenian Genocide and justice will 
never stop. Now we are in unprecedent-
ed, unusual situation, but during all this 
period nothing stopped the Armenian 

An appellate court has denied former 
President Serzh Sargsyan’s motion on 
lifting his exit ban amid the ongoing court 
proceedings.
A court banned Sargsyan from leaving 
the country pending the trial.
“At the decision of the court of appeals, 
the measure of restraint against Serzh 
Sargsyan – the signature bond on not 
leaving the country – will not be lifted,” 
the prosecution told ARMENPRESS.
The former president was charged with 

Vladimir Zakharov, Director of the 
Institute of Political and Social Studies 
of the Black Sea and Caspian Region, 
who observed the second round of the 
presidential election in Artsakh, says 
these elections are an example of dem-
ocratic elections for the world.
“Both the March 31 general elections 

The strategy of the Armenian govern-
ment is to learn how to co-exist with 
the coronavirus, Prime Minister Nikol 
Pashinyan said in parliament.
He was speaking in response to oppo-
sition Bright Armenia party leader 
Edmon Marukyan’s question on how 
the authorities plan to ensure the 
safety of workers after allowing textile 
manufacturing businesses to resume 

President-elect of Artsakh Arayik 
Harutyunyan has affirmed his readiness 
to cooperate with all political forces.
“I am ready to cooperate with everyone. I 
have mentioned the agenda – a general 
social-economic program, the Karabakh 
issue, security, and harmonious work 
with the government of Armenia. I am 
ready to cooperate with everyone around 
this agenda. Soon I will start meetings 
with parliamentary political parties, and 
I am open for cooperation with non-par-
liamentary political parties as well,” 
Harutyunyan said.

Arayik Harutyunyan, who has been 
elected President of Artsakh based on 
the preliminary results of the voting in 

the second round of the presidential 
election, says due to the spread of the 
novel coronavirus he will discuss the 
issue of directing additional funds from 
Armenia’s economy for boosting the 
economy of Artsakh with the leadership 
of Armenia.
He said there will be a necessity to 
discuss this issue with Armenia’s lead-
ership.
“In this respect I am going to have 
meetings with Armenia’s leadership in 
the near future. The discussion will be 
based on jointly conducting an economic 
activity”, he said at a press conference.

of Artsakh and will continue bringing 
constructive engagement to the peace 
process.
The voting in the second round of the 
presidential election was held in Artsakh 
on April 14. According to the preliminary 
results, Arayik Harutyunyan was elected 
President of Artsakh with 88% of votes. 
The other candidate, current foreign 
minister Masis Mayilyan received 12% 
of votes.

people to carry out this struggle for 
justice. This year also we will find some 
options in Armenia and abroad. The 
Armenian Genocide recognistion was 
and remains a foreign policy priority for 
Armenia’’, Mnatsakanyan said.

embezzlement in December 2019 and 
a court imposed a signature bond as 
bail.   Former agriculture minister Sergo 
Karapetyan, businessman Barsegh 
Beglaryan and several others are also 
charged in the same case. Sargsyan 
is suspected in abuse of power and 
organizing the embezzlement of nearly 
half a billion drams during his tenure 
as president through the businessman. 
Sargsyan denies wrongdoing.

and yesterday’s second round of the 
presidential election were held in a 
democratic way. Moreover, talking to the 
people I saw that they are talking more 
about the development of Artsakh. I think 
the elections in Artsakh are an example 
for the world on how the democratic 
elections should be”, he said at a press 
conference today.
The voting in the second round of the 
presidential election was held in Artsakh 
on April 14. According to the preliminary 
results, Arayik Harutyunyan was elected 
President of Artsakh with 88% of votes. 
The other candidate, current foreign 
minister Masis Mayilyan received 12% 
of votes.

operations amid the pandemic.
“As of today, there are industrial enter-
prises that were working during this 
entire time, a coronavirus case was 
recorded among their workers, but this 
case did not spread into the industrial 
areas. We want to share the successful 
experience of these enterprises with 
others. Now I have tasked the [coro-
navirus task force] and the [healthcare] 
ministry to convey the successful prac-
tice to these companies. We know what 
needs to be done in order to guarantee 
for 90% that the virus will not enter the 
industrial zone. Our strategy is that we 
must learn how to live simultaneously 
with the coronavirus, this situation can 
last for a year, but we can’t shut down 
for a year,” Pashinyan said.

Page 11

Pashinyan Congratulates People of Independent 
and Democratic Artsakh on Completing Elections

“I congratulate the people of independent 
and democratic Artsakh on completing 
elections. They mandated authorities to 
further strengthen the security of Artsakh 
and represent it in the peace process. 
We continue our close cooperation with 
Artsakh to reach our common goals”, 
Pashinyan wrote on Twitter.
The voting in the second round of the 
presidential election was held in Artsakh 
on April 14. According to the preliminary 
results, Arayik Harutyunyan was elected 

President of Artsakh with 88% of votes. 
The other candidate, current foreign 
minister Masis Mayilyan received 12% 
of votes.
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DISTRICT OF

COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

ing during the pre-construction phase.


ARMENIAN AMERICAN MUSEUM

SELECTS MATT CONSTRUCTION

AS PRE-CONSTRUCTION

GENERAL CONTRACTOR

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

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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Linguist Hrachia Ajarrian’s
(1976-1953)
“Armenian Etymological Dictionary”
In View of Today’s National Anxiety

Page 14

FR. ZAVEN ARZOUMANIAN, PhD

Why Recall The Great Linguist?
We should recall the greatest Armenian linguist Prof. 
Hrachia Ajarrian in view of today’s uneasiness and 
anxiety regarding the seriously endangered Armenian 
language both in Armenia and abroad, where the 
Eastern and Western sister dialects are under severe 
damage right from their foundations. Irresponsible steps 
taken occasionally have closed Armenian schools and 
drastically demoted language instructors especially in 
the Diaspora, let alone the Eastern dialect that suffered 
deeply under the Soviet regime. Recently regretfully 
even after the collapse of the system, and ironically 
under the independent Armenian Republic the lan-
guage is intolerably falling apart. Most carelessly and 

catastrophically the regress in Armenia is contributing to the deterioration of the 
pure Armenian vocabulary and the vivid style which the Eastern dialect enjoyed 
before the Soviet occupation. The pure Eastern Armenian in our homeland is 
now unrecognizable, as simultaneously the Western dialect abroad is struggling 
for survival.
Many scholars have alerted the danger many times, and I think it may even be 
too late to salvage any part of its glorious past.  In reminiscing the famous linguist, 
Hrachia Ajarrian and his unique “Armenian Etymological Dictionary,” the least 
we can do is to recall the linguistic roots of our language one more time and feel 
somewhat comforted on the surface. He was the great scholar who dismissed 
all and any political consideration courageously and academically, and wrote the 
introductory 40 pages in pure Armenian and in classical orthography, not a single 
word deteriorated, as he did through the entire pages of his four-volume Dictionary 
with thousands of Armenian words and their derivatives. The Dictionary was first 
printed in 1926 in a glazed format, and later in four impressive volumes by the 
State University of Yerevan in 1974.

His Life
Even though Hrachia Ajarrian was born in Constantinople in 1876, he lived his 
entire life in Armenia and dedicated himself to the homeland and to the complete 
study of the Armenian language, after graduating both from Sorbonne (Paris) 
and Strasbourg (Germany) universities, specializing in linguistics, under famous 
scholars of the Armenian language Antoine Meillet and Heinrich Hubsch-mann, 
who invited Ajarrian to deliver papers at their universities. 
Subsequently, he was invited in 1898 by Catholicos Mkrtich I Khrimian of Holy 

Etchmiadzin to teach at the Kevorkian Seminary, where he published his first 
epoch-making study “Classification des dialects armeniens” in French. He was 
among the very few scholars who upon return from Europe founded the State 
University of Yerevan one hundred years ago, as early as 1921, the year the 
Republic of Armenia was annexed to the Soviet Union. Ajarrian lived all his life 
in Armenia as a lecturer in the State University and the Kevorkian Seminary, 
publishing monumental volumes on the Armenian language and its origins next 
to his “Etymological Dictionary,” among them his famous “Dictionary of Armenian 
Proper Names”. He passed away in 1953.

The Etymological Dictionary
The “Etymological Dictionary,” unique in its kind, has gained international recogni-
tion. It deals with all Armenian words from the antiquity, selected from all Armenian 
historiographies from the 5th to the 17th centuries, evaluating each according to 
their origins and derivatives. As he explains in his 40-page in-depth Introduction, 
written purely in classical style and orthography, six divisions were needed to 
accomplish the etymology: the knowledge of the words individually regarding 
to the roots of each, their declensions, meanings, citations, derivatives, and the 
variants “as the most fundamental and important parts,” as he states. 
In his specialty, Ajarrian has excelled all previous 
Armenian linguists, being able to collect all the 
vocabulary scientifically, historically, and academi-
cally concurrent with the rules of the sounds of each 
word. His conclusive work  included 5062 Armenian 
words in total, including gradually developed words 
from the provinces. Taking all the above into con-
sideration the author of the Dictionary has grouped 
the words according to their historic origins, wheth-
er local or borrowed, the former from the original 
Indo-European aboriginal language, and the latter 
“borrowed from the Iranian language, old and new, 
from the Assyrian, the Khaldian, the Georgian, and 
the Latin languages”.
Above all Ajarrian has created four groupings of the 
Armenian words, identifying them as “created by the 
people, the self-sounding words, the unspecified 
ones, and those deformed handwritten words, all 
of them discovered in ancient manuscripts.” He 
has credited our medieval historians with the know-
ledge of etymology, since “most of their vocabulary is scientifically evidenced.” A 
prime sample in my opinion is the 5th century theologian and philosopher Eznik 
of Kolb, one of the leading translators of the Bible under Sts. Sahag and Mesrob, 
who wrote his book on the “Refutation of Sects.”

Conclusion 
The “Etymological Dictionary” is truly an encyclopedia of the Armenian language 
that expounds in many directions each word from its origin, history, and applica-
tion, with gradual growth and influence, paralleled with the culture of the Armenian 
people in general. It also helps to understand the interaction of other neighboring 
languages in terms of “borrowing” and “influencing”. As stated by Prof. Hrachia 
Ajarrian’s student Edik Aghayan, “It is impossible to figure any etymological study, 
Armenian or otherwise, without having at hand the wealth of this monumental 
Dictionary.”

Easter Message Of His Eminence Archbishop Hovnan Derderian, Primate Of The Western 
Diocese Of The Armenian Church Of North America And Mexico
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And whoever lives and believes in Me 
shall never die?”
Today, when the world is still suffering 
from the snares of the invisible enemy, 
namely the COVID-19 Coronavirus, in 
a moment of spiritual distress, many 
of us may question the existence of 
God in the words of Martha by say-
ing, “Lord, if You had been here, this 
would not have happened to us.” Of 
course, it is part of human nature to 
feel weak, afraid, panicked, suspicious 
or doubtful. During disastrous times, 
when we are in danger of perishing 
and imminent death seems so near, 
we may experience a spiritual break-
down in our very core, which can 
undermine the strongholds of our 
faith. Often times, we feed our fears, 
instead of bracing our faith, forgetting 
the veracious promise of our Lord, who 
asserted, “I am with you always, even 
to the end of the age” (Matt. 28:20).
At the start of the COVID-19 pandemic, 
many institutions, houses of prayer 
and worship, businesses, and schools 

closed. The CDC and other public health 
officials instructed us with ways we 
can protect ourselves and prevent the 
spread of the virus. We were advised 
to isolate ourselves and practice social 
distancing by separating ourselves at 
least six feet from other individuals. 
As we focused on social distancing, 
our intimate relationship with God was 
compromised.
The period of the Great Lent, which 
is a time of spiritual quarantine (from 
the Latin quadraginta and the Italian 
quaranta, both meaning “40”), became 
a time of self-isolation for many of us as 
we faced our own fears, resembling the 
prophet Daniel, who was imprisoned in 
the lion’s den (Daniel 6).
We all remember the initial weeks of the 
outbreak when people rushed to invade 
the grocery stores and stockpiled essen-
tials. The panic-shopping craze had a 
catastrophic impact on America’s supply 
chain. The scene reminded us of the 
Final Days as described in the Book of 
Revelation. The national news that dis-
seminated through various media plat-

forms and social media outlets added 
more fuel to the fire instead of soothing 
public hysteria. It is very unfortunate that 
many of us succumbed to the fake news 
instead of embracing the Good Tidings.
As a result of anxiousness we hoarded 
excessive amounts of food and supplies, 
forgetting the words of Christ addressed 
to the rich farmer, “Fool! This night your 
soul will be required of you; then who 
will get what you have stored up?” (Luke 
12:16-21).
John the Baptist cried and said, “Repent, 
for the kingdom of heaven is at hand!” 
(Matthew 3:2). After John’s imprison-
ment, Jesus came to Galilee, preaching 
the gospel of the kingdom of God and 
saying, “The time is fulfilled, and the 
kingdom of God is at hand. Repent, 
and believe in the gospel” (Mark 1:14-
15). He was preaching the gospel of 
the kingdom, and healing all kinds of 
sickness and disease (Matthew 4:23). 
People witnessed those healings and 
divine miracles; however, they failed to 
heed the exhortations of the saints and 
did not prepare themselves spiritually. 

On the other hand, a droplet of doubt, 
a subtle hint of uncertainty from media, 
overwhelmed us, instilling panic in 
our hearts.
A few days ago, on Holy Tuesday, our 
church observed the remembrance of 
the Ten Virgins. The parable, which is 
from the Gospel of Matthew, recounts 
the story of ten virgins who took their 
lamps and went out to meet the bride-
groom. Five of them were wise and five 
were foolish. Those who were foolish 
took their lamps and no oil with them, 
but the wise took oil in their vessels 
with their lamps. When the foolish 
virgins woke up from slumber to refuel 
their lamps, they realized they had no 
oil. While they were out shopping for 
oil, the bridegroom arrived and those 
who were ready went to the wedding 
with him, while the door was shut to 
the others (Matthew 25:1-12).
Dear brothers and sisters in Christ,
The lamps described in the para-
ble of the Ten Virgins symbolize our 
souls and the oil is the Word of God. 
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DISTRICT OF

COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

ing during the pre-construction phase.


ARMENIAN AMERICAN MUSEUM

SELECTS MATT CONSTRUCTION

AS PRE-CONSTRUCTION

GENERAL CONTRACTOR

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

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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The Message of His Holiness Karekin II Catholicos of All Armenians On The Occasion of The 
Feast of The Resurrection of Our Lord and Savior Jesus Christ
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In these current difficult conditions of 
the pandemic, we also hold sacred 
services of worship in our churches, 
without the physical presence of the 
believers. Nevertheless, beloved ones, 
we are assured that you are with us 
in spirit, mind, and prayers, and we 
are celebrating this marvellous feast 
together. The Resurrection of Christ 
is the restoration of human existence 
and the gift of eternity to all of us.  “I 
came so that they may have life, and 
have it abundantly. (John 10:10).
The life bestowed by Christ is a real-
ity above and beyond our every-day 
difficulties and responsibilities. It is 
where God’s will is carried out, where 
the commandments and exhortations 
of the Lord are realised fruitfully with 
God-pleasing deeds, and it is where 
the darkness of life is transformed 
into a dawn. 
The worldwide pandemic is a chal-
lenge to humanity, but especially to 
humanness. We believe that humanity 
will overcome this challenging situation 
of the pandemic and all the difficulties 
caused by it in the social, econom-
ic, educational, and public spheres. 
However, it is of more importance 
that a permanent victory be achieved 
against all inhumane manifestations: 
such as materialism, poverty, inequal-
ity, militarism, wars, and other evils. 
There have been and still are many 
testimonies of philanthropy, solidarity, 

protection of people’s rights, and of work-
ing together for the good of humanity; 
which are a luminous pathway for a 
new course in the world. Humanity must 
realise that the guarantee of prosperity 
and happiness is the life lived by God, 
which turns into a blessing, power, and 
source of strength.
With God’s mercy the world will with-
stand this trial. However, it is of vital 
importance to become stronger while 
overcoming it, united and spiritually 
strengthened, always having God as our 
guide and support. “This is the victory 
that conquers the world, our faith”, says 
the Apostle (1 John 5:4). Yes, beloved 
ones, with the faith of the Resurrection, 
with the awareness of the Savior’s 
presence in our lives, we will be able 
to resolve all the problems our people 
face and build the bright future we all 
dream of. We are painfully aware that 
you are facing hardships, adversity, and 
anxiety all over the world. However, our 
willingness and commitment to care for 
our homeland, our sisters and brothers, 
is vitally needed and must continue to 
be demonstrated. We once again call 
on the sons and daughters of our nation 
in the homeland and in the diaspora, to 
lend a helping hand to our government 
authorities in their efforts to overcome 
the difficult situation created by the pan-
demic, in caring for the patients, and the 
welfare of those sons and daughters of 
our nation who are in great distress; by 
making your contributions to a special 
account opened for this cause.

These days, our Church, with its dio-
ceses around the world, is making more 
and more efforts to provide support to 
the needy, and comfort and care to the 
children of our nation in the homeland 
and around the world. Our faithful peo-
ple, let us fortify our lives and deeds by 
the God-given commandment of love. 
Let us keep national unity and solidarity 
strong, as people - triumphant through 
Christ, as people - faithful to Christ. Let 
us live with the faith of the Resurrection, 
with the zeal to fulfill the command-
ments of Christ, to build our prosperous, 
thriving, and powerful homeland and 
its vibrant future with new victories and 
bright dreams.
With this wish, we bring the encouraging 
message of the miraculous Resurrection 
of Christ to our spiritual brothers, to 
His Holiness Aram I, Catholicos of the 
Great House of Cilicia; to His Beatitude, 
Archbishop Nourhan Manoogian, the 
Armenian Patriarch of Jerusalem; 
to His Beatitude, Archbishop Sahak 
Mashalian, the Armenian Patriarch of 
Constantinople; to the spiritual Heads 
of the Sister Churches, and to all the 
clergy of our Holy Church; asking for the 
support and protection of our Heavenly 
Lord. With our pontifical blessing, we 
greet the President of the Republic of 
Armenia, His Excellency, Mr. Armen 
Sarkissian; the Prime Minister of the 
Republic of Armenia His Excellency, Mr. 
Nikol Pashinyan; the President of the 
Republic of Artsakh, His Excellency, Mr. 
Bako Sahakyan; and the state officials 

of Armenia; wishing them strength to 
overcome difficult situations and to 
lead our country in the direction of  
progress and prosperity. We bring our 
pontifical love and blessings to our 
faithful people in the homeland and 
in the diaspora, in particular, to our 
doctors and healthcare workers, who 
provide laudable service under diffi-
cult circumstances, and to the brave 
soldiers and officers of our victorious 
army, to the police, to teachers, and 
to all dedicated people who serve for 
the benefit of others.
We offer our prayers to Lord our 
Savior to grant the radiant graces of 
His Resurrection to all of humanity, 
to our country, and to all our people 
around the world; to free us from trib-
ulations, and to grant us peace and 
infinite heavenly blessings. May the 
good news of Christ’s Resurrection 
and victory of life be everresounding 
in our hearts and souls. And togeth-
er, encouraged and strengthened by 
Christ, overcoming challenges and 
building our new lives, let us always 
glorify Almighty God for the precious 
gifts of salvation and eternal life He has 
granted to us through His endless love.
Remain in the grace, love and bless-
ings of the Lord, now and always and 
unto the ages. Amen. 

Christ is risen from the dead,
Blessed is the Resurrection of Christ

Easter Message Of His Eminence Archbishop Hovnan Derderian, Primate Of The Western 
Diocese Of The Armenian Church Of North America And Mexico

Woe to us, if our souls are emptied 
of the divine messages and we find 
ourselves unprepared for the second 
coming of Christ.
Jesus says, “These things I have 
spoken to you, that in Me you may 
have peace. In the world you will have 
tribulation; but be of good cheer, I have 
overcome the world” (John 16:33). 
Indeed, Christ has defeated this world. 
In the words of the liturgical introit, “He 
trampled down death by death and 
by His resurrection He has given us 
the gift of life” (Divine Liturgy of the 
Armenian Church).
On this Easter morning, the all-mer-
ciful God has shone the dawn of the 
new life upon us. Today, we celebrate 
that new life. By proclaiming the res-
urrection of Christ, we reaffirm the 
presence of God in the depth of our 
souls. By sharing the luminous greet-
ing of Holy Easter, we strengthen our 
faith, for Christianity is not merely a 
philosophy but a way of life. By cel-
ebrating Christ’s resurrection, which 
revolutionized the history of humanity, 
we renew our commitment to become 
teachers of faith for our children so 
that they may not stumble from the 
path of righteousness.
The recent temptations taught us a 
good lesson. In the words of the dis-

ciple, “We had the sentence of death 
in ourselves that we should not trust 
in ourselves but in God who raises the 
dead” (2 Corinthians 1:9).
Besides fear, anxiety, and panic, we 
have witnessed practical expressions 
of a living, conscious faith. We have 
all seen the sacrificial service of doc-
tors and other healthcare professionals 
around the globe, who put their own 
lives on the line to save those who 
were affected by COVID-19. We saw 
numerous expressions of humanitari-
anism and acts of kindness. With great 
admiration, we saw young volunteers 
delivering food and supplies to the most 
vulnerable segment of our society - the 
elderly. We were amazed by the gen-
erosity of individuals, companies and 
organizations, who donated medical 
supplies and other life-saving essentials. 
With a debt of gratitude, we recognize 
the men and women in uniform, the 
military, police, firefighters, paramedics 
and other representatives of government 
agencies, who continue to serve our 
communities around the clock. It was 
especially delightful to see the consoli-
dation of wonderful men and women in 
our motherland Armenia, who spared 
nothing to deliver much-needed help to 
the less fortunate. In these heroic and 
compassionate deeds, we perceive the 
power of the victorious resurrection of 
Christ.
The Armenian nation survived many per-

ils throughout history, including natural 
disasters, warfare, famine and dis-
ease. Nevertheless, we have always 
risen from the ashes like a phoenix by 
virtue of our ancestral Christian faith. 
As St. Paul states, “We were buried 
with Him through baptism into death, 
that just as Christ was raised from the 
dead by the glory of the Father, even 
so we also should walk in newness of 
life” (Romans 6:4).
Dear faithful brothers and sisters,
Our exhortation to you is to pray 
unceasingly for the sick, the dis-
tressed and the needy around the 
world. Please pray for the motherland 
Armenia, Holy Etchmiadzin and its 
Holy See headed by His Holiness 
Karekin II, Catholicos of all Armenians.
Believe in the miraculous resurrection 
of Christ and bear in mind that these 
tribulations too shall pass. We urge 
you to lead your lives with this mes-
sage of Christ’s resurrection, despite 
the current circumstances. Do not for-
get your Lord during times of joy and 
prosperity, rather glorify His holy name 
always, for to Him befits the glory, the 
power and the dominion. Amen.
Christ is risen from the dead.
Blessed is the Resurrection of Christ.
Prayerfully,
Archbishop Hovnan Derderian
Primate
Easter 2020
Burbank, CA
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World War II Veteran, 
Aged 99, Recovers 
From Coronavirus in 
Brazil
World War Two veteran Ermando Piveta, 
aged 99, became the oldest Brazilian 
to recover from the novel coronavirus 
(COVID-19), reports Reuters.
Wearing an army cap and saluting from 
his wheelchair, Piveta left the Armed 
Forces Hospital in Brasilia to an ova-
tion from medical staff and a soldier’s 
trumpet homage.
“Winning this battle was for me bigger 
than winning the war,” he said of his 
fight against an invisible enemy. “In war 
you kill or live. Here you have to fight to 
live,” he added.
The veteran tested positive for the coro-
navirus two weeks ago and spent two 
days in the hospital’s intensive care ward 
after he developed pneumonia. But he 
never needed a ventilator and recovered 
due to his good physical shape.

News from the World
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Լոս Անճելըսի Մէջ Ապրիլ 24-ի Ոգեկոչման Ձեռնարկները Կասեցուած Են

Վրէժ Աղաճանեան Կլէնտէյլի 
Քաղաքապետ Ընտրուած

Մահացած Է Ամենատարեց Ռազմական Նաւաստին՝ Սարգիս Թաթիկեանը

Հայոց Ցեղասպանութեան յիշա-
տակման Լոս Անճելըսի Միացեալ 
հայկական խորհուրդը, «Միաւո-
րուած երիտասարդ հայեր» կազմա-
կերպութիւնը եւ Հայոց Ցեղասպա-
նութեան յանձնախումբը որոշած 
են կասեցնել Ապրիլ 24-ի Հայոց 
Ցեղասպանութեան 105-րդ տարելի-
ցի ոգեկոչման ձեռնարկները քորոնա 
ժահրին պատճառով: 
Նախատեսուած էր այց դէպի Մոն-
թեպելլոյի Հայոց Ցեղասպանութեան 
զոհերու յիշատակին նուիրուած յու-
շահամալիր, քայլարշաւ՝ Հոլիուտի 
«Փոքր Հայաստան» թաղամասին մէջ 
եւ բողոքի ցոյց՝ Լոս Անճելըսի մէջ 
Թուրքիոյ հիւպատոսարանին դիմաց: 
Որոշումը, որ կայացուցած է վերոնշեալ 
խորհուրդը, ոչ միայն բարոյական 
պատասխանատւութիւն է` կանգնիլ 
Լոս Անճելըսի եւ աշխարհի մարդոց 
կողքին, այլեւ կատարել տեղա-
կան իշխանութիւններուն կողմէ 

ԱՄՆ-ի մէջ 96 տարեկանին մահացած 
է հայազգի Սարգիս Թաթիկեանը, 
որ մրցանիշ սահմանած է Միացեալ 
Նահանգներու պաշտպանութեան 
նախարարութեան մէջ ծառայու-
թեամբ:
Թաթիկեանը ծնած է Ֆիլատելֆիա՝ 
Ցեղասպանութեան տարիներուն Ամե-
րիկա փախած հայերու ընտանիքի 
մէջ: Ան 19 տարեկան էր, երբ Երկրորդ 
աշխարհամարտի տարիներուն 
ծառայութեան ընդունուած է ԱՄՆ 
Ռազմածովային նաւատորմին մէջ: 
Այդ ժամանակէն ի վեր Թաթի-
կեան անդադար աշխատած է ԱՄՆ 
պաշտպանութեան նախարարու-
թեան համակարգին մէջ:
«Անոր 78-ամեայ ասպարէզը քաղա-
քացիական ծառայութեան տեւո-
ղութեամբ մրցանշային է Պաշտպա-

կիրառուած առողջապահական հրա-
հանգները, որոնց նպատակն է մեղմել 
համավարակի տարածումը: 
Անոնք մասնաւորապէս նշած են, 
որ հաւատարիմ են Հայ Դատին եւ 
կ՝աշխատին Հայոց Ցեղասպանու-
թեան ոճիրի արդարացի լուծման 
ուղղութեամբ՝ Թուրքիոյ կառավա-
րութենէն պահանջելով Հայոց 
Ցեղասպանութեան ճանաչումը եւ 
հատուցումը:
«Թէեւ այս տարի, Ապրիլ 24-ին 
մենք չենք կրնար հաւաքուիլ եւ 
արդարութիւն պահանջել, բայց կը 
գիտակցինք, որ պէտք է գործադրենք 
մեր հաւաքական ջանքերը ամէն 
տարի: Մեր աշխատանքը կը շարու-
նակուի: Մենք միասնական պիտի 
ըլլանք  եւ մեր ձայնը լսելի պիտի 
դարձնենք՝ իբրեւ յարգանք 20-րդ 
դարու առաջին Ցեղասպանութեան 1,5 
միլիոն նահատակներու յիշատակին: 
Յառաջիկայ օրերուն պիտի յայտա-

նութեան նախարարութեան պատ-
մութեան մէջ»,- կը յայտնէ Tas-
kandpurpose.com-ը: 
Թաթիկեանն ԱՄՆ Ռազմածովա-
յին ուժերու հրամանատարութեան 
պարգեւին արժանացած է ՌԾՈՒ-ի 
մէջ իր 75-ամեայ ծառայութեան 
համար: Սարգիս Թաթիկեանը ԱՄՆ 
պաշտպանութեան նախարարութեան 
պատմութեան մէջ եղած է ամենաեր-
կար ծառայած աշխատակիցը: Ան 
ՌԾՈՒ Գլխաւոր վարչութեան մէջ 
որպէս քաղաքացիական ռատիո-
տեսուչ սկսած է աշխատիլ 19 տարե-
կանին: Մասնակցած է Երկրորդ 
համաշխարհային պատերազմին: 
Մահուան պահուն անոր աշխա-
տանքային փորձը կազմած էր 77 
տարի:

րարենք մեր այլընտրանքային 
ոգեկոչման ծրագիրներուն մասին ՝ մեր 
աւանդական հանրային հաւաքներուն 

փոխարէն»,- նշուած է խորհուրդին 
կողմէ: 
-

Նիւ Եորքի Մէջ Քորոնայի Զոհ Դարձած 52ամեայ ՝ 
Հրաչեայ Ճանիկեան
Քորոնա» վարակին հետեւանքով 
մահացած է   Հրաչեայ   Ճանիկեանը։
Այս մասին հաղորդեց «Արեւելք»:  
Կը նշուի նաեւ, որ 52-ամեայ եւ 
ընտանիքի հայր հայորդին, չէ ունե-
ցած առողջական ոչ մէկ խնդիր 

եւ ընդամէնը շաբաթ մը առաջ    
փոխադրուած էր հիւանդանոց, ուր  
Կիրակի՝ 12 Ապրիլ 2020-ին  կնքած  է 
իր մահկանացուն։
Հանգուցեալը,  որ  եղած է հայկական 
շրջանակներու մէջ աշխոյժ անձնա-

ւորութիւն մը գործակիցը եղած է 
նաեւ Նիւ Ճըրզիի մէջ գործող մեր 
պաշտօնակից՝ Վարդան Ապտոյին 
հիմնադրած ParevTV-ին   հեռուստա-
ժամի  աշխատանքներուն։

Ձախին՝ նորընտիր քաղաքապետ Վրէժ Աղաճանեան եւ աջին՝ քաղաքի 
յանձնակատար ընկեր՝ Արա Ահարոնեան

Երկուշաբթի 13 Ապրիլին, Մարտ 
ամսուան Կլէնտէյլ քաղաքի քաղա-
քական խորհուրդի մասնակի ընտրու-
թիւններէն ետք, նորակազմ քաղաքա-
յին խորհուրդի անդամները, քաղաքա-
պետ ընտրեցին Վրէժ Աղաճանեանը 
որ 2017 Ապրիլին ընտրուած էր 
քաղաքային խորհուրդի անդամ: 
Պրն. Աղաճանեան քաղաքապետի 
պաշտօնին ընտրուած է առաջին 
անգամ, դառնալով Կլէնտէյլի 7-րդ 
Ամերիկահայ քաղաքապետը, յաջոր-
դելով իրաւաբան՝ Արա Նաճարե-
անին: Պրն. Աղաճանեան եղած է 
արհեստավարժ երկրաչափ եւ արտօ-
նատէրն է Կլէնտէյլի մէջ հեռատեսիլի 
զոյգ կայաններու:
Համայնքային կեանքէն ներս ան 
եղած է ատենապետը Ամերիկահայ 
երկրաչափերու եւ գիտնականնե-

րու ընկերակցութեան, ինչպէս նաեւ 
Լոս Անճելըսի Իրանահայ Միութեան 
Կեդրոնական վարչութեան:
Պրն. Աղաճանեան անդամ է Կլէնտէյլի 
ոստիկանութեան հիմնարկին, ինչպէս 
նաեւ Կլէնտէյլի Kiwanis ակումբին, 
եղած է նաեւ ատենապետը Շուշիի 
որբանոցի խնամակալ մարմին:
Որպէս քաղաքապետական խոր-
հուրդի անդամ ան կը ծառայէ 
քաղաքի բնակարանային ծրագրի 
յանձնաժողովէն ներս ինչպէս նաեւ 
Պըրպէնք-Կլէնտէյլ-Փասատինա օդա-
կայանի յանձնաժողովէն ներս ներ-
կայացնելով Կլէնտէյլի քաղաքային 
խորհուրդը:
Յաջողութիւն կը մաղթենք պրն. 
Աղաճանեանին, քաղաքապետի իր 
պաշտօնին համար:
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հատելու համար կազմակերպուած 
ձեռնարկի մը լուսանկարը, ուր 
ան կը տեսնուի շրջապատուած 
հայկական տարբեր կառոյցներու 
հոգեւոր կամ քաղաքական առաջ-
նորդներով ու պաշտօնական անձնա-
ւորութիւններով:
Պերճ Սեդրակեան իր ակնարկութեան 
մէջ նաեւ կ’ընդգծէ, թէ «Հ.Բ.Ը.Մ.ի 
եւ Էջմիածինի նկատմամբ շեշտուած 
հետաքրքրութեան առընթեր, Արտե-
միսի էութիւնը կը կազմէին ամուսնոյն 
Նազարի եւ իրենց զաւակներուն 
հանդէպ անոր բուռն ու անսակարկ 
նուիրումը: Ան կարծես ներշնչման 
աղբիւր էր իր ամուսնոյն համար, 
շարունակ անոր ուշադրութիւնը 
սեւեռելով այս կամ այն ծրագիրին 
կամ նախաձեռնութեան վրայ, զորս 
կարեւոր կը սեպէր արժանացնելու 
ընտանիքի բարոյական կամ նիւթա-
կան աջակցութեան:»

Ան յայտնապէս իր բարի օրինակով, 
իր ազգին եւ համայնքին ծառայելու 
գոհուակութեան ոգին փոխանցած էր 
իր զաւակներուն Լեւոնին եւ Սեդային, 
ինչպէս նաեւ իր հինգ թոռներուն, 
Ուիլիըմի, որ ներկայիս ատենա-
պետն է Նիւ Եորքի Երիտասարդ 
Արհեստավարժներու Խումբին եւ 
անոր եղբօր Նիքըլըս Ալպրախթի, 
ինչպէս եւ Մաթիու, Կրէկըրի եւ 
Տանիէլա Նազարեաններուն: Տոքթ. 
Լեւոն Նազարեան մաս կը կազմէ 
Հ.Բ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչական 
Ժողովի ծրագիրներու մշակման 
յանձնախումբին, իսկ անոր կինը, 
Քլոտիա Նազարեան, անդամ է եւ 

գլխաւորած է միութեան մէկէ աւելի 
յանձնախումբեր: 
Նկատի ունենալով որ ներկայի 
արտակարգ իրադրութեան մէջ, 
ընտանիքի անմիջական անդամ-
ներ պարտադրուած են առանձինն 
սգալու իրենց կորուստը, զրկուած 
իրենց ազգականներու եւ բարե-
կամներու սերտակցութեան ընձե-
ռած սփոփանքէն, Հ.Բ.Ը.Մ.ը 
ստեղծած է յատուկ կայք մը, ուր 
համայնքի անդամներ կրնան իրենց 
վշտակցութիւնը յայտնել Նազարեան 
ընտանիքին. rememberingartemis.com
Պերճ Սեդրակեանի խօսքերով, «Մինչ 
հետագային աւանդական յուշա-
հագրութիւններ եւ գնահատանքի 
ձեռնարկներ վստահաբար արդար 
տուրք պիտի մատուցանեն Արտե-
միսի բարերարութիւններուն եւ 
ազգասիրական ամբողջանուէր 
արարքներուն, իր կեանքի ապրող 

օրինակը, որպէս ներշնչման աղբիւր 
եւ խօսուն վկայութիւն պիտի շարու-
նակէ մնալ Հ.Բ.Ը.Մ.ի եւ Հայոց 
ժամանակակից պատմութեան էջե-
րուն վրայ:»
Ընտանիքին փափաքով, յարգելու 
համար իր խոր համակրանքը 
եւ աջակցութիւնը երիտասարդ 
տաղանդներու, կը խնդրուի փոխան 
ծաղկեպսակի նուիրատուութիւնները 
կատարել Հ.Բ.Ը.Մ.ի Կատարողական 
Արուեստներու Արտեմիս Նազարեան 
Կրթաթոշակի Ֆոնտին հետեւեալ 
հասցէին. agbu.org/artemisnazarian  
Հայկական Բարեգործական Ընդ-
հանուր Միութիւնը (Հ.Բ.Ը.Մ.) 
աշխարհի մեծագոյն ոչ-շահամէտ 
հայկական կազմակերպութիւնն է, 
նուիրուած հայեցի ինքնութեան եւ 
ժառանգութեան պահպանումին եւ 
մշակումին՝ կրթական, մշակութային 
եւ մարդասիրական ծրագիրներով: 
Միութեան գործունէութիւնները 
բարերար ազդեցութիւն կը բերեն 
տարեկան 500,000-է աւելի անձերու 
կեանքերէն ներս,  Հայաստանի ու 
Արցախի մէջ եւ Սփիւռքի տարած-
քին: Իր հիմնադրութենէն ի վեր, 
Հ.Բ.Ը.Մ.ը հաւատարիմ մնացած է 
համայն հայութեան բարօրութեան 
ապահովումին ուղղուած իր գլխա-
ւոր առաքելութեան: Յաւելեալ տեղե-
կութիւններու համար՝ այցելեցէք www.
agbu.org կայքէջը:

բարերարներէն Լեւոն Նազարեանի, 
որ մասնագիտացած իբր դեղագործ, 
միացած էր ընտանիքի Պէյրութի մէջ 
հիմնուած հիւսուածեղէնի միջազգա-
յին ընկերութեան:
Ընկերութեան Ամերիկայի մէջ 
ծաւալած գործարարական փայլուն 
յաջողութիւնը առիթ ընձեռած էր 
Նազարեան զոյգին, յառաջ տանելու 
Նազարեան ազնուական գերդաստա-
նի ընկերային ծառայութեան 
փայլուն աւանդութիւնը, զիրենք 
դարձնելով բարեգործութեան 
հզօր եւ ազդեցիկ գոծօն մը, որուն 
բարերար ազդեցութիւնը իր դրսե-
ւորումը պիտի գտնէր հայկա-
կան համայնքային կեանքի բոլոր 
մարզերուն մէջ, Հայ Եկեղեցիէն 
եւ Հ.Բ.Ը.Մ.ի վարժարաններէն 
մինչեւ ընկերային կեդրոններ, 
արուեստի գործունէութիւններ, 
առողջապահական յառաջադէմ 
կառոյցներ եւ մարդասիրական 
օգնութեան նախաձեռնութիւններ 
աշխարհի տարածքին:
Ըլլալով կրթութեան կենսական 
դերին խորապէս հաւատացող 
եւ արուեստները հովանաւորող 
անձնաւորութիւն մը, Արտեմիս 
Նազարեան լայն աջակցութիւն 
բերած էր Հ.Բ.Ը.Մ.ի ուսանողներու 
տրամադրուած բարձրագոյն ուսման 
կրթաթոշակներուն, աշխարհի 
տարածքին: Իր այս տեսլականին մէկ 
այլ դրսեւորումն էր Հ.Բ.Ը.Մ.ի Լոս 
Անճէլըսի Մանուկեան-Տեմիրճեան 
վարժարանի նախամանկապարտէ-
զի բաժինին կառուցումը: 
Հայ Եկեղեցին նոյնպէս իր կեանքի 
բաղկացուցիչ մէկ մասը կը կազմէր: 
Իր անվերապահ նուիրումը եւ 
անխախտ հաւատարմութիւնը Էջմի-
ածինի Կաթողիկոսութեան, ան կը 
վերագրէր իր Սիւլահեան մօրենական 
ընտանեկան ճիւղին, որմէ բազմաթիւ 
կօնաւորներ սերած էին: Ընտանիքի 
այլ անդամներ գործօն եղած էին 
քաղաքական կեանքի մէջ, ուրկէ եւ 
իր հետաքրքրութիւնն ու աշխոյժ 
մասնակցութւնը հայ կեանքէն ներս 
զանազան ընկերային եւ համայնքային 
գործունէութիւններու: 
Նիւ Եորքէն Էջմիածին, Պէյրութէն 
Լոս Անճէլըս, Պուէնոս Այրէսէն 
Հալէպ, անպայման կարելի է գտնել 
յուշատախտակ մը, անուանակոչուած 
շէնք մը, կամ յուշանկար մը, որ կը 
ներկայացնէ Արտեմիսի գոհունակ 
մասնակցութիւնը Կեդրոնի մը, 
դպրոցի մը կամ առողջապահական 
ծառայութեան կեդրոնի մը բացման 
արարողութեան, կամ զինք գնա-

Ապրիլ 9-ին, Նիւ Ճըրզիի մէջ, Քորո-
նավիրուսի պատճառած առղջական 
բարդութիւններու եւ կարճատեւ 
հիւանդութեան իբր հետեւանք, 
կեանքին հրաժեշտ տուաւ Արտեմիս 
Նազարեան, որ հայաշխարհին 
ծանօթ էր իբր բարեսրտութեամբ, 
ջերմ հոգածութեամբ եւ արատա-
ձեռնութեամբ փայլող ազնուակա-
նութեան տիպար:
Հ.Բ.Ը.Մ.ի Նախագահ Պերճ Սեդրա-
կեան այս առթիւ կը նշէ, թէ «կարելի 
չէ պարզ խօսքերով արտայայտել այն 
խոր վիշտը եւ յուզումը որ Արտեմիսի 
մեկնումը կը պատճառէ բոլոր անոնց, 
որոնք  անձնական թէ ընդհանրական 
բազմաթիւ ջերմ յուշերով կապուած 
էին իրեն:  Միշտ իր ամուսնոյն,  
մեծ բարերար եւ Կեդրոնական 
Վարչական Ժողովի նախկին անդամ 
Նազար Նազարեանի կողքին, անոր 
արատաձեռնութեան բարիքները 
վայելած են շատ շատեր, տարբեր 
համայնքներու, սերունդներու, աշխա-
համասերու 
եւ Հայաստանի մէջ:»                                                                   

Ծնեալ Թօփճեան, 1932-ին Հալէպ, 
Սուրիա, նախախնամութեամբ 
որոշուած իր կեանքի հետագայ ուղին, 
իր լայնասրտութիւնը, ազնիւ բնա-
ւորութիւնը եւ նախաձեռնութեան 
ոգին, զինք պիտի դարձնէին իր 
անմիջական համայնքին մէջ թէ 
աշխարհի տարածքին, հազարա-
ւորներու վրայ իր յատուկ դրոշմով 
ճանչցուած անձնաւորութիւն մը: 
Ան իր ներդրումը ունեցաւ անթիւ 
յանձնախումբերու, եկեղեցասէր 
տիկնանց խմբակցութիններու, իր 
բնակավայր Էնկըլվուտի Կանանց 
Ակումբի,  որոնց շարքին նաեւ 
այլ ընկերային եւ մշակութային 
ձեռնարկներու մէջ: Իր պատմելու 
բնատուր հակումին անսպառ նիւթ 
կը հայթայթէին մարդասիրական նպա-
տակներէ մղուած իր բազմաթիւ եւ 
յաճախակի ճամբորդութիւններն ու 
արկածախնդրութիւները:
Հօրենական ընտանիքը Ամերիկայ 
փոխադրուած էին երբ ինք տակաւին 
երախայ էր: Մեծցած եւ կազմա-
ւորուած էր Ուոթըրթաունի մէջ, 
Մէսէչուսեց եւ աւարտած Պոսթընի 
Համալսարանը որպէս գերազանց 
ուսանող, հաշուագիտութեան ճիւղին 
մէջ: Ամուսնացած էր ապագայ մեծ 
բարերար Նազար Նազարեանի հետ, 
զաւակը Լիբանանի հանրածանօթ 

Ամերիկահայ Կեանք

Արտեմիս Թօփճեան Նազարեան 
(1932-2020)

Արտեմիս եւ Նազար Նազարեան

Արտեմիս Նազարեան շրջապատուած իր սիրելի հարազատներով, 
ամուսինը՝ Նազար, զաւակները՝ Սեդա, Լեւոն եւ Քլոտիա, թոռները՝ 
Ուիլիըմ, Մէթիու, Նիքըլըս, Տանիէլա եւ Կրէկըրի

Մամլոյ Հաղորդագրութիւն 
Հ.Բ.Ը.Մ.ը Կը Սգայ Իր Աշխարհատարած Շրջանակներուն Կողմէ Սիրուած Եւ Յարգուած 
Բարերարուհի Արտեմիս Նազարեանի Կորուստը
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Յատկանշական է, որ աշակերտնե-
րուն մէջ էր նաեւ Թովմասը, որ 
Երկուորեակ կը կոչուէր, ինչպէս 
աւետարանիչը կը վկայէ.նո՛յն Թով-
մասը, որ թերահաւատօրէն ուզեց 
մատները դնել խաչեալ Փրկչի ձեռ-
քերու գամերուն տեղերը եւ ձեռքը 
դպցնել անոր կողին։ (Յովհ. 20։25)
- Կը հաւատա՞ս ըսածիս, - Յիսուս կը 
հարցնէ մեզմէ իւրաքանչիւրին։ - Կը 
հաւատա՞ս, որ Ե՛ս եմ յարութիւնը եւ 
կեանքը։ Ան որ ինծի կը հաւատայ, 
թէպէտեւ մեռնի՝ պիտի ապրի։ Իսկ 
ան որ ողջ է եւ ինծի կը հաւատայ՝ 
երբեք պիտի չմեռնի։
Այս օրերուն, երբ աներեւոյթ թշնա-
մու՝ քորոնա ժահրի մարդասպան 
ճիրաններուն մէջ ողջ աշխարհը 
տակաւին կը տառապի, շատերս 
յաճախ հոգեւոր տրտմութենէ 
մղուած Մարթայի բառերով կ’ըսենք. 
«Տէ՛ր, եթէ հոս ըլլայիր՝ ասիկա պիտի 
չպատահէր մեզի»։ Մարդկային է, 
անշո՛ւշտ, տկարութիւնը, վախը, 
տագնապը, կասկածամտութիւնը 
եւ անվստահութիւնը։ Աղէտալի պայ-
մաններու տակ, կորստեան վտան-
գին առջեւ, երբ վերահաս մահը այն-
քան մօտ կը թուի, մարդ արարածը 
ինքնակորոյս վիճակին մէջ հոգեկան 
ցնցում կ’ունենայ. ցնցումը մը, որ 
մինչեւ անոր էութեան խորքը կը 
թափանցէ՝ հաւատքի պարիսպները 
խարխլելու համար։ Փոխանակ մեր 
հաւատքը զօրացնելու, մեր վախերը 
կը սնուցանենք՝ մոռնալով Տիրոջ 
անսուտ խոստումը առ այն, որ 
«միշտ մեզի հետ պիտի ըլլայ, մինչեւ 
աշխարհիս վախճանը»։ (Մատթ. 
28։20)
Երբ քորոնա ժահրը վայրագօրէն 
խուժեց մեր քաղաքները ու տուները, 
հիմնարկներ, հաստատութիւններ, 
դպրոցներ գոցուեցան։ Հանրային 
առողջապահութեան պատասխա-
նատուներ զանազան ցուցումներով 
փորձեցին կանխել վարակին 
տարածումը։ Մեզի ցուցուեցաւ 
ինքնամեկուսանալ եւ ուրիշներէ 
վեց ոտքի չափ ընկերային հեռաւո-
րութիւն պահպանել (social dis-
tancing)։ Ժահրի կանխարգելման 
միջոցառումներու ընթացքին, մինչ 
ընկերային հեռաւորութեան վրայ 
սեւեռուած էինք, ցաւօք շատերս 
կորսնցուցինք մեր հոգեւոր մտերմու-
թիւնը Աստուծոյ հետ։ Մեծ Պահոց 
40օրեայ շրջանը, որ հոգեւոր 
առանձնացումի շրջան մըն է (spir-
itual quarantine), շատերուս համար, 
մեզմէ անկախ պատճառներով, 
դարձաւ մեր սեփական վախերուն 
հետ ինքնամեկուսացումի շրջան մը՝ 

նմանողութեամբ Դանիէլ մարգարէի, 
որ առիւծի որջին մէջ բանտարկուած 
էր գիշատիչ գազանին հետ միս մինակ։ 
(Դանիէլ 6)
Բորորս կը յիշենք համաճարակի 
առաջին օրերուն պարենային 
խանութներու վրայ խուճապային 
յարձակումները, թէ ինչպէս մարդիկ 
իրարու հրմշտելով ու կոխկրտելով կը 
խուժէին խանութները գէթ 2-3 շաբա-
թի համար առաջին անհրաժեշտու-
թեան ապրանքներ գնելու։ Վերջին 
օրերը յիշեցնող գոյութենական պայ-
քարի ահասարսուռ տեսարանը 
կարծես Յայտնութեան Գիրքէն 
ըլլար։ Դիմատետրի (Facebook) եւ 
լրատուական այլ կայքերու միջոցաւ 
տարածուող, յաճախ՝ ուղղորդուած 
լուրերը աւելի կը բորբոքէին արդէն 
իսկ շիկացած իրավիճակը։ Ցաւ ի 
սիրտ պէտք է արձանագրենք, որ 
մեզմէ շատեր փոխանակ «Բարի 
Լուր»ին (Good Tidings) ապաւինելուն՝ 
սփռուող կեղծ լուրերուն (fake news) 
կը հետեւէին։
Մեր տուները եւ պահեստները պայ-
թելու չափ լեցուցինք մոռնալով 
Տիրոջ խօսքը` ուղղուած հարուստ 
հողագործին. «Անմի՛տ մարդ, այս 
գիշեր իսկ հոգիդ քեզմէ պիտի առնեն. 
որո՞ւն պիտի մնայ պատրաստածդ»: 
(Ղուկ. 12:16-21)
Յովհաննէս Մկրտիչ կ’աղաղակէր 
ըսելով՝ «Ապաշխարեցէք, վասն զի 
երկնքի թագաւորութիւնը մօտեցած է։ 
(Մատթ. 3։2) Յովհաննէսի մատնուե-
լէն յետոյ Յիսուս նոյնը կը քարոզէր 
ըսելով՝ «Ժամանակը լրացած է եւ 
Աստուծոյ թագաւորութիւնը մօտեցած 
է. ապաշխարեցէ՛ք ու աւետարանին 
հաւատացէ՛ք»։ (Մարկոս 1։14) Ան 
Աստուծոյ արքայութեան Աւետարանը 
կը քարոզէր եւ ժողովուրդը կը բժշկէր 
բոլոր ցաւերէն ու հիւանդութիւններէն։ 
(Մատթ. 4։23) Նոյնիսկ այդ բժշկու-
թիւնները եւ աստուածային մեծա-
գոյն հրաշքները տեսնելէն յետոյ 
մեզմէ շատեր անտարբեր մնա-
ցին ու ականջալուր չեղան մեր 
սուրբերու գոչիւնին՝ հոգեւորապէս 
պատրաստուելու Տիրոջ երկրորդ 
գալստեան։ Մինչդեռ, լրահոսէն մեզի 
հասած պզտիկ ակնարկ մը պատճառ 
դարձաւ նպարատուները գրոհելու 
մեր մարմնական պէտքերը հոգալու 
համար։
Ասկէ քանի մը օր առաջ՝ Աւագ Երեք-
շաբթի յիշատակեցինք տասը կոյսերը։ 
Մատթէոսի աւետարանէն քաղուած 
առակը կը պատմէ, թէ ինչպէս փեսան 
դիմաւորելու ելած տասը կոյսերէն 
հինգը իմաստուն գտնուելով իրենց 
հետ պահեստի ձէթ առին, մինչ միւս 
հինգը յիմարաբար ձեռնունայն ներ-
կայացան։ Անոնք քունի թմբիրին մէջ 

էին եւ երբ արթնցան կանթեղները 
նորոգելու, անդրադարձան, որ ձէթի 
պէտքը ունին։ Մինչ անոնք խանութ-
պաններուն քով ձէթ կը գնէին, փեսան 
եկաւ եւ հինգ իմաստուն կոյսերը, 
որ նախապատրաստուած էին, անոր 
հետ հարսանիքի մտան, եւ դուռը 
գոցուեցաւ։ (Մատթ. 25: 1-12)
Սիրելի՛ քոյրեր եւ եղբայրներ, կան-
թեղները կը խորհրդանշեն մեր 
հոգիները, իսկ ձէթը Աստուծոյ խօսքն 
է։ Վա՜յ մեզի, եթէ մեր հոգինները 
պարպուին աստուածային պատ-
գամներէ եւ մենք անպատրաստ 
գտնուինք Տիրոջ երկրորդ գալստեան։
Յիսուս կ’ըսէ. «Այս բաները ձեզի 
խօսեցայ, որպէսզի ինձմով խաղա-
ղութիւն ունենաք. աշխարհի մէջ 
նեղութիւն պիտի ունենաք, բայց 
քաջասի՛րտ եղէք, ես յաղթեցի 
աշխարհին»։ (Յովհ. 16։33) Եւ յիրաւի, 
մեր Տէր եւ Փրկիչ Յիսուս Քրիստոս 
յաղթեց այս աշխարհին. օրուան 
ժամամուտի բառերով՝ «Իր մահով 
մահը յաղթեց եւ Իր յարութեամբ մեզ 
կեանք պարգեւեց»։ Օրհնեա՜լ թող ըլլայ 
մեր Տիրոջ հրաշափառ յարութիւնը։
Զատկական այս առաւօտ, բարեգութ 
Աստուած իր առատ ողորմութեամբ 
նոր կեանքին արշալոյսը ծագեցուց 
մեր վրայ։ Այսօր այդ նոր կեանքին 
տօնախմբութիւնն է, որ կը կատարենք։ 
Քրիստոսի հրաշալի յարութիւնը 
աւետելով՝ այսօր մեր էութեան 
խորքին մէջ Աստուծոյ ներկայութիւնը 
կը վերահաստատենք։ Քրիստոսի 
լուսաբաշխ յարութեան աւետիսով 
մեր հաւատքը կը զօրացնենք, 
քանզի քրիստոնէութիւնը սոսկ 
փիլիսոփայութիւն չէ, այլ՝ կեանքի 
ընթացք։ Քրիստոսի յեղաշրջող 
յարութիւնը տօնախմբելով կը վերա-
հաստատենք մեր յանձնառութիւնը 
հաւատքի ուսուցիչներ դառնալու մեր 
զաւակաց համար, որպէսի անոնք 
երբեք չխոտորին ճշմարտութեան 
ճամբաներէն։
Վերջին շրջանի փորձութիւնները լաւ 
դաս մը սորվեցուցին մեզի։ Առաքեալի 
խօսքերով՝ «Զգացինք որ մահուան 
վճիռը կախուած է մեր վրայ։ Բայց 
ատիկա եղաւ, որպէսզի սորվինք մենք 
մեզի չապաւինիլ, այլ՝ Աստուծոյ, որ կը 
յարուցանէ մեռելները»։ (Բ. Կորնթ. 
1։9) Վախերու, տագնապներու եւ 
բացասական այլ երեւոյթներու կողքին 
ականատես եղանք նաեւ գիտակից 
հաւատքի կենդանի վկայութիւններու 
եւ գործնական արտայայտութիւննե-
րու։ Բոլորս ականատես եղանք աշխար-
հի չորս ծագերու մէջ բժիշկներու եւ 
բուժաշխատակիցներու բացառիկ 
եւ անձնուրաց ծառայութեան՝ 
դիմացինի սիրոյն սեփական 
կեանքը վտանգելով։ Տեսանք 

աստուածսիրութեան եւ մարդա-
սիրութեան զանազան հրաշալի 
դրսեւորումներ՝ տարեցներուն 
կամաւորաբար օգնութիւն հասցնող 
երիտասարդական առաքելութիւն-
ներ, դեղորայքի եւ պարենի ազնիւ 
նուիրատուներ, կառավարական 
համապատասխան հիմնարկ-
ներու՝ ոստիկանութեան, հրշէջ 
ծառայութեան, շտապօգնութեան 
ծառայողներու շուրջօրեայ նուիրեալ 
աշխատանք։ Մեզի յատկապէս 
ուրախութիւն պատճառեց մեր 
սիրեցեալ զաւակաց համախմբու-
մը Մայր Հայրենիքին մէջ։ Այդ 
բարերարներու կատարած հերո-
սական արարքին մէջ մենք Քրիստո-
սի յարութեան յաղթական ոյժը կը 
տեսնենք։
Հայ ազգը պատմութեան ընթացքին 
շատ փորձութիւններ տեսած է՝ 
աղէտներ, պատերազմներ, սով եւ 
հիւանդութիւն։ Սակայն մեր հայրերու 
հաւատքին շնորհիւ մենք միշտ վեր 
յառնած ենք փիւնիկի պէս, ճիշդ 
այնպէս ինչպէս Պօղոս առաքեալ 
կ’ըսէ. «Մկրտութեամբ անոր հետ 
միասին թաղուեցանք եւ մահուան 
հաղորդ եղանք, որպէսզի ինչպէս 
Քրիստոս՝ Հօրը փառքով յարութիւն 
առաւ մեռելներէն, նոյնպէս ալ մենք 
նորոգուած կեանքով ապրինք»։ 
(Հռոմ. 6։4)
Սիրելի՛ բարեպաշտ քոյրեր եւ 
եղբայրներ, մեր խնդրանքն է, որ 
չդադրիք աղօթելէ աշխարհի բոլոր 
հիւանդներու, կարօտեալներու, 
նեղուցեալներու համար։ Չդադրիք 
աղօթելէ Մայր Հայաստանի, Ս. 
Էջմիածնի եւ մանաւանդ՝ Մայր 
Աթոռի եւ անոր գահակալի՝ 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն 
Հայոց Հայրապետի համար։
Հաւատացէ՛ք Քրիստոսի հրաշափառ 
յարութեան հրաշքին եւ գիտցէ՛ք, որ 
այս դժուարութիւններն ալ պիտի 
անցնին։ Մեր հայրական յորդորն 
է, որ Քրիստոսի յարութեան այս 
պատգամով առաջնորդէք ձեր 
կեանքը՝ անկախ օրուայ պայ-
մաններէն։ Մի՛ մոռնաք Ձեր Տէր 
Աստուածը ուրախութեան եւ 
հանգստութեան օրերուն, այլ 
անդադար փառաւորէք Անոր սուրբ 
անունը, որ է օրհնեալ յաւիտեանս 
յաւիտենից. ամէն։
Քրիստոս յարեաւ ի Մեռելոց։
Օրհնեա՜լ է յարութիւնը Քրիստոսի։

Յովնան Արք. Տէրտէրեան, 
Առաջնորդ

Հիւսիսային Ամերիկայի 
Արեւմտեան Թեմի

 
Սուրբ Զատիկ 2020

Պըրպէնք, Գալիֆորնիա

Սկիզբը Էջ 01

Պատգամ
Առաջնորդ Սրբազան Հօր Զատկական Քարոզը

17-ամեայ Աղջկայ Նպաստը՝ Կապանի Բուժաշխատողներուն. 
Բարեգործութիւնը Սահմաններ Չունի
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ 
բնակող, արմատներով կապանցի 
17-ամեայ Էլենա Հայրապետեան՝ 
կարեւոր համարելով ու գնահատելով 
բուժաշխատողներու ամենօրեայ ջան-
քերն ու նուիրումը «քորոնա» ժահրի 
կանխարգիլման եւ յաղթահարման 
ուղղուած քայլերուն գծով, փափա-
քած է իր համեստ ներդրումը ունե-

նալ՝ իբրեւ շնորհակալութիւն։ Այդ 
նպատակով՝ Էլենա Հայրապետ 
50-ական ԱՄՆ տոլար ուղարկած է 
Կապանի բժշկական կեդրոնի վարա-
կաբանական բաժանմունքի 9 բու-
ժաշխատողի, որոնք այս օրերուն 
կ՝աշխատին գերծանրաբեռնուած եւ 
յաճախ վտանգաւոր պայմաններու 
մէջ։

Կապանի համայնքապետարանը 
եւ Կապանի բժշկական կեդրոնը՝ 
համայնքապետարանի Facebook-ի 
էջին միջոցով՝ շնորհակալութիւն 
յայտնած են Էլենա Հայրապետեանին՝ 
նման նախաձեռնութեան, համայնքին 
սատար կանգնելու եւ բարի կամք 
դրսեւորելու համար։
Կը նշուի նաեւ, որ ասիկա 17-ամեայ 

աղջկայ երկրորդ բարեգործութիւնն է՝ 
ի նպաստ Կապան համայնքի։
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Գրական-Մշակութային

Սփիւռքահայ Կեանք

Լիբանան
Ս. Յարութեան Տօնը Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ
«Քրիստոս Ըսաւ Ու Միշտ Կ՚ըսէ՝ Ձեզի Հետ Եմ, Մի՛ Վախնաք»

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս

Պոլիս
Պատրիարքարանը Օգնութիւն Փոխանցեց Պոլիս Ապրող 
Հայաստանի Քաղաքացիներուն

Մոսկուա
Մոսկուա-Երեւան Երրորդ Մասնաւոր Թռիչքը Կատարուեցաւ 12 Ապրիլին

«Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկո-
սութեան Անթիլիասի Մայրավանքի 
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարի 
սրբազան խորանէն, մեր Տիրոջ Յիսուս 
Քրիստոսի հրաշափառ Յարութեան 
առաւօտուն, մեր ժողովուրդի բոլոր 
զաւակներուն կ՚ըսեմ, մեր եկեղեցւոյ 
պարզ, բայց խորիմաստ բառերով. 
«Քրիսոտս յարեաւ ի մեռելոց, օրհնեալ 
է Յարութիւնն Քրիստոսի»։
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս այս 
բառերով ողջունեց ու Քրիստոսի 
յարութեան աւետիսը փոխանցեց մեր 
ժողովուրդի զաւակներուն, Կիրակի, 
12 Ապրիլ 2020-ին, յընթացս Ս. եւ 
Անմահ Պատարագին։
Նորին Սրբութիւնը աղօթք բարձ-
րացնելով առ յարուցեալ Քրիս-
տոս՝ աղաչեց, որ յարութեան հզօր 
հաւատքով զօրացնէ մեր ժողովուր-
դի զաւակները ներկայ աշխարհի 
տագնապալից պայմաններուն մէջ, 

«Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկո-
սութեան Անթիլիասի Մայրավանքի 
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարի 
սրբազան խորանէն, մեր Տիրոջ Յիսուս 
Քրիստոսի հրաշափառ Յարութեան 
առաւօտուն, մեր ժողովուրդի բոլոր 
զաւակներուն կ՚ըսեմ, մեր եկեղեցւոյ 
պարզ, բայց խորիմաստ բառերով. 
«Քրիսոտս յարեաւ ի մեռելոց, օրհնեալ 
է Յարութիւնն Քրիստոսի»։
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս այս 
բառերով ողջունեց ու Քրիստոսի 
յարութեան աւետիսը փոխանցեց մեր 
ժողովուրդի զաւակներուն, Կիրակի, 
12 Ապրիլ 2020-ին, յընթացս Ս. եւ 
Անմահ Պատարագին։
Նորին Սրբութիւնը աղօթք բարձ-

որպէսզի Անոր հրաշափառ յարու-
թեամբ զօրացած եւ վերանորոգ 
հաւատքով շարունակեն ապրիլ 
քրիստոնէական հաւատքը՝ «այն քաջ 
գիտակցութեամբ, որ Քրիստոս Իր 
յաղթական յարութեամբ եւ Իր կենդա-
նի ներկայութեամբ մեր ժողովուրդը 
պահեց ու պահպանեց պատմութեան 
բոլոր տագնապներուն մէջ»։
Խօսելով յարութենէն ետք Գալիլիոյ մէջ 
Փրկիչին աշակերտներուն երեւնալուն 
եւ անոնց առաքելութեան լծելուն 
մասին՝ Հայրապետը շեշտեց Քրիստոսի 
պատգամը «Ես ձեզի հետ եմ, մինչեւ 
աշխարհի վախճանը», եւ ընդգծեց, 
որ հայոց պատմութիւնը պերճախօս 
կերպով կը վկայէ, թէ մեր ժողովուրդը 
յարուցեալ Քրիստոսի հաւատքով ու 
լոյսով հզօրացաւ իր դժուարին օրե-
րուն։ «Ամէն անգամ, որ մահը մօտեցաւ 
մեր ժողովուրդին, մեր ժողովուրդը 
փարեցաւ կեանք-Քրիստոսին։ Ահա 
թէ ինչո՛ւ հրաշքի համազօր է մեր 
ժողովուրդի պատմութիւնը», ըսաւ 
ան ու շարունակեց՝ յայտնելով, որ 
ժողովուրդը նաեւ լսեց Պօղոս առա-
քեալին վկայութիւնը, որ կ՚ըսէ «եթէ 
Քրիսոտոս մեր կողմն է, ո՛վ կրնայ 
մեզի հակառակ ըլլալ», եւ շեշտեց՝ 
«Պատմութեան ընթացքին ո՛չ մէկ ոյժ, 
ո՛չ մէկ տագնապ մեր ժողովուրդը 
ընկճեց, որովհետեւ մեր ժողովուրդը 

րացնելով առ յարուցեալ Քրիս-
տոս՝ աղաչեց, որ յարութեան հզօր 
հաւատքով զօրացնէ մեր ժողովուր-
դի զաւակները ներկայ աշխարհի 
տագնապալից պայմաններուն մէջ, 
որպէսզի Անոր հրաշափառ յարու-
թեամբ զօրացած եւ վերանորոգ 
հաւատքով շարունակեն ապրիլ 
քրիստոնէական հաւատքը՝ «այն քաջ 
գիտակցութեամբ, որ Քրիստոս Իր 
յաղթական յարութեամբ եւ Իր կենդա-
նի ներկայութեամբ մեր ժողովուրդը 
պահեց ու պահպանեց պատմութեան 
բոլոր տագնապներուն մէջ»։
Խօսելով յարութենէն ետք Գալիլիոյ մէջ 
Փրկիչին աշակերտներուն երեւնա-
լուն եւ անոնց առաքելութեան լծելուն 

թիւններու բաշխումը տեղի ունեցած 
է  Պատրիարքարանի հանդիպա-
կաց մասին մէջ գտնուող  Սուրբ 
Աստուածածին Աթոռանիստ Մայր 
Տաճարէն։
Տասնեակ հայաստանացիներ, որոնք 
յատկապէս կը բնակին Գում Գափու 
շրջանին մէջ նախօրօք մօտեցած են, 
գրանցած են իրենց անունները եւ 
ստացած են իրենց բաժին հասնող 
օգնութիւնները։ 
Յիշեցնենք, որ Քորոնա վարակին 
հետեւանքով ստեղծուած իրավիճա-
կին առընթեր առաջին արձագանգը 
տուած էր Պատրիարքարան, որ դիմե-
լով անհատ  բարերարներու, ինչպէս  
նաեւ օգտուելով Միաբանութեան 
անդամ կրօնաւորներու կատարած 

իր տառապալի կեանքին մէջ միշտ լսեց 
Քրիստոսի խօսքը՝ «ձեզի հետ եմ, մի՛ 
վախնաք, քաջալերուեցէ՛ք»։
Ապա, Վեհափառ Հայրապետը նշեց, 
որ այսօր պատմութիւնը ինքզինք կը 
կրկնէ, սակայն դարձեալ կը լսենք ձայնը 
յարուցեալ Քրիստոսի. «Քրիստոս 
մեզի հետ է, սիրելի ժողովո՛ւրդ հայոց։ 
Ինչպէս պատմութեան ընթացքին, 
այսօր եւս մենք Քրիստոսի հետ պիտի 
ըլլանք, որպէսզի վերանորոգենք մեր 
հաւատքը, գօտեպնդենք մեր յոյսը եւ 
ներկայ տագնապին դիմաց ըսենք, 
որ աշխարհի մէջ ո՛չ մէկ տագնապ, 

մասին՝ Հայրապետը շեշտեց Քրիստոսի 
պատգամը «Ես ձեզի հետ եմ, մինչեւ 
աշխարհի վախճանը», եւ ընդգծեց, 
որ հայոց պատմութիւնը պերճախօս 
կերպով կը վկայէ, թէ մեր ժողովուրդը 
յարուցեալ Քրիստոսի հաւատքով ու 
լոյսով հզօրացաւ իր դժուարին օրե-
րուն։ «Ամէն անգամ, որ մահը մօտեցաւ 
մեր ժողովուրդին, մեր ժողովուրդը 
փարեցաւ կեանք-Քրիստոսին։ Ահա 
թէ ինչո՛ւ հրաշքի համազօր է մեր 
ժողովուրդի պատմութիւնը», ըսաւ 
ան ու շարունակեց՝ յայտնելով, որ 
ժողովուրդը նաեւ լսեց Պօղոս առա-
քեալին վկայութիւնը, որ կ՚ըսէ «եթէ 
Քրիսոտոս մեր կողմն է, ո՛վ կրնայ 
մեզի հակառակ ըլլալ», եւ շեշտեց՝ 

սրտաբուխ յատկացումներէն կարո-
ղացած էր օժանդակութիւններ 
տրամադրել  Պոլսոյ կարիքաւոր հայ 
ընտանիքներուն։
Աւելի ուշ, ինչպէս  նշեցինք Պատրի-
արքարանը բարի կամքը ունեցած է 

ո՛չ մէկ ոյժ կրնայ մեզ ընկճել, քանի 
որ մենք Քրիստոսի հետ ենք՝ այն քաջ 
հաւատքով, որ Քրիստոս մեզի հետ 
է»։ Ան յորդորեց չյուսահատիլ, այլ՝ 
վերանորոգել հաւատքը ու ամրացնել 
յոյսը՝ հաւատարմօրէն քալելով 
Քրիստոսի ետեւէն։
Պատարագի աւարտին, Աւետարա-
նի ընթերցումէն ետք, Հայրապե-
տը «Պահպանիչ» աղօթքով օրհնեց 
համայն հայութիւնը եւ շնորհաւորեց 
մեր ժողովուրդի զաւակները՝ ըսելով. 
«Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց. օրհնեալ 
է յարութիւնն Քրիստոսի»։ Աւարտին, 
երգուեցաւ «Կիլիկիա» քայլերգը եւ «Ի 
վեհ բարձանց» մաղթերգը։
Նշենք, որ Ս. Պատարագը հեռար-
ձակուեցաւ Կաթողիկոսարանի 
ընկերային ցանցերու լրատուա-
միջոցներու ճամբով։

այդ օժանդակութիւններէն կարեւոր 
մասը տրամադրել հայաստանցի 
մեր հայրենակիցներուն եւ մեր 
ունեցած տուեալներով այդ օժանդա-
կութիւններէն ցարդ օգտուած հայաս-
տանցիներու թիւը կը հասնի 400 -ի։

Պոլսոյ Հայոց Պատրիարքարանը 
օժանդակութիւններ փոխանցած է 
Իսթանպուլ ապրող  հայաստանցի 
մեր  հայրենակիցներուն։ Այս մասին 
կը հաղորդէ «Արեւելք»:
Կը նշուի նաեւ, որ օժանդակու-

«Պատմութեան ընթացքին ո՛չ մէկ ոյժ, 
ո՛չ մէկ տագնապ մեր ժողովուրդը 
ընկճեց, որովհետեւ մեր ժողովուրդը 
իր տառապալի կեանքին մէջ միշտ լսեց 
Քրիստոսի խօսքը՝ «ձեզի հետ եմ, մի՛ 
վախնաք, քաջալերուեցէ՛ք»։
Ապա, Վեհափառ Հայրապետը նշեց, 
որ այսօր պատմութիւնը ինքզինք կը 
կրկնէ, սակայն դարձեալ կը լսենք ձայ-
նը յարուցեալ Քրիստոսի. «Քրիստոս 
մեզի հետ է, սիրելի ժողովո՛ւրդ հայոց։ 
Ինչպէս պատմութեան ընթացքին, 
այսօր եւս մենք Քրիստոսի հետ պիտի 
ըլլանք, որպէսզի վերանորոգենք մեր 
հաւատքը, գօտեպնդենք մեր յոյսը եւ 
ներկայ տագնապին դիմաց ըսենք, որ 
աշխարհի մէջ ո՛չ մէկ տագնապ, ո՛չ մէկ 
ոյժ կրնայ մեզ ընկճել, քանի 
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Նախնական տեղեկութիւններով՝ 
Ուքրանիոյ մէջ Քորոնա ժահրով 
վարակուած հայերու թիւը հասած 
է 3-ի: Այս մասին NEWS.am-ի հետ 
զրոյցի ժամանակ ըսած է Ուքրանիոյ 
հայերու միութեան գործադիր տնօրէն 
Յովակիմ Յարութիւնեանը:

12 Ապրիլին Հալէպի մէջ Հայաստա-
նի Հանրապետութեան գլխաւոր 
հիւպատոսութեան հետ համագոր-
ծակցութեամբ ՀՀ մարդասիրական 
առաքելութիւն իրականացնող խումբը 

Պանկլատէշի Տաքքա քաղաքի հին 
հատուածի Արմանիթոլա շրջանին 
մէջ գտնուող հայոց հնագոյն եկե-
ղեցիներէն մէկու՝ Սուրբ Յարութիւն 
հայ առաքելական եկեղեցին վերջին 
տասնամեակներուն պահող միակ 
հայը՝  Միքայէլ Յովսէփ Մարտի-

Քորոնա ժահրի տարածումը կան-
խարգիլելու նպատակով՝ տարբեր 
երկիրներու մէջ՝ յայտարարուած 
արտակարգ դրութեան պայմաննե-
րով յառաջացած իրավիճակին՝ մեր 
սփիւռքահայ հայրենակիցներու 
կրթական գործընթացի շարունա-
կականութիւնը հնարաւորինս 
ապահովելու նպատակով՝ ԿԳՄՄ 
նախարարութեան youtube-ի (https://
www.youtube.com/user/armeduchan-
nel) ալիքին վրայ տեղադրուած են 
հայագիտական առարկաներու 
տեսադասեր՝ «Հայոց լեզու», «Հայ 
գրականութիւն» եւ «Հայոց պատմու-
թիւն» նիւթերուն` https://bit.ly/34m-
1Wtm։ Այս մասին կը յայտնեն ՀՀ 
Կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի 
եւ մարմնակրթութեան (ԿԳՄՄ) 
նախարարութենէն։
«ԿԳՄՄ նախարարութեան գոր-
ծարկած հեռավար կրթութեան 
միջոցներու համալիր էջին (her-
avar.armedu.am) նաեւ առկայ են 
առցանց աղբիւրներ եւ գործիքներ, 
մասնաւորապէս, Tumanyan.Online 
առցանց դպրոցը՝ https://arme-

Ան պարզաբանած է, որ մինչ այդ 
Քորոնա ժահրի վարակ հաստատուած 
է 1978 թուականին ծնած հայկական 
ծագմամբ Ուքրանիոյ քաղաքացիի 
մօտ, որ ապրած է Խերսոն: «Բոլոր 
հիւանդներն իրենց լաւ կը զգան, իսկ 
առաջին վարակուածը տեղափոխուած 

Հալէպի զինուորական հիւանդա-
նոցին եւ այլ բժշկական հաստա-
տութիւններու փոխանցած է բժշկա-
կան պարագաներ։ Այս մասին կը 
տեղեկանանք Մարդասիրական 
ականազերծման եւ փորձագիտական 
կեդրոնէն:
Բժշկական կեդրոններու ղեկավար-
ները յայտնած են իրենց երախտա-
գիտութիւնը հայ բժիշկներուն 
տրամադրուած բժշկական պարա-
գաներու եւ բժշկական հաստա-
տութիւններու մէջ ամենօրեայ ցու-
ցաբերուող բժշկական օժանդա-

րոսեանը հեռացած է կեանքէն: 
Մահուան լուրը հաղորդած է անոր 
ընտանիքը՝ նշելով, որ Տաքքայի մէջ 
արդէն հայ չկար,  եկեղեցին  վաղուց 
վանահայր չունէր եւ Մայքլ Ժոզէֆ 
Մարթինն էր Տաքքայի մէջ ապրող 
միակ հայը, որ կը պահէր եկեղեցին: 
Ան ծնած էր 1930-ին՝ Պուրմայի մէջ եւ 
Տաքքա գացած էր  1942  թուականին։  
1980-ականներէն ան կը խնամէր 
եկեղեցին եւ անոր հարեւանութեամբ 
գտնուող  գերեզմանատունը, ուր 
թաղուած են մօտ 400 հայեր։ 
Հայկական եկեղեցիին մատուցած իր 
ծառայութեան համար Ժոզէֆ Մարթի-
նը Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի կողմէ 
շքանշան ստացած էր: Ան մահացած է 

nian-language.org/, որուն միջոցով 
մեր սփիւռքահայ հայրենակիցներու 
փոքրիկները կրնան սորվիլ հայոց 
լեզու, նաեւ՝ օտար լեզուով։
Վերոնշեալ էջին վրայ տեղադրուած 
է նաեւ ՀԲԸՄ հայկական վերացա-
կան համալսարանի (ՀՎՀ) գործար-
կած առցանց կրթութեան հարթա-
կը, ուր տեղադրուած է հայկական 
մշակութային ժառանգութեան 
վերաբերեալ տեղեկատւութիւն՝ 
լեզու, պատմութիւն, կրօն, ճարտա-
րապետութիւն, խոհանոց, ճատրակ: 
Գերաշխոյժ բովանդակութեան հիմքը 
ՀՎՀ-ի multimedia ելեկտրոնային 
գիրքերն են, առցանց դասընթացները 
եւ վերացական այցելութիւնները, 
որոնք ներկայացուած են վեց 
լեզուներով՝ արեւելահայերէն եւ 
արեւմտահայերէն, անգլերէն, ֆրան-
սերէն, ռուսերէն, սպաներէն եւ 
թրքերէն: Կրթական հարթակը նաեւ 
լաւ հնարաւորութիւն է ամենօրեայ 
գերաշխոյժ հանդիպումներու եւ 
առցանց հաղորդակցութեան համար: 
Կրթական ինքնուսոյց նիւթերէն բացի՝ 
ՀՎՀ-ի կրթահարթակին միջոցով կը  

է ընդհանուր պալատ: Այլ հիւանդնե-
րու մասին առաւել մանրամասն 
տեղեկութիւն պիտի տրամադրուի 
աւելի ուշ»,- նշած է ան:
«Մինչ այժմ Երեւան Հայաստանի 
քաղաքացիներու վերադարձի հետ 
կապուած որեւէ բարդութիւն չէ 

կութեան համար։ Հալէպի զինուորա-
կան հիւանդանոցի պետ, զօրավար 
Ֆայեզ ալ-Այուպիին բարձր գնահա-
տած է հայ եւ սուրիացի բժիշկնե-
րու համատեղ ջանքերը, նուիրական 
աշխատանքը, մասնագիտական 
բարձր յատկանիշները, ոչ միայն 
պատերազմի հետեւանքով տուժած-
ներուն բուժօգնութեան ցուցաբե-
րումը, այլեւ համատեղ ուժերով ամէն 
տեսակի վտանգի դէմ պայքարելու 
պատրաստակամութիւնը։
«Մեր հայ գործընկերները հաւա-
տարիմ են մարդասիրութեան 

Գանատայի մէջ, ուր փոխադրուած էր 
տարիքի եւ հիւանդութեան բերումով՝ 
զաւակներուն մօտ ըլլալու համար: 
Նշենք, որ Տաքքայի Սուրբ Յարու-
թիւն եկեղեցին կառուցուած է 1781ին 
Արմանիտոլա շրջանի հայկական 
փողոցին մէջ, գերեզմանատան կից 
գտնուող փայտէ ժամատան տեղը։ 
Զայն օծած  է Եփրեմ եպիսկոպոսը, որ 
յետագային դարձավ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոս Եփրեմ Ա Ձորագեղցի։ 
Հայեր այստեղ են եկած 17-18 -րդ 
դարերուն եւ հիմնականին մէջ  
զբաղած են առեւտուրով։ Շնորհիւ 
առեւտուրի ոլորտին մէջ հայերու 
յաջողութիւններուն, որոնք կը բարե-
լաւէին պետութեան տնտեսական 

կազմակերպուին նաեւ վերացական 
այցելութիւններ դէպի պատմական 
եւ մշակութային վայրեր Հայաստանի 
եւ Սփիւռքի մէջ: ՀՎՀ-ի գերաշխոյժ 
առցանց կրթական հարթակը հասա-
նելի է անվճար www.avc-agbu.org 
կայքին մէջ, ինչպէս նաեւ ՀՎՀ-ի 

եղած: Այս պահուն եւս մօտ 20-30 
Հայաստանի քաղաքացի ցանկութիւն 
յայտնած է Հայաստան վերադառնալ, 
սակայն դեռ նման հնարաւորութիւն 
չկայ: Ամէն պարագայի անոնց վիճակը 
ծայրայեղ չէ»,- աւելցուցած է ան:

վեհ սկզբունքներուն եւ ամէն օր 
մասնագիտական մօտեցմամբ 
օգնութիւն կը ցուցաբերեն Սուրիոյ 
ազգաբնակչութեան։ Սուրիոյ ժողո-
վուրդը կը գնահատէ, որ հայերն այս 
դժուար իրավիճակին մէջ մեր կողքին 
են»,- նշած է զօրավարը։
Հիւանդանոցի տնօրէնը շնորհա-
կալութիւն յայտնած է ՀՀ մարդա-
սիրական խումբին, Հալէպի մէջ ՀՀ 
հիւպատոսութեան եւ իշխանութիւն-
ներուն մշտական աջակցութեան 
համար։

վիճակը: Մոնկոլներու կայսրութեան 
ղեկավար Ագպար Ա. Մեծը հայերուն 
արտօնած է ազատօրէն դաւանիլ իրենց 
կրօնը։ Տաճարին կառուցման համար 
գումար հաւաքուած է  Պանկլատէշի 
ամբողջ հայկական համայնքին կողմէ։ 
Պանկլատէշի կառավարութիւնը եկե-
ղեցին ներառած է երկրի ճարտա-
րապետական յուշարձաններու ցան-
կին մէջ։

ընկերային ցանցերու մէջ:
Բազմաթիւ հայագիտական նիւթեր 
հասանելի են նաեւ Հայկական 
կրթական միջավայրի «Պաշարներու 
շտեմարան»-ին մէջ»,- նշուած է ՀՀ 
ԿԳՄՄ նախարարութեան տարածած 
հաղորդագրութեան մէջ։

Քիեւ
Ուքրանիոյ Մէջ Քորոնայի Հետեւանքով 3 Հայորդիներ Մահացած Են

Հալէպ
Հալէպի Զինուորական Հիւանդանոցին Ու Այլ Բժշկական Հաստատութիւններու 
Կրկին Բժշկական Պարագաներ Փոխանցուած Են

Տաքքա
Մահացած Է Տաքքայի Հայկական Եկեղեցւոյ Վերջին Պահապան Հայը՝ Մարթինը

Յատուկ Սփիւռքին Համար
ԿԳՄՄ Նախարարութիւնը Սփիւռքահայերու Համար Առցանց Հարթակներ Ստեղծած է
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Հաղորդագրութիւն

Ցեղասպանութենէն Ետք Անիի Աւերակները Դարձած Են Հայաստանի 
Կորուստներու Մասին Յիշատակի Խորհրդանիշներէն Մէկը

Անյարգալից Վերաբերմունք՝ Պետական Լեզուին Նկատմամբ. Լեզուի Կոմիտէ

Մահացած Է Օփերային Երգչուհի 
Գայիանէ Գրիգորեանը

Ջանք ու Հնարաւորութիւն Չենք Խնայեր Այս Պայքարը Նուազագոյն Կորուստներով 
Յաղթելու Համար. Զարեհ Սինանեան

National Geographic յայտնի ամսագի-
րը հրապարակած է Հայաստանի 
հնագոյն մայրաքաղաք Անիին 
նուիրուած յօդուած մը «Այս լքուած 
վայրը ժամանակին եղած է «1,001 
եկեղեցիներու քաղաք» (This aban-
doned site was once the ‘City of 1,001 
Churches’):
Յօդուածին հեղինակ Անթօնիօ Ռաթ-
թիի համաձայն` 10-րդ դարուն «հազար 
ու մի եկեղեցիներու» քաղաքը դարձած 
է Հայաստանի մայրաքաղաքը եւ 100 
հազար մարդու տունը:

Մահացած է Սոփրանօ Գայիանէ 
Գրիգորեանը, որ 90-ական թուա-
կաններուն եղած է Ալ. Սպենդիա-
րեանի անուան օփերայի եւ պալեթի 
ազգային ակադեմիական թատրոնի 
մեներգչուհի:
«Արմէնբրես»-ի հաղորդմամբ` այս 
մասին տեղեկութիւնը հրապարակուած 
է օփերային թատրոնի «Ֆեյսպուք»-ի 
պաշտօնական էջին:
«Հայաստանի օփերայի եւ պալեթի 

անմասն չէ մնացած այս պայքարէն: 
Այս ճգնաժամային պայմաններուն մէջ 
Հայաստանի կառավարութիւնը դիմած 
է շարք մը քայլերու՝ համավարակի 
տարածումը սահմանափակելու, 
հիւանդներուն համապատասխան 
բուժում յատկացնելու, հասարակա-
կան-տնտեսական ամենախոցելի 
խաւերուն աջակցելու եւ տնտե-
սութիւնը խթանելու նպատակով: Կը 
հաւաստիացնեմ, որ մենք ջանք ու 
հնարաւորութիւն չենք խնայեր այս 
պայքարը նուազագոյն կորուստներով 
յաղթելու համար:
Եւ հակառակ անոր, որ Սփիւռքի մէջ 
բնակող մեր հայրենակիցները եւս 
կ՝ապրին եւ կը գործեն արտակարգ 
պայմաններու մէջ, այսօր Սփիւռքը կը 
շարունակէ կանգնած մնալ հայրենի-
քի կողքին: Կ՝ուզեմ շնորհակալու-
թիւն յայտնել բոլոր այն սփիւռքեան 
կառոյցներուն եւ անհատներուն, 
որոնք հայրենիքին գործնական եւ 
մասնագիտական աջակցութիւն կը 
ցուցաբերեն:

Հայաստանի Հանրապետութեան 
մէջ յայտարարուած արտակարգ 
դրութեան պայմաններով պետա-

«Սեւ եւ Կասպից ծովերու միջեւ 
առեւտրային ուղիներու երկայնքով 
անոր ռազմավարական դիրքը Անին 
դարձուցած է գրաւիչ տիրակալութիւն` 
հարիւրամեակներ շարունակ քաղաքը 
մատնելով ներխուժումներու եւ վերջա-
ւորութեան լքուածութեան երկար 
ժամանակահատուածի»,- նշած է 
Ռաթթի:
«Հայաստանի միջնադարեան թագա-
ւորութիւնը ժամանակին տարա-
ծուած է ժամանակակից պետու-
թեան սահմաններէն հեռու: Հին 

թատրոնը խոր վշտով կը յայտնէ, 
որ երկարատեւ հիւանդութենէ ետք 
մահացած է թատրոնի 90-ականնե-
րու մեներգչուհի, սոփրանօ Գայիանէ 
Գրիգորեանը: Թատրոնի ամբողջ 
անձնակազմն իր ցաւակցութիւնը 
կը յայտնէ Գայիանէ Գրիգորեանի 
ընտանիքի անդամներուն եւ մտե-
րիմներուն»,- ըսուած է հաղորդագրու-
թեան մէջ:

Ձեզմէ իւրաքանչիւրի կեանքը, 
առողջութիւնն ու բարեկեցութիւնը 
հայրենի կառավարութեան համար 
շատ կարեւոր են:
Այս դժուար օրերուն կը խնդրեմ 
հետեւիլ ձեր բնակութեան երկիրնե-
րու իշխանութիւններու ցուցմունքնե-
րուն եւ սահմանափակումներուն, 
խուճապի չմատնուիլ, հետեւիլ միայն 
հաւաստի տեղեկութիւններու եւ 
առողջապահական պաշտօնական 
մարմիններու ուղեցոյցին, յաճախա-
կի լուալ ձեռքերը, պահպանել ընկե-
րային հեռաւորութիւն, մնալ տունը 
եւ այս ճանապարհով դիւրացնել 
բժիշկներուն պատասխանատու 
աշխատանքը:
Եղէ՛ք առողջ ու ապահով եւ պահ-
պանեցէք զգօնութիւնն ու լաւա-
տեսութիւնը: Պայքարը պիտի ըլլայ 
երկար եւ ծանր, սակայն մենք 
պիտի յաղթենք միասին: Մինչ նոր 
հանդիպում մեր բոլորի հայրենիքին 
մէջ»,- ըսուած է տեսաուղերձին մէջ:

կան կառավարման եւ տեղական 
ինքնակառավարման մարմիննե-
րը վերափոխած են իրենց աշխա-
տանքը` քաղաքացիներուն եւ կազմա-
կերպութիւններուն առաջարկելով 
անյետաձգելի կարիքներու, խնդիր-
ներու եւ հարցերու մասին դիմում-
ներ, հարցումներ, նամակներ ուղղել 
առցանց:
Լեզուի կոմիտէին համաձայն, 
ելեկտրոնային նամակներու հեղեղը, 
ցաւօք, բացայայտած է այն տխուր 
իրականութիւնը, որ ՀՀ հարիւրա-

ժամանակներուն այս հողերը անցած 
են պարսիկներու, սելեւկեաններու, 
պարթեւներու եւ հռոմէացիներու 
վերահսկողութեան տակ»,- նշած 
է ան` աւելցնելով, որ անկախ այս 
կայսրութիւններու վերելքներէն ու 
անկումներէն` Անիի մէջ գերակշռած 
է հայ ինքնութիւնը:
«Քաղաքի անխռով աւերակները, 
որ դարեր շարունակ լեփ-լեցուն 
էին բանակներով, հայերու համար 
միշտ յատուկ վայր եղած է: Հայոց 
Ցեղասպանութենէն ետք այս վայրը 

ւոր քաղաքացիներ պատկան մար-
միններուն հայերէն ելեկտրոնային 
նամակներ յղած են, որոնք, սակայն, 
օտար տառերով գրուած։ «Ասի-
կա անյարգալից վերաբերմունք է 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
պետական լեզուին` հայերէնին նկատ-
մամբ», յայտնած է կոմիտէն:
Լեզուի կոմիտէն Հայաստանի Հանրա-
պետութեան քաղաքացիներուն կոչ 
ուղղած է պահպանելու ՀՀ Սահմա-
նադրութեան, «Լեզուի մասին» ՀՀ 
օրէնքի պահանջները եւ պետական 

դարձած է Հայաստանի կորուստ-
ներու մասին յիշատակի եւ անոր 
զարմանահրաշ աննկունութեան 
խորհրդանիշներէն մէկը»,- եզրա-
փակած է հեղինակը:

կառավարման ու տեղական ինքնա-
կառավարման մարմիններուն 
ուղղուած հայերէն ելեկտրոնային 
նամակները բացառապէս հայատառ 
գրելու:
Լեզուի Կոմիտէն պետական կառա-
վարման եւ տեղական ինքնակա-
ռավարման մարմիններուն եւս կոչ 
ուղղած է Հայաստանի Հանրապետու-
թեան քաղաքացիներէն ստացուած 
հայերէն օտարատառ ելեկտրոնային 
նամակներուն ընթացք չտալու:

նա» ժահրի դէմ պայքարին մէջ: Ան 
հաւաստիացուցած է, որ ջանք ու 
հնարաւորութիւն չի խնայուիր այդ 
պայքարը նուազագոյն կորուստներով 
յաղթելու համար:
«Ամբողջ աշխարհը այս օրերուն կը 
պայքարի «քորոնա» ժահր համա-
վարակին դէմ, եւ հայ ժողովուրդը՝ 
իր համաշխարհային տարածումով՝ 

Սփիւռքի գործերու գլխաւոր 
յանձնակատար Զարեհ Սինանեան 
տեսաուղերձով դիմած է արտերկիր 
գտնուող մեր հայրենակիցներուն: Ան 
շնորհակալութիւն յայտնած է բոլոր 
այն սփիւռքեան կառոյցներուն եւ 
անհատներուն, որոնք գործնական 
եւ մասնագիտական աջակցութիւն 
կը ցուցաբերեն հայրենիքին՝ «քորո-
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Պելառուսիոյ Ախոյեանութեան
Քատիմեան Նշանակեց Իր Երկրորդ Կոլը
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան 
Պելառուսիոյ ֆութպոլի ախոյեա-
նութեան 4-րդ հանգրուանի 
մրցումները: Այս հանգրուանի ամե-
նահետաքրքրական մրցումին, 
2-րդ դիրքը գրաւող Ժոտինոյի 
«Թորփետօ»ն իր դաշտին վրայ 
մրցեցաւ առաջատար Մինսքի 
«Էներկեթիք»ին դէմ եւ յաղթեց ու 
դարձաւ նոր առաջատար: Այս մէկը 
հիւր խումբին առաջին պարտութիւնն էր: Անցեալ տարուան ախոյեան եւ 
5-րդ դիրքը գրաւող «Տինամօ Պրեսթ»  իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 4-րդ դիրքը 
գրաւող Մինսքի «Իսլոշ»ին դէմ եւ տարաւ իր 2-րդ յաղթանակը ու գրաւեց 
3-րդ դիրքը:  Իսկ Պորիսովի «ՊԱԹԷ»ն շարունակեց իր վերադարձը եւ իր 
դաշտէն դուրս յաղթեց 8-րդ դիրքը գրաւող «Մինսք»ին ու գրաւեց 7-րդ դիրքը: 
Հայաստանի հաւաքականի յարձակող Կարէն Քատիմեանի մաս կազմած 
9-րդ դիրքը գրաւող Կրատնոյի «Նիոման»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 16-րդ 
դիրքը գրաւող Պապրոյսքի «Պելշինա»ին դէմ եւ խումբերը հաւասարեցան: 
Քատիմեան հիմնական կազմին մէջն էր եւ նշանակեց խումբին միակ կոլը 42-րդ 
վայրկեանին, ազատ հարուածէ: Իսկ 59-րդ վայրկեանին, Քովէլ հաւասարեցուց 
հաշիւը: Քատիմեան երկու կոլով 5-րդ դիրքը գրաւեց ռմբարկուներու ցանկին 
վրայ: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները. 
- Նիոման Կրատնօ - Պելշինա Պապրոյսք 1-1
– Սլուցք – Վիթեպսք 1-1, – Մինսք – ՊԱԹԷ Պորիսով  0-3
– Թորփետօ ՊելԱԶ Ժոտինօ – Էներկեթիք Մինսք 2-0
– Կարատեյա – Տինամօ Մինսք 1-0
– Սմոլեվիչի Աքթիապրսքի – Շախտիոր Սալիկորսք  0-0
– Տինամօ Պրեսթ – Իսլոշ Մինսք  3-1
– Սլավիա Մազիր – Ռուկ Պրեսթ  0-0
Դասաւորում.1)Թորփետօ ՊելԱԶ 9 կէտ  4-2, 2)Էներկեթիք 9 կէտ 6-3, 3)Տինամօ 
Պրեսթ 7 կէտ 6-4, 4)Սլուցք 7 կէտ 7-5, 7)ՊԱԹԷ 6 կէտ 6-5, 11)Նիոման 5 կէտ 3-2:
Ռմբարկուներ.1)Ե.Եախշիպոյեւ-Էներկեթիք 3 կոլ, 2)Ա.Չուխլէյ-Սլավիա 2 կոլ, 
3)Ս.Տրակուն-ՊԱԹԷ 2 կոլ, 5)Կ.Քատիմեան-Նիոման 2 կոլ:
Քատիմեանի կոլը դիտել համացանցի այս հասցէին վրայ.
https://www.youtube.com/watch?v=hHY0DQngHL8
Հայաստանի Հաւաքականը Գրաւեց 102-րդ Դիրքը
ՖԻՖԱ-ի հրապարակած հաւաքականներու դասաւորումին մէջ Հայաստանի 
հաւաքականը 1213 կէտով գրաւած է 102-րդ դիրքը: Պելճիքա կը գրաւէ 
դասաւորումին առաջին դիրքը 1765 կէտով: Երկրորդը Ֆրանսան է 1733 կէտով, 
իսկ երրորդը՝ Պրազիլն է 1712 կէտով:

Ռոմա Պիտի Պահէ Մխիթարեանը
Իտալիոյ «Ռոմա» ակումբը մէկ տարի եւս կը փափաքի պահել Հենրիխ 
Մխիթարեանը: Ակումբը երկու անգամ փորձած էր Անգլիոյ «Արսենալ»էն գնել 
մարզիկին համաձայնագիրը, առաջարկելով 15 միլիոն եւրօ, սակայն մերժուած 
էր: «Արսենալ» 20 միլիոն եւրօ ճշդած է որպէս փոխանցման սակ:

Մարզիկներու Փոխանցման Շուկան Վնաս Կրած է
Ըստ Transfermarkt.com կայքէջին, ֆութպոլիստներու փոխանցման շուկան 
վնասած է 9,22 միլիառ եւրօ: Քորոնա ժահրի համաճարակին պատճառով 
ֆութպոլի ակումբները եկամուտի անկում արձանագրած են: Ներկայիս, շուկային 
վրայ ամենասուղ ֆութպոլիստը «Փարի Սէն Ժերմէն»ի ֆրանսացի յարձակող 
Քիլիան Մպափփէն է, որու փոխանցման արժէքը 180 միլիոն եւրօ է: 

Խորէն Պայրամեան 
Երկարաձգեց Իր 
Համաձայնագիրը
Ռուսիոյ «Ռոսթով» ակումբի հայ 
կիսապաշտպան Խորէն Պայրամեան 
երկարաձգած է իր համաձայնագիրը 
ակումբին հետ: Համաձայնագիրը 
կ'աւարտի 2024 թուականի Յունիսին: 
Այս տարեշրջանին ան մասնակցած է 11 
մրցումի եւ դարձած է 4 կոլի հեղինակ:

Պարսելոնայի Վեց Վարչականներ Հրաժարած Են
Սպանիոյ «Պարսելոնա» ակումբի տնօրէններու խորհուրդի վեց անդամներ 
հրաժարական տուած են: Հրաժարողներն են փոխնախագահներ Էլիլի Ռուսսօն, 
Էնրիքէ Տոմպասը, անդամներ Խոսէփ Փոնթին, Սիլվիօ Էլիասը, Մարիա 
Թեյշիտորին եւ Ժորտի Քալսամիլան:  Հրաժարականին հիմնական պատճառը 
ակումբը կառավարելու ձեւին շուրջ անհամաձայնութիւնն է:
Մուլըր Երկարաձգեց Իր Համաձայնագիրը

ՄԱՐԶԱԿԱՆ 
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Գերմանիոյ հաւաքականի եւ «Պայըրն Միւնիխ»ի կիսապաշտպան Թոմաս 
Մուլըր երկարաձգած է իր համաձայնագիրը ակումբին հետ: Համաձայնագրի 
ժամկէտը մինչեւ Յունիս 2023 է: Ան աշխատավարձի յաւելում ունեցած է: 
Մարզիկը խումբի կազմին մէջ այս տարեշրջանին մասնակցած է 25 մրցումի, 
արձանագրած է 6 կոլ եւ կատարած է 16 փոխանցում:

Գերմանիոյ Ախոյեանութիւն
Մրցումները Առանց Մարզասէրներու
Ըստ գերմանական «Պիլտ»  օրաթերթին, Գերմանիոյ ֆութպոլի ֆետերասիոնը 
արդէն ծրագրած է մրցումներու վերսկսման ձեւը: Իւրաքանչիւր մրցումին միայն 
126 հոգի ներառեալ ֆութպոլիստները, ներկայ պիտի գտնուի իւրաքանչիւր 
խումբէն:  30 լրագրողներ պիտի հետեւին մրցումին: Մրցումները պիտի սկսին 
30 Ապրիլին:

Իտալիոյ Մարզիկներու Աշխատավարձի 
Նուազում
Իտալիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան մամուլի ծառայութիւնը յայտնած է, թէ 
Քորոնա ժահրի համաճարակին պատճառով, աշխատավարձի նուազում տեղի 
պիտի ունենայ 1/3 համեմատութեամբ, եէթ ախոյեանութիւնը չշարունակուի: 
Իսկ եթէ վերսկսի, կրճատումը տեղի կփունենայ 1/6 համեմատութեամբ: 
Ախոյեանութեան մրցումները դադրած էին 26 հանգրուան ետք, 13 Մարտ 
2020-ին: Երկրի ֆութպոլի ֆետերասիոնի նախագահ Կապրիելէ Կրավինա 
յայտարարած էր, թէ ախոյեանութիւնը կրնայ շարունակուիլ ամառուան 
ընթացքին:

Արթուր Գէորգեան՝ Թիւրքմենիստանի Հայ 
Աստղը
Արթուր Գէորգեան կը համարուի Թիւրք-
մենիստանի «Ահալ» խումբի եւ երկրի 
հաւաքականի աստղերէն մէկը: Արմատներիվ 
Արցախէն, 2007 թուականէն ի վեր ան մաս 
կը կազմէ Թիւրքմենիստանի հաւաքակա-
նին: Մասնակցած է Թիւրքմենիստանի, 
Ղազախստանի, Ինտոնիզիայի եւ Իւզպէ-
քիստանի ախոյեանութիւններուն:  2011-ին, 
իւզպէքական Քարշիի «Նասաֆ» խումբի 
կազմին մէջ շահած է Ասիոյ Ֆետերասիոնի 
բաժակը, որ Ասիոյ ակումբային երկրորդ 
մրցաշարքն է: Շահած է ամենալաւ մարզիկի 
տիտղոսը: Ան կը յայտարարէ, թէ բնաւ հրա-
ւէր չէ ստացած մաս կազմելու Հայաստանի 
հաւաքականին եւ եթէ ստանար շատ լուրջ 
ձեւով կը վերաբերէր: Ան մեծ յարգանք ունի 
Արամ Ոսկանեանի հանդէպ եւ կը հետեւի 
անոր մարզած խխումբերու գործունէութեան: Կը հաւատայ, որ Հայաստանի 
մէջ բարձր թեքնիք ունեցող ֆութպոլիստներ կան:
Արթուր Գէորգեանէն առաջ Թիւրքմենիստանի հաւաքականին մաս կազմած են 
նաեւ Դաւիթ Սարգիսովը, Ալեքսանտր Պոլեյեանը եւ Արսէն Պաղտասարեանը:

 Ճատրակ
Առցանց Կայծակնային Մրցաշարք
Հայկ Մարտիրոսեան Գրաւեց Առաջին Դիրքը
Միջազգային Chess.com ճատրակի կայքէջը 
կազմակերպած է առցանց կայծակնային 
կամ պլից ճատրակի միջազգային մրցա-
շարք մը: Մասնակցած են 888 վարպեներ: 9 
հանգրուան ետք, շահելով 8,5 կէտ, առաջին 
դիրքը գրաւած է Հայաստանի մեծ վարպետ 
19 տարեկան Հայկ Մարտիրոսեան: Զաւէն 
Անդրիասեան 8 կէտով բաժնած է 2-8րդ 
դիրքերը, իսկ լրացուցիչ կէտերով գրաւած 
է 3-րդ դիրքը: Սամուէլ Տէր Սահակեան 7 
կէտով գրաւած է 20-րդ դիրքը:

 Բռնցքամարտ
Պաչքով Ապաքինած Է
Հայասանի բռնցքամարտի հաւաքականի անդամ, Եւրոպայի ախոյեան եւ 
Աշխարհի պրոնզէ մետալակիր Յովհաննէս Պաչքով ապաքինած է Քորոնա 
ժահրէն: Լոնտոնի Ողիմպիական վարկանիշային մրցաշարքին մասնակցելէ 
ետք հիւանդացած էր, սակայն Կիւմրիի հիւանդանոցին մէջ բուժուելէ ետք 
ապաքինած է:
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ՄԱՐԶԱԿԱՆ 
Սկիզբը Էջ 21 Նախանձելի վիճակի մէջ չեն այսօրուան հայ մարզիկները: Սակայն չի կասկածիր 

անոնց համարձակութեան եւ տոկունութեան: Անոնք իրենց արժանապատիւ 
յետնորդներն են, անկախութեան սերունդը եւ ինք համոզուած է, որ նպատակա-
յին աշխատանքի շնորհիւ կրնան յաջողութեամբ յաղթահարել յառաջիկայ 
վարկանիշային մրցաշարքերու արգելքները, կը մասնակցին Ողիմպիական 
Խաղերուն եւ ախոյեանութեան տրամադրութեամբ կը ներկայանան Մայր 
Հայաստանին ու մեր աննկուն ժողովուրդին:
Ձե՛զ տեսնենք, հայոց մարզիկներ:

 Մարզաձեւ
 Աթլեթիզմ (Track and Field Athletics) Բ.Մաս
Աթլեթիզմը կը համարուի Ողիմպիական Խաղերու ամենահին մարզաձեւերէն 
մէկը: Վազքի, ցատկի եւ նետումի մրցումներ տեղի ունեցած են հին Եգիպտոսի 
մէջ 2250 թուականին Ք.Ա., Իրլանտայի  մէջ 1800 թուականին Ք.Ա. եւ վերջապէս 
Յունաստանի մէջ 776 թուականին Ք.Ա., որոնք հիմը դրին Ողիմպիական 
Խաղերուն: 
Աթլեթիզմը կը բաղկանայ փակ եւ բաց մարզադաշտերու մրցումներէ, ճամբու 
մրցումներէ, քրոս-քանթրի մրցումներէ եւ լեռնային մրցումներէ:
Մարզադաշտերու մրցումները կը բաղկանան դաշտի (field), վազքուղիի (track) 
մրցումներէ ու խառն մրցումներէ: Անցեալ թիւով անդրադարձանք դաշտի 
մրցումներուն: Այս թիւով կը ներկայացնենք վազքուղիի մրցումները եւ խառն 
մրցումները: 
Վազքուղիի մրցումները կը բաժնուին երեք տեսակի: Առաջինը վազքի մրցում-
ներն են՝ կարճ հեռաւորութեան մրցումներ կամ արագավազք (sprint), որոնք 
կ'ընդգրկեն 60 մեթր, 100 մեթր, 200 մեթր եւ 400 մեթր հեռաւորութեամբ վազքի 
մրցումները: Միջակ հեռաւորութեան (middle distance) վազքի մրցումներ, 
որոնք կ'ընդգրկեն 800 մեթր եւ 1500 մեթր հեռաւորութեամբ վազքի մրցումներ 
ու երկար հեռաւորութեան մրցումներ (long distance), որոնք կ'ընդգրկեն 5000 
մեթր եւ 10000 մեթր հեռաւորութեան մրցումները: 
Երկրորդը արգելարշաւի (hurdles) մրցումներն են: Այս խումբին մէջն են կիներու 
100 մեթր, տղոց 110 մեթր, տղոց եւ կիներու 400 մեթր եւ 3000 մեթր (steeple-
chase) մրցումները: 
Երրորդը դրօշարշաւի (relay) մրցումներն են: Այս մրցումներուն խումբեր կը 
մրցին իրարու դէմ եւ իւրաքանչիւր խումբէ չորս մարզիկներ կը վազեն կարգով 
եւ փոքր գաւազանը կը փոխանցեն իրարու: Կան 4x100 մեթր եւ 4x400 մեթր 
դրօշարշաւի մրցումները:
Խառն մրցումները կը համարուին այս մարզաձեւի թագաւորները, որովհետեւ 
ամենադժուարներն են: 

Կիներու եօթնամարտը (heptathlon) կը բաղկանայ եօթ մրցումներէ: Նոյն մարզիկը 
կը մասնակցի բոլոր մրցումներուն եւ կէտ կը շահի: Մրցումները կը տեւեն երկու 
օր եւ ամենաշատ կէտ շահող մարզիկը կը յաղթէ: Կէտերը կը տրուին ըստ 
մարզիկի արձանագրած արդիւնքին եւ ըստ ցուցակի մը, որ պատրաստուած է 
միջազգային ֆետերասիոնին կողմէ: Իւրաքանչիւր մրցումի միջինը 1000 կէտ է: 
Եօթնամարտը կը բաղկանայ հետեւեալ մրցումներէն՝ առաջին օրը, 100 մեթր 
արգելարշաւ, բարձր ցատկ, գունդի արձակում, 200 մեթր վազք, երկրորդ օրը, 
հեռացատկ, նիզակի արձակում եւ 800 մեթր վազք:

Տղոց տասնամարտը (decathlon) 
կը բաղկանայ տաս մրցումներէ: 
Մարզիկը կը մասնակցի տաս 
մրցումներուն եւ կէտ կը շահի: 
Մրցումները կը տեւեն երկու օր եւ 
ամենաշատ կէտ շահող մարզիկը 
կը յաղթէ: Կէտերը կը տրուին ըստ 
մարզիկի արձանագրած արդիւնքին եւ 
ըստ ցուցակի մը, որ պատրաստուած 
է միջազգային ֆետերասիոնին կողմէ: 
Իւրաքանչիւր մրցումի միջինը 1000 

կէտ է:  Տասնամարտը կը բաղկանայ հետեւեալ մրցումներէն՝ առաջին 
օրը. 100 մեթր վազք, հեռացատկ, գունդի արձակում, բարձր ցատկ, 400 
մեթր վազք, երկրորդ օրը.110 մեթր արգելարշաւ, սկաւառակի արձակում, 
ձողափայտով ոստում, նիզակի արձակում, 1500 մեթր վազք: Տասնամարտէն 
առաջ հնգամարտն (pentathlon) էր Ողիմպիական Խաղերու թագաւորը: Ան 
կը բաղկանար հեռացատկէ, սկաւառակի արձակումէ, նիզակի արձակումէ, 
100 մեթր վազքէ եւ ըմբշամարտէ: Յետոյ այդ մրցումը ունեցաւ իր առանձին 
ֆետերասիոնը, իսկ մրցումը կոչուեցաւ Արդի հնգամարտ (Modern pentathlon): 
Ան ընդգրկուած է Ողիմպիական Խաղերուն մէջ:

 Աթլեթիզմ
Աշխարհի Ախոյեանութիւնը 2022 Թուականին
Աթլեթիզմի միջազգային ֆետերասիոնը որոշած է յետաձգել Աշխարհի 
ախոյեանութիւնը, որ տեղի պիտի ունենար 2021 թուականին: Նոր թուական 
ճշդուած է 15-էն 24 Յունիս 2022 թուականը: Այս որոշումը առնուեցաւ 
Միջազգային Ողիմպիական Կոմիտէի որոշումէն ետք, Խաղերը կազմակերպել 
23 Յուլիսէն 8 Օգոստոս 2021 թուականին, Քորոնա ժահրի համաճարակին 
պատճառով:

 Ֆորմիւլա1
Առաջին Մրցումը 26 Յունիսին

Ինքնաշարժներու Ֆորմիւլա1-ի մրցում-
ներն ալ ազդուեցան Քորոնա ժահրի 
համաճարակէն: Մոնաքոյի եւ Աւստրա-
լիոյ Կրան Փրիի մրցումներու ջնջումէն 
ետք, Քանատան ալ յայտարարեց, թէ 
պիտի յետաձգէ իր մրցումը: Ցարդ 
յետաձգուեցան Պահրէյնի, Վիեթնամի, 
Չինաստանի, Հոլանտայի, Սպանիայի եւ 
Ատրպէյճանի Կրան Փրիի մրցումները: 
Այսպիսով, առաջին մրցումը տեղի պիտի 

ունենայ Ֆրանսայի մէջ 26-էն 28 Յունիսի միջեւ: Ֆորմիւլա1-ի մրցաշարքի 
կազմակերպիչները նաեւ 20 առ հարիւր համեմատութեամբ նուազեցուցած են 
կազմակերպիչ մարմնի պաշտօնեաներուն աշխատավարձքը:
Ինքնաշարժներու Ֆորմիւլա1 ախոյեանութեան մրցումներու տնօրէնութիւնը 
որոշած է մրցումները կայացնել առանց հանդիսատեսի Քորոնա ժահրի 
համաճարակին պատճառով: Ծրագրուած յաջորդ մրցումը Ֆրանսայի Կրան 
Փրին է, որ տեղի պիտի ունենայ 26-էն 28 Յունիսի միջեւ:

Ալպերթ Ազարեանի Ուղերձը Հայ Մարզիկներուն

Ողիմպիական Խաղերու եռակի ախոյեան եւ Հայաստանի մարմնամարզութեան 
ֆետերասիոնի նախագահ Ալպերթ Ազարեան քաջալերանքի ուղերձ մը յղած 
է հայ մարզիկներուն:
Իր խօսքին մէջ ան կը յայտարարէ, թէ դժուար ժամանակներ կ'ապրին 
միջազգային եւ հայկական սփորը: Լաւը այն է, որ միջազգային եւ հայկական 
սփորը անգործութեան չեն մատնուած:
Կը յայտնէ, թէ տեղեակ են, որ շատ մը մարզիկներ իրենց տան մէջ կը կատարեն 
մարզումներ, ինչ որ կը նշանակէ, թէ ունինք առաջատար վարպետներ եւ 
արժանի հերթափոխ:
Այս վիճակը յուշեր արթնցուցած է իր մէջ: Երկրորդ համաշխարհային 
պատերազմը յաջորդած տարիներուն անմխիթար վիճակ մը կը տիրէր 
մարզիկներու մօտ:  Երկիրը չունէր մարզադահլիճներ, մարզարաններ, գոյք, 
հագուստներ: Իրենք կը մարզուէին եւ կը մրցէին բաց մարզադաշտերու մէջ, 
ինչպէս Հանրապետական մարզադաշտ, Սփորթկոմիտէի բակ, «Տինամօ» եւ 
«Սպարտակ» ակումբներու յարակից տարածքներուն մէջ:
1956 թուականի Ողիմպիական Խաղերուն, որոնք տեղի ունեցան Աւստրալիոյ 
Մելպըրն քաղաքին մէջ, Խորհրդային Միութեան հաւաքականը մեկնեցաւ նաւով: 
Նաւը ճամբայ ելաւ Խաղերէն ամիս մը առաջ եւ իրենք մարզուեցան նաւուն 
վրայ: Բռնցքամարտիկ Վլատիմիր Ենգիպարեան, արդի հնգամարտիկ Իկոր 
Նովիկով եւ ինք իրարու ականջին կը փսփսային, թէ պէտք է ընեն անկարելին, 
նոյնիսկ կեանքի գնով յաղթանակի հասնելու համար:
Պարտաւորութիւն վերցուցին մարզուելու ընթացքին, բարելաւել իրենց վարպե-
տութիւնը, ուղղել սխալները, որպէսզի արժանանաք դառն ճակատագիր 
ունեցող, բայց մեծ գործերով յայտնի, տաղանդաւոր ու բանիմաց մեր ժողովուրդի 
յարգանքին: Կրցան յաղթել ու բարձրաճակատ վերադարձան տուն:
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2020-ի Առաջին Եռամսեակին Հայաստանի ԱԱԾ 
Սահմանապահ Զօրքերը Կանխած Են Սահմանի 
Խախտման 20 Փորձ

«Յանուն Հայ Զինուորի» ՀԿ-ն Արցախի 
Առողջապահութեան Նախարարութեան 
Տրամադրած Է Ախտահանման 2 Յատուկ Սարք

Ապրիլ 24-ի, Մայիս 8-ի Եւ 9-ի Ձեռնարկներուն 
Քաղաքացիներուն Մասնակցութիւնը Պիտի 
Սահմանափակուի

«Քորոնա» Ժահրով Վարակուած Զինծառայողներէն 
6-ը Ապաքինուած Են Եւ Ծառայութեան 
Վերադարձած

Բակօ Սահակեան Արցախի Մէջ Արտակարգ 
Իրավիճակ Յայտարարեց Մինչեւ Մայիս 12, Սակայն 
Ընտրութիւնները Պիտի Կայանան

Չինաստանէն Յատուկ Չուերթով Հայաստան Կը 
Բերուին Մեծ Քանակով Բժշկական Պարագաներ և 
Սարքեր

Հայաստան Թուրքիայէն Որեւէ Այլ Աջակցութեան 
Խնդրանքով Չէ Դիմած. Աննա Նաղտալեան

Ընթացիկ տարուան առաջին 
եռամսեակին, Հայաստանի Ազգա-
յին անվտանգութեան ծառայութեան 
սահմանապահ զօրքերուն կողմէ 
կանխուած է պետական սահմանի 
խախտման 20 փորձ, բացայայտուած 
է սահմանային դրութեան խախտման 
13 դէպք` 29 անձի մասնակցութեամբ: 
Այս մասին կը յայտնեն Հայաստանի 
ԱԱԾ մամլոյ կեդրոնէն:
Հաշուետու ժամանակաշրջանին՝ 
պետական սահմանի անցման 

«Յանուն հայ զինուորի» ՀԿ-ն 
Արցախի առողջապահութեան 
նախարարութեան տրամադրած 
է ախտահանման 2 յատուկ սարք՝ 
«քորոնա» ժահրի կանխարգիլման 
ուղղութեամբ ձեռնարկուող քայլերուն 
համար օգտագործելու նպատակով:
Այս մասին կը տեղեկացնեն Արցախ / 
Տեղեկատուական շտաբէն:

Արցախի Նախագահ Բակօ 
Սահակեան Ապրիլ 12-ին հրամա-
նագիր ստորագրեց երկրին մէջ 
արտակարգ իրավիճակ յայտարարելու 
վերաբերեալ: Ան պիտի տեւէ մինչեւ 
Մայիս 12: Այս կը տեղեկացնէ Արցա-
խի Հանրապետութեան Նախագահի 
մամլոյ վարչութիւնը: Ըստ հրա-
մանագիրին` վերջերս վարակի 
արձանագրուած դէպքերը անհրա-
ժեշտութիւն յառաջացուցած են նոր 
լրացուցիչ քայլերու ձեռնարկելու 
եւ միջոցառումներ իրականցնելու, 

հրաւիրուած մամուլի ասուլիսին 
ընթացքին, ըսած է Զինուած ուժերու 
ռազմաբժշկական վարչութեան պետ 
Սահակ Օհանեան։
«Այսօր առաւօտեան, ժամը 11։00-
ի դրութեամբ` 6 զինծառայող 
աւարտած է բուժումը եւ դուրս ելած 
հիւանդանոցէն` յետագայ ծառա-
յութեան մասնակցելու համար»,- ըսած 
է Օհանեան։
Յստակ թիւ չնշելով՝ Սահակ Օհա-
նեան ըսած է, որ այս պահուն 
«քորոնա» ժահրէն բուժում ստացող 
զինծառայողներուն թիւը չնչին է։

հասնի նաեւ օրեր շարունակ 
Չինաստանի մէջ Հայաստանի 
դեսպանատունը բնակող Հայաստա-
նի Հանրապետութեան երկու քաղա-
քացիներ, որոնք 14 օրեայ մեկու-
սացման պիտի ենթարկուին:
Այս առիթով, փոխվարչապետը 
շնորհակալութիւն յայտնեց 
Չինաստանի կառավարութեան, 
որ կարելի դարձուց իրականացնել 
այս թռիչքը: Փոխվարչապետը 
շնոհակալութիւն յայտնեց նաեւ 
աշխատանքին մէջ ներգրաւուած 
նախարարութիւններուն, թռիչքը 
կատարող օդաչուներուն եւ Չինաստա-
նի մէջ Հայաստանի դեսպանութեան:
Փոխվարչապետը «Ֆէյսպուք»-ի 
իր էջին վրայ հրապարակած է լու-
սանկարներ, որոնց մէջ կ’երեւին 
արկղներու վրայ չինական կողմին 
կատարած գրութիւնը` «Մեր բարե-
կամութիւնը աւելի բարձր ըլլայ, քան 
Արարատ լեռը եւ աւելի երկար, քան 
Եանցզի գետը»:

Հայաստանի արտաքին գործոց 
նախարարութեան բանբեր Աննա 
Նաղտալեան մեկնաբանած է թրքա-
կան կողմին յայտարարութիւնը, թէ 
«Քորոնա» ժահրին դէմ պայքարի ծիրին 
մէջ, Հայաստան օգնութիւն խնդրած է 
Թուրքիայէն, եւ վերջինս պատրաստ 
է այդ օգնութիւնը տրամադրելու: Նոյն 
ժամանակ, Թուրքիոյ արտաքին գործոց 
նախարարութիւնը իր մօտ հրաւիրած է 
Թուրքիոյ մօտ Չինաստանի դեսպանը` 
Հայաստանին տրամադրուած օգնու-
թեան արկղերուն վրայ գրառման 
վերաբերեալ պարզաբանում տալու 
համար, այս մասին կը հաղորդէ 
«Սիվիլնեթ»-ը:
Նաղտալեան դիտել տուած է, որ 
նախարարութիւնը արդէն նշած էր, թէ 
Հայաստանի կողմէ շարունակական 
ջանքերու կը ձեռնարկուին այսօր 
դժուար կացութեան մէջ յայտնուած 
Հայաստանի քաղաքացիները հայ-
րենիք վերադարձնելու ուղղու-
թեամբ` յատկապէս այն երկիրներէն, 
ուր լայն տարածում գտած է այս 
համաճարակը: «Այս ծիրէն ներս 
պիտի նշեմ, որ արդէն իսկ Ուրբաթ 
օր Հայաստան տեղափոխուած են 
Թուրքիա գտնուող եւ վերադառնա-
լու ցանկութիւն յայտնած մեր 73 
քաղաքացիներ. այս հարցով ՀՀ 
ԱԳՆ պաշտօնական օղակները 
համագործակցած են թրքական 
եւ վրացական համապատասխան 
մարմիններու հետ: Թրքական կող-
մին հետ համագործակցութիւնը 
սահմանափակուած է միայն այս 
շրջանակով, եւ Հայաստանը չէ 

Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու 
յիշատակի, Շուշիի ազատագրութեան 
եւ Բ. Համաշխարհային պատերազմին 
տարուած յաղթանակի օրերուն տեղի 
ունենալիք նախաձեռնութիւննե-
րուն՝ «Քորոնա» ժահրի տարածու-
մը կանխարգիլելու քայլերու ծիրին 

կէտերուն վրայ յայտնաբերուած եւ 
սահմանուած կարգով Հայաստանի 
ոստիկանութեան յանձնուած է հետա-
խուզման մէջ գտնուող 319 անձ:

դիմած այս շրջանակէն դուրս որեւէ 
այլ աջակցութեան խնդրանքով»,- 
յայտնած է բանբերը:
Աննա Նաղտալեան հաստատած է, 
որ Թուրքիոյ կողմէ շարունակուող 
Հայաստանի ցամաքային շրջա-
փակման, դիւանագիտական յարա-
բերութիւններու բացակայութեան 
պայմաններուն մէջ երկու երկիրնե-
րուն փոխգործակցութեան կարե-
լիութիւնները էականօրէն սահմա-
նափակ են եւ կը պահանջեն իրա-
կան բարի կամք եւ վստահութեան 
ստեղծում: «Ցաւօք սրտի, թրքական 
կողմէ «Քորոնա» ժահրի դէմ 
պայքարի ծիրէն ներս հնչած 
որոշ յայտարարութիւնները չեն 
նպաստեր համագործակցութեան 
ապաքաղաքականացուած եւ մար-
դասիրական միջավայրի ձեւաւորման: 
Յատկապէս ափսոսանքի արժանի 
է երրորդ երկրի կողմէ Հայաստա-
նին տրամադրուող աջակցութեան, 
ժողովուրդներու բարեկամութեան եւ 
ազգային խորհրդանիշներու հանդէպ 
անյարգալից վերաբերմունքը ու 
անհարկի քաղաքականացումը»,- 
յայտնած է Նաղտալեան։

մէջ, պիտի սահմանափակուի քաղա-
քացիներուն մասնակցութիւնը: Այս 
մասին «Ֆէյսպուք»ի իր էջի ուղիղ 
եթերով յայտնեց վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեան:
«Այս ձեռնարկներուն քաղաքացիներու 
մասնակցութիւնը պէտք է սահմա-
նափակուի: Եթէ մենք թոյլ տանք, 
որ մասնակցութիւնը սովորական 
ընթացակարգով ըլլայ, ապա կ’ունե-
նանք “Քորոնա” ժահրի համա-
վարակի անվերահսկելի բռնկում: 
Ապրիլ 24-ին, Մայիս 8-ին եւ 9-ին 
տեղի պիտի ունենան միայն արա-
րողակարգային ձեռնարկներ, զան-
գուածային ձեռարկներ պիտի չըլլան», 
տեղեկացուց Փաշինեան:

Հայաստանի մէջ «քորոնա» ժահրով 
վարակուած զինծառայողներէն 6-ը 
ապաքինուած են եւ վերադարձած 
ծառայութեան։ Այս մասին, ըստ 
Armenpress.am-ի,  Ապրիլ 13-ին 

Փոխվարչապետ, արտակարգ դրու-
թեան պարէտ Տիգրան Աւինեան 
«Ֆէյսպուք»-ի իր էջին վրայ գրած 
է, որ Երեւանի օդակայանը վայրէջք 
պիտի կատարէ պարէտատան նախա-
ձեռնութեամբ կազմակերպուած թռիչք 
մը, որ Չինաստանէն Հայաստան կը 
փոխադրէ Հայաստանի պետական 
միջոցներու հաշուոյն  ձեռք 
բերուած, Չինաստանի պետական 
մարմիններու, ինչպէս նաեւ հայ 
եւ չինացի բարերարներու կողմէ 
նուիրուած բժշկական իրերու եւ 
սարքերու խմբաքանակ մը, որ կը 
պարունակէ  թոքերու արհեստական 
օդափոխման 120 սարքեր, թթուա-
ծին մատակարարող 2 կայաններ, 
քննութեան 60,000 սարքեր, 60,000 
բժշկական դիմակներ, 280,000 
պաշտպանիչ դիմակներ, 20,000 
պաշտպանիչ ակնոցներ, 100,000  
պաշտպանիչ արտահագուստներ, 
ինչպէս նաեւ զանազան դեղեր:
Նշեալ թռիչքով Հայաստան պիտի 

ներառեալ` Ապրիլ 14-ին նախագա-
հական ընտրութիւններու (երկրորդ 
փուլի- խմբ.) իրականացման ժամա-
նակ:
Նշենք, որ Ապրիլ 14-ին տեղի պիտի 
ունենայ նախագահական ընտրու-
թիւններու երկրորդ փուլը, որուն 
կը մասնակցին առաջին փուլին, որ 
տեղի ունեցաւ Մարտ 31-ին, ամենէն 
շատ ձայներ հաւաքած առաջին 
երկու թեկնածուները՝ Արայիկ 
Յովհաննիսեանը եւ Մայիս Մայիեանը։
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Ոչ Եւս Է Ընկ. Սեպուհ Լեփէճեան
Ամմանի Ազգային Մարզական Միութեան 
(ԱՄՄ)-ի եւ Վահան Թէքէեան Մշակութային 
Միութեան զոյգ Վարչական Կազմերը, ինչպէս 
նաեւ բոլոր անդամները կը գուժեն անժամա-
նակ մահը միութեանց գործօն անդամ՝ 

Ճարտարագէտ ՍԵՊՈՒՀ ԼԵՓԷՃԵԱՆ-ին

որը տեղի ունեցաւ Շաբաթ, 11 Ապրիլ 2020-ին 
Ամմանի մէջ, չյաղթահարելով չարաբաստիկ 
հիւանդութեան, որուն դէմ ան կը պայքարէր ամիսներէ ի վեր:
Սեպուհը եղած է կարկառուն եւ արդիւնաւէտ շինարար ճար-
տարապետ, իրագործելով բազում նախագիծեր ինչպէս  Յորդանանի 
նոյնպէս եւ շատ մը Արաբական երկիրներու մէջ:
Զոյգ վարչական կազմերը իրենց ցաւակցութիւնը կը յայտնեն 
Սեպուհի Ընտանիքի անդամներուն եւ անմիջական պարագանե-
րուն:

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

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

Գրանցվի՛ր որպես ՀԱՅ   
 2020-ի մարդահամարում

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

my2020census.gov կայքը

Տեղական Լուրեր

Լուրեր Աշխարհէն

Ամերիկայի Մէջ Զոհերուն Թիւը Անցաւ 23 000-ը

Սուրիոյ Կառավարութիւնը «Քորոնա» Ժահրը 
Վերահսկողութեան Տակ Առնելու Համար Կը Դիմէ 
Ռուսիոյ Աջակցութեան

ԱՄՆ-ի մէջ նոր տեսակի «Քորոնա» 
ժահրի հետեւանքով զոհերու թիւը 
գերազանցած է 23 հազարը: Այս մասին 
յայտնեց «Արեւելք»  վկայակոչելով 
«Ռիա նովոսթի»-ն, որ յղում տուած 

Սուրիոյ կառավարութիւնը «Քորոնա» 
ժահրի համաճարակի տարածման 
պատճառով օգնութեան համար 
դիմած է Ռուսիոյ: ԹԱՍՍ լրատու 
գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ 
այս մասին կը տեղեկացնէ Ռուսիոյ մէջ 
Սուրիոյ դեսպան Ռիատ Հատտատ:
Սուրիոյ կառավարութիւնը ժահրին 
դէմ պայքարելու համար Ռուսիոյ 
դիմում ներկայացուցած է` ստանալու 
պաշտպանութեան սարքեր եւ 
բժշկական մեքենաներ:
Սուրիոյ դեսպանը յայտնած է, 
թէ իր երկիրը դիմած է Ռուսիոյ 
առողջապահութեան նախարարու-

էր Ճոնս Հոփքինզի համալսարանի 
տուեալներուն:
Նշուած է, որ հաշուի առնուած են 
«Քորոնա» ժահրէն մահուան վերա-
բերեալ դաշնային եւ տեղական 
աղբիւրներու տուեալները:
Ընդհանուր առմամբ գրանցուած է 
վարակման 568 176 դէպք, 23 070 մարդ 
մահացած է: Ե՛ւ վարակումներու, ե՛ւ 
մահուան ցուցանիշով ԱՄՆ-ն ամբողջ 
աշխարհի մէջ առաջին տեղը կը գրա-
ւէ, հակառակ որ մահացողներու 
թիւը վերջին 3 օրերուն նուազում 
կ՛արձանագրէ:

թեան` խնդրելով «Քորոնա» ժահրի 
յայտնաբերման յատուկ սարքեր, 
ինչպէս նաեւ պաշտպանական 
հագուստներ, քննութիւններ ու 
վերլուծումներ կատարելու սարքեր 
տրամադրել:

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Քիմիական Բնագիտութեան Հիմնարկը Նոր 
Սերունդի Ախտահանիչ Մշակած է
Հայաստանի Գիտութիւններու ազգա-
յին ակադեմիոյ (ԳԱԱ) Նալբանդե-
անի անուան քիմիական ֆիզիկա-
յի ինստիտուտ (բնագիտութեան 
հիմնարկը-ԵՌԳ.) նոր սերունդի` քլոր 
չպարունակող եւ գործօն թթուածինի 
հիմքով ախտահանիչ մշակուած է:
ԳԱԱ-էն կը յայտնեն, որ մատչելի 
եւ բնապահպանական նպատա-
կային պայմաններուն բաւա-
րարող «Բիօքսիլ-2» ախտահանիչի 
արտադրութեան արհեստագիտու-
թիւնը մշակած է ակադեմիկոս Լեւոն 
Թաւադեանի ղեկավարած խումբը: 
Մէկ օրուան մէջ մէկ թոն ախտա-
հանիչի արտադրութիւնը արդէն 
կը կազմակերպուի հիմնարկի 
փորձնական արտադրամասին մէջ: 
Ախտահանիչը անցած է անհրաժեշտ 
փորձարկումներ առողջապահութեան 
նախարարութեան «ախտահանման 
կեդրոն»ին եւ «Տուբերկուլոզի դէմ 
պայքարի ազգային կեդրոն»ին մէջ, 
ինչպէս նաեւ տարբեր տեսակի սնունդ 

արտադրող ձեռնարկութիւններու մէջ: 
Փորձարկումներու արդիւնքով 
հաստատուած է ախտահանիչի 
բարձր արդիւնաւէտութիւնը, իսկ 
«Ստանդարտներու ազգային 
ինստիտուտ»-ի մէջ հաստատուած 
են տեխնիկական պայմանները 
Հանրապետութեան մէջ ստեղծուած 
արտակարգ իրավիճակին մէջ` 
Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտը 
իր միջոցներով արտադրած է 1 թոն 
ախտահանիչ միջոց, որ անհատոյց 
տրամադրած է Արտակարգ իրավի-
ճակներու նախարարութեան: 
 Հիմնարկը պատրաստ է իրականաց-
նել «Բիօքսիլ-2» ախտահանիչի 
մեծածաւալ արտադրութիւն:


