
Armenians rightfully and usually cling to the 5th century 
“Golden Age” Armenia as the foundation of Armenian 
learning and culture with the invention of letters and 
literature...

Մեր այս սրտաբուխ գիրը կը ձօնենք բոլոր մայրերուն 
անխտիր: Մայրեր. որոնք զաւակ են ծնած, մայրեր. 
որոնք կրկնակիօրէն մայրութիւնը կապրին իրենց 
ծառայական կեանքին մէջ:

Լուսինէ Սահակեանի «Համշենը Հայկական 
Ձեռագրերում ՛» հատորը, որ հրատարակուեցաւ 
1999ին, շատ կարեւոր ներդրում մը ունեցաւ հայոց 
պատմութեան մէջ։ 
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Լուսինէ Սահակեանի 
«Համշենը Հայկական Ձեռագրերում» 

Հատորին Մասին

15th Century Renaissance Armenian 
University of Amrtol In Bitlis

Four Famous Patriarchs

Ձօն Մայրերուն

Լուրեր Աշխարհէն

միւս գործընկերներուն համար՝ 
նոյնիսկ անընդհատ աշխատանքային 
եղանակով:

նման օր մը, աշխարհը սարսափով 
տեղեկացաւ Համաշխարհային Ա. 
պատերազմին ընթացքին Օսմանեան 
կայսրութեան կողմէ շուրջ 1,5 միլիոն 
հայերու կոտորածներուն մասին: 

Այս մասին «Եռագոյն»-ը կը տեղեկա-
նայ Արցախի Հանրապետութեան 
արտաքին գործոց նախարարութենէն:

ժողովրդավարական իշխանութիւն, 
եւ Հայաստանի Հանրապետութեան 
ժողովրդավարական կայունու-
թեան ոչինչ կը սպառնայ։ Պատիւ 
ունիմ արձանագրել, որ Հայաստանի 
Հանրապետութեան մէջ չկայ որեւէ 
քաղաքական, ոճրային, մաֆիոզ 
ուժ, որ ի վիճակի ըլլայ խաթարել 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
ժողովրդավարական կայունութիւնը, 
որ ի վիճակի ըլլայ կասկածի տակ 
դնել 2018 թուականին տեղի 
ունեցած ոչ բռնի, ժողովրդական, 
թաւշեայ յեղափոխութիւնը»,- Ըսած 
է վարչապետը։

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Առանց Իրարու Օգնելու Չենք Կրնար Առաջ Երթալ.
 ՀՀ Նախագահի Ուղերձը՝ Աշխատանքի Օրուան Առիթով

Պետութեան Գլխաւոր Նպատակներէն է, որ Ամէն Մէկը 
Հնարաւորութիւն Ունենայ Արարելու Սեփական Հողի Վրայ. 
Արցախի Նախագահին Ուղերձը

Կեդրոնական Ամերիկեան Խորհրդարանի Յանձնախումբի 
Նախագահը Դատապարտած Է Հայոց Ցեղասպանութիւնը

ՄԱԿ-ի Մէջ Տարածուած է Արցախի Հանրապետութեան 
ԱԳՆ Յուշագիրը

Հայաստանի Մէջ Ոչ Մէկ Ուժ Կրնայ Խաթարել Մեր Երկրի 
Կայունութիւնը. Վարչապետ

Արայիկ Յարութիւնեան Առաջնահերթութիւն Կը Համարէ 
Արցախի Ինքնաբաւ Տնտեսական Համակարգ Ստեղծելը

Հայաստանի Հանրապետութեան 
նախագահ Արմէն Սարգսեան 
շնորհաւորական ուղերձ յղած է 
Աշխատանքի օրուան առիթով: Այս 
մասին կը հաղորդեն ՀՀ նախագահի 
գրասենեակէն։ Ուղերձը կը ներկա-
յացնենք Արեւմտահայերէնով.
«Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
Այսօր Աշխատանքի օրն է:
Այս տարի անիկա կ՝անցնի արտա-
կարգ դրութեան պայմաններու մէջ, 
ոմանց՝ բուժաշխատողի, Taxi-ի եւ 
շտապօգնութեան մեքենայի վարորդի, 
ոստիկանի ու փրկարարի, անոնց 

Կեդրոնական ամերիկեան խորհրդա-
րանի արտաքին յարաբերութիւննե-
րու եւ գաղթականներու հարցերու 
յանձնախումբի նախագահ Տանիէլ 
Օրթեկա Հայոց ցեղասպանութեան 
105¬ամեակին առիթով հրապա-
րակած է յայտարարութիւն մը` 
ճանչնալով եւ դատապարտելով 
Օսմանեան Թուրքիոյ մէջ հայերու 
դէմ գործադրուած ծանրագոյն 
ոճրագործութիւնը: Օրթեկայի 
յայտարարութեան բնագիրը, զոր կը 
ներկայացնենք ստորեւ, տարածած 
է Մեքսիքայի մէջ Հայաստանի 
դեսպանատունը:
«105 տարի առաջ, այսօրուան 

ՄԱԿ-ի Մէջ Տարածուած է Արցախի 
Հանրապետութեան ԱԳՆ Յուշագիրը
Միաւորուած ազգերու կազմակերպու-
թեան մէջ որպէս պաշտօնական 
փաստաթուղթ տարածուած է Արցա-
խի Հանրապետութեան արտաքին 
գործոց նախարարութեան յուշագի-
րը /https://undocs.org/ru/A/74/771/` 
հասցէագրուած կազմակերպութեան 
Գլխաւոր քարտուղարին` 1992-ի 
Փետրուարին ատրպէյճանական 
զինուած կազմաւորումներէն Խոջա-
լուի ազատագրման ժամանակ տեղի 
ունեցած իրադարձութիւնները կեղծե-
լու Ատրպէյճանի չդադրող փորձերու 
առնչութեամբ:

Հայաստանի Հանրապետութեան 
մէջ, 2018-ի Մայիսէն ի վեր հաստա-
տուած է ժողովրդավարական 
կայունութիւն։ «Արմէնբրես»-ի 
փոխանցումով՝ այս մասին Ազգային 
ժողովի ՀՀ կառավարութեան ծրա-
գիրի կատարման ընթացքին եւ 
արդիւնքներու մասին տարեկան 
զեկոյցի քննարկումի ժամանակ ըսած 
է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան։
«Հայաստանի Հանրապետութիւնը 
կայուն ժողովրդավարական պետու-
թիւն է։ Գիտէք, Հայաստանի Հանրա-
պետութեան մէջ շատ երկար 
տարիներ հաստատուած  եղած է 
մենատիրական կայունութիւն։ Եւ 
մենատիրական կայունութեան ֆոնին 
ժողովրդավարական կայունութիւնը 
երբեմն կրնայ անկայունութեան 
տպաւորութիւն ձգել։ Բայց ես կ’ուզեմ 
արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրա-
պետութեան մէջ հաստատուած է 
ժողովրդավարական կայունութիւն, 
հաստատուած է ժողովրդական եւ 

«Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
Արցախի Հանրապետութեան իշխա-
նութիւններուն եւ անձամբ իմ անու-
նով ի սրտէ կը շնորհաւորեմ ձեզ 
Մայիսի 1-ի` աշխատաւորներու համե-
րաշխութեան միջազգային օրուան 
առիթով:
Աշխատաւորներու իրաւունքներու 
եւ շահերու պաշտպանութիւնը միշտ 
եղած է մեր պետութեան յատուկ 
ուշադրութեան առարկան: Իսկ ներկայ 
պայմաններուն մէջ, երբ ամբողջ 
աշխարհի մէջ, նաեւ՝ մեր երկրի, 
նոր «քորոնա» ժահրի տարածման 
կանխարգիլման նպատակով 
կ՝իրականացուին խիստ քայլեր ու 
սահմանափակումներ, անիկա աւելի 
կարեւորութիւն կը ստանայ: 

Շար. Էջ 09

Շար. Էջ 09

Շար. Էջ 17

Շար. Էջ 24

Շար. Էջ 09

Արցախի Հանրապետութեան նախա-
գահ Բակօ Սահակեան, Մայիս 1-ին, 
շնորհաւորական ուղերձ յղած է 
Աշխատաւորներու համերաշխութեան 
միջազգային օրուան առիթով: 
Այս մասին կը յայտնեն Արցախի 
Հանրապետութեան նախագահի 
աշխատակազմի տեղեկատւութեան 
գլխաւոր վարչութենէն։
Ուղերձին մէջ նշուած է.

Պարէնային եւ ուժանիւթի 
անվտանգութեան հարցերով 
բոլոր հնարաւոր վտանգները 
կառավարելու համար ինքնաբաւ 
տնտեսական համակարգ ստեղծելը 
պիտի շարունակէ մնալ Արցախի 
Հանրապետութեան կառավարութեան 
վարած քաղաքականութեան 
առաջնահերթութիւններէն:
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Մենք Փակուեցանք  Մեր 
Տուներուն Մեզի Ծանօթ 

Իրականութեան Մէջ, Բայց 
Դուրս Գալով Տունէն Պիտի 

Յայտնուինք  Մէկ Այլ  
Իրականութեան Մէջ

Մայիսի 5-ին Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնում, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին 
Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք 
եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի 
նախագահութեամբ, տեղի ունեցաւ 
եպիսկոպոսների հաւաք։
Ժողովին ներկայացուեց կարիքա-
ւոր ընտանիքներին ի նպաստ 
Մայր Աթոռի եւ թեմերի կողմից 
իրականացուող սոցիալական 
աջակցութեան ծրագրերի ընթացքը։ 
Ըստ այդմ՝ մարտի 13-ից մինչեւ 
մայիսի 1-ն ընկած ժամանակա-
հատուածում Սուրբ Էջմիածնի 
միջոցներով, սփիւռքեան թեմե-
րից եւ անհատ բարերարներից 
ստացուած նուիրաբերութիւնների 
շնորհիւ Մայր Աթոռն իրականացրել 
է աջակցութեան ծրագրեր, որոնց 
ընդհանուր արժէքը կազմել է 
288.000.000 (երկու հարիւր ութսու-
նութ միլիոն) ՀՀ դրամ գումար։ 
ա. Սոցիալական ոլորտ
Սոցիալական ծրագրերի ընդհանուր 
արժէքը կազմել է 134.400.000 
(հարիւր երեսունչորս միլիոն չորս 
հարիւր հազար) ՀՀ դրամ։
1. 20.000.000 (քսան միլիոն) ՀՀ 
դրամ փոխանցուել է քորոնավիրուսի 
դէմ պայքարի նպատակով բացուած 
պետական հաշուեհամարին,
2. 100.600.000 (հարիւր միլիոն 
վեց հարիւր հազար) ՀՀ դրամ 
գումար յատկացուել է պարէնային 
ծրագրին։ Հայոց Եկեղեցու կողմից 
այս շրջանում պարէնային սննդի 
փաթեթներ են բաշխուել շուրջ 3828 
ընտանիքի (17563 անձ), այդ թւում՝
- Մայր Աթոռի եւ ՀԲԸՄ հովանու 
ներքոյ գործող բարեգործական հինգ 
ճաշարանների 900 շահառուների,
- Էջմիածնի քաղաքապետարա-
նի հետ համագործակցաբար 268 
ընտանիքի,
- Հայաստանի եւ Արցախի թեմերի 
միջոցով՝ 3327 ընտանիքի,

Հաղորդագրութիւն
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինն Իրականացրել Է
Երկու Հարիւր Ութսունութ Միլիոն ՀՀ Դրամի 
Աջակցութեան Ծրագրեր

- Քրէակատարողական հիմնարկնե-
րի հոգեւոր տեսչութեան միջոցով՝ 
դատապարտեալների 114 ընտա-
նիքի,
3. 13.800.000 (տասներեք միլիոն ութ 
հարիւր հազար) ՀՀ դրամ գումարի 
աջակցութիւն է ցուցաբերուել թեմե-
րում սպասաւորող քահանաների 
ընտանիքներին։
բ. Առողջապահական ոլորտ
30.600.000 (երեսուն միլիոն վեց 
հարիւր հազար) ՀՀ դրամի ձեռք 
են բերուել անհրաժեշտ բժշկական 
սարքաւորումներ ու պարագաներ 
եւ փոխանցուել ՀՀ Առողջապահու-
թեան նախարարութեանը։

գ. Կրթական ոլորտ
1. 83.000.000 (ութսուներեք միլիոն) 
ՀՀ դրամով ձեռք են բերուել 1600 
պլանշետներ հեռաւար կրթու-
թեանն աջակցելու նպատակով։ 
1300-ը տրամադրուել է ՀՀ Կրթու-
թեան, գիտութեան, մշակոյթի 
եւ սպորտի նախարարութեանը 
համապատասխան բաշխման 
համար, 300 պլանշետ Մայր Աթո-
ռի Քրիստոնէական դաստիա-
րակութեան կենտրոնի կողմից 
յատկացուել է «Էօռնեկեան» 
հանրակրթական դպրոցի սաներին։ 
2. 40.000.000 (քառասուն միլիոն) 
ՀՀ դրամ յատկացուել է Կալկաթայի 
Հայոց Մարդասիրական ճեմարանի 
ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող 
աշակերտների եւ մանկավարժնե-
րի Հայաստան փոխադրութեան 
կազմակերպման համար։

Քորոնա ժահրի համավարակը 
գլուխն ի վար շրջեց բոլորիս 
կեանքին սովորական ընթացքը։ 
Ընդամէնը  մի քանի ամսուայ 
մէջ  արժեզրկուեցան   վերջին 
տասնամեակներուն ընթացքին 
մեր կեանքին մէջ կարեւոր 
տեղ զբաղեցնող շարք մը  
երեւոյթներ։ Հասարակու-
թիւնը մեր աչքերուն առջեւ 
սկսաւ ժամանցասէր սպառո-
ղէն կերպարանափոխուիլ 
զգուշաւոր տնակեացի։ 
Ճամբորդութեան եւ զուար-
ճանքի, առօրեայ ժամանցի, 
յարմարաւէտութեան սովոր,  
հասարակական վայրերուն 
մէջ իր կեանքը անցնող 
հասարակութիւնը յանկարծ  
յայտնուեց «տնային կալանքի 
մէջ»։ Յետաձգուեցան սովո-
րական կեանքի բոլոր առօրեայ 
ծրագիրները։  Մարդիկ կարճ 
ժամանակի մէջ գլխի վար 
շրջեցին  իրենց կենցաղը։ 
Առաջնագիծի վրայ  յայտնուե-
ցան երկու խոշորագոյն ոլորտ-
ներ՝ հեռավար աշխատանքն 
ու հեռավար կրթութիւնը։ 
Կ ե ր պ ա ր ա ն ա փ ո խ ո ւ ե լ ո վ 
տնային աշխատողներու եւ 
տնային ուսանողներու, պարզ 
դարձաւ, որ համավարակէն 
ետք վերադարձը դէպի նախկին 
կեանքը այլեւս նոյնը պիտի 
չըլլայ:  
Գալիք օրերուն համար դժուարին 
ժամանակներ կը սպասուին 
որուն ի դէմ ապահովագրուած 
չեն անոնցմէ ոչ ոք՝ ոչ աղքատ, 
ոչ ալ հարուստ երկրները։ 
Դեռ ապրիլի կէսերուն արդէն 
համաշխարհային տնտեսա-
կան վերլուծաբանները սկսան 
մռայլ կանխատեսումներ ընել 
համաշխարհային տնտե-
սութեան վերաբերեալ եւ 
անոնց  վերլուծութիւնները 
բաւականին մութ ամպեր 
կը պարունակեն:  Փակ են 
միջազգային օդուղիներէն 
շատերը,  փակ են նաեւ միջպե-
տական ճանապարհային  
հաղորդակցութիւնները: Կը 
յետաձգուին կամ  կը չեղարկու-
ին  փառատօները,  ֆութպո-
լային առաջնութիւնները, 
մարզական միջոցառումները, 
համերգները եւ մշակութային  
միջոցառումները։ Փակ են  
թանգարանները, թատրոնները, 
ժամանցի վայրերը, առեւտու-
րի եւ  զբօսաշրջութեան 
կեդրոնները։ Աւելի ու աւելի 
շատ միջոցառումներ եւ ձեռ-
նարկումներ տեղի կ՛ունե-
նան համացանցային հարթա-
կին վրայ: Նոյնիսկ բժշկա-

կան խորհրդատուութիւնն 
ու բուժօգնութիւնը այսօր 
տեղի կ՛ունենայ առանց անմի-
ջական մարդկային շփման։ 
Աճող տնտեսական ճգնա-ժամի 
ախտանիշները  կը շարունա-
կեն աւելի եւս մեծնալ։ Համաշ-
խարհային սակարաններուն 
մէջ կ՛արժէզրկուին  տոմսերը: 
Կը բարձրանայ ոսկիի գինը, կը 
խզուին միջազգային տնտեսական 
կապերը։
Վերջին շաբաթներուն Միացեալ 
Նահանգները եւ եւրոպական 
շարք մը երկիրներ, ինչպէս 
նաեւ Հայաստանը,  սկսան փուլ 
առ փուլ թոյլցնել քառանթինի 

ռեժիմը։ Մարդիկ կը փորձեն 
քիչ – քիչ  կազմակերպել իրենց 
աշխատանքն ու գործունէու-
թիւնը՝ տան սահմաններէն դուրս, 
սակայն նախկին կեանքին վերա-
դարձի մասին խօսիլն անգամ 
երեւակայան ոլորտէն է առայժմ։
Մենք փակուեցանք մեր տունե-
րուն՝ մեզի համար սովորական 
իրականութեան մէջ, բայց դուրս 
պիտի գանք տանէն բոլորովին այլ, 
նոր ու անծանօթ իրականութիւն։ 
Աշխարհը այլեւս նոյնը չէ,  եւ  
երբեք նոյնը պիտի չըլլայ։ 

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ   
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Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Լուսինէ Սահակեանի «Համշենը Հայկական Ձեռագրերում» Հատորին Մասին

Փրոֆ. ՕՇԻՆ ՔԷՇԻՇԵԱՆ

Լուսինէ Սահակեանի «Համշենը Հայկական Ձեռագրերում ՛» հատորը, որ 
հրատարակուեցաւ 1999ին,   շատ կարեւոր ներդրում մը ունեցաւ հայոց 
պատմութեան մէջ։ Այս թանկարժէք ուսումնասիրութիւնը աւելի  լոյս կը 

սփռէ Համշէնի մասին, ու մասնաւորաբար 13էն մինչեւ 17րդ դարերու այդ 
ժամանակահատուածի շրջանին վերաբերեալ՝  քաղուած այդ ձեռագիրներէն:
Այս գիտական մատեանին հրատարակումը երաշխաւորած են Երեւանի 
Պետական  Համալսարանի Գիտական Խորհուրդը՝ խմբագրութեամբ Սերկէյ 
Վարդանեանի, եւ մեկենասութեամբ ծանօթ պատմաբան Գուրգէն Մելիքեանի 
Քաշաթաղի Բազմավաստակ Ընտանիքներու Հիմնադրամին, Սոչիի Համշէնա-
հայ Բարերար Մարկոս Քեսեանին, եւ Կլենտէյլէն (Քալիֆորնիա) Վարուժան 
Կիւրեղեանին։
Տարիներ առաջ Պէյրութի Մխիթարեան Վարժարանի իմ ուսուցիչ Հայր 
Համազասպ Ոսկեանէն լսած էի Համշէնի մասին եւ կարդացած էի իր գրած 
փոքրիկ գրքոյկը։  Ապա  25 տարի առաջ Երեւանի մէջ  հանդիպեցայ ու 
մտերմացայ Համշէնագէտ  Սերկէյ Վարդանեանի հետ։
Իսկ տասնամեակ մը առաջ հետաքրքրութիւնս աւելի խորացաւ երբ մեր 
ուսուցիչներէն Սիմոն Սիմոնեանի եղբօր տղան, Յովան Սիմոնեան անգլիերէնով 
հրատարակեց գիրք մը Համշէնի մասին 2007 թուականին – “The Hemshin : 
History, Society and Identity in the Highlands of Northeast Turkey” խորագիրով։
Լոս Անճելըսի Արփա Շարժանկարի Փառատօնին 8 տարի առաջ աչքերուս 
առջեւ եկաւ Համշէնը՝  շնորհիւ Արմին Ուակնըրի մրցանակին արժանացած 
վաւերագրական շարժանկարի մը որ պատրաստած էր նոյնինքն Լուսինէ 
Սահակեան՝ կոչելով «Համշէնն Անցեալի Եւ Ներկայի Խաչմերուկներում»։  
Այժմ իր տարիներու տքնաջան ուսումնասիրութիւններուն եւ հետազօտու-
թիւններուն շնորհիւ լոյս տեսաւ այս յոյժ կարեւոր նոր
հատորը որուն մասին եւ Համշէնի մասին կ՝ուզեմ արտայայտու                                                                                                
իլ հակիրճ կերպով;

Համշէնը կը Գտնուի Սեւ Ծովի Մօտ
Համշէնը կը գտնուի Սեւ Ծովի մօտիկ Ռիզէի շրջանին մէջ; Արաբական 
հալածանքներու պատճառով, 780ական թուականներուն, Համամ եւ Շապուհ 
Ամատունի իշխաններու ղեկավարութեամբ շուրջ 12,000 ժողովուրդը բնակելու 
գնաց Բիւզանդիոն Թամպութի շրջանը  եւ Կոստանդին Կայսրը առիթ ստեղծեց 
որ Համբարի մէջ Համամ Իշխանը հիմնէ Համշէն գաւառը Ռիզէի շրջանին մէջ՝ 
Քաջքար լեռան հիւսիսային լանջին՝ հիմնելով կիսանկախ իշխանութիւն մը, 
շուրջ 30 գիւղերէ բաղկացած։
Տարիներու ընթացքին հայեր փոխադրուեցան այդ շրջանը այլեւայլ պատճառնե-
րու բեռումով։ Օսմանեան կառավարութիւնը ծանր ճնշումներ գործադրելով 
այդ շրջանի ժողովուրդները իսլամացուց սակայն Հայերը մնացին քրիստոնեայ։ 
Մինչեւ 14րդ դար Համշէնը քրիստոնեայ էր եւ կը ղեկավարուէր հայ իշխաններու 
կողմէ, ապա Օսմանեան կառավարութեան ճնշումներուն, սադրանքներուն եւ 
սպանութիւններուն պատճառով  շրջանը իսլամականի  վերածուեցաւ  եւ շատ 
մը Համշէնցիներ Իսլամացան։
Հակառակ այս բոլորին, նաեւ Օսմանեան աղբիւրներու համաձայն մինչեւ 
1620ական թուականները Համշէնը լրիւ Քրիստոնեայ էր եւ եկեղեցիներն ու 
Խաչ Քար թեմը կապուած էին Ս. Էջմիածինի։ նոյնիսկ կենդանի պահեցին 
քրիստոնեայ կեդրոններ, ինչպէս Աւագ, Սխչիկ, Քոշտենց եւ այլ վանքեր։ 
Ընտանիքներու մէջ մայրերը մնացին Քրիստոնեայ եւ գործածեցին Համշէնի 
բարբառը , սակայն  էրիկ մարդոցմէ շատեր ստիպուած Իսլամացան ի խնդիր 
կեանքի ապահովութեան եւ սկսան Համշէներէն չգործածել։
18րդ դարուն Քարատերէ շրջանը Իսլամացնելու լուրջ ջանքեր եղան, շատ-
շատեր պայքարեցան այդ շարժումին դէմ եւ դէպի արեւմուտք գացին – Օրտու, 
Տրապիզոն, մինչեւ Իզմիթ՝ նոր եւ ազատ կեանք մը սկսելու հեռանկարով։
Տուներու մէջ շատեր գաղտնի կ՝աղօթէին եւ նոյնիսկ քրիստոնէական ծէսերը 
կը պահպանէին եւ կը հետեւէին ժողովրդական սովորութիւններուն եւ 
աւանդութիւններուն։ Իրենց զաւակներուն մայրենի լեզուն սորվեցնելու համար 
ծնողները բաւաական դժուարութիւններ կ՝ունենային։
Ոմանք կայք հաստատեցին Աճարիա 1921ին Կարսի Դաշնագիրին համաձայն, 
սակայն 1944-ին Ստալին հեռացուց զանոնք այդ վայրէն եւ արտաքսեց 
Ղազախստան եւ  Խրխզիստան, ապա ոմանք փոխադրուեցան ուրիշ վայրեր 
այդ շրջաններուն մէջ։

Եղեռնի Պատճառով Շատեր Փախան
Եղեռնի պատճառով կրկին շատ-շատեր փախան Համշէնէն եւ իրենց շարաւիղնե-
րը ապրեցան ու տակաւին կ՜ապրին Ապխազիա, Վրաստան,  Քրասնատար, 
Սոչի, Գերմանիա, շուրջ 100,000 հոգի։ Կարեւոր թիւով Համշէնցիներ կան նաեւ 
Իսթանպուլի մէջ։ 
Սահակեան անթաքռյց կերպով եւ մանրամասնօրէն կը ներկայացնէ Համշէնն 
ու Համշէնցիները՝ օգտագործելով օտար աղբիւրներ, մանաւանդ նաեւ այն 
ձեռագիրները որոնք հիմնական տեղեկութիւններ կը հայթայթեն այդ ժողովուրդին 
մասին, հակառակ անոր որ թուրքական աղբիւրներ դժնդակ պայմաններու 
տակ, կ՝աղճատեն ու կը ստեն, առանց ամչնալու  եւ նոյնիսկ կը փճացնեն 
ձեռագիրներէն շատերը։ 
Համշէնցի գրիչներու ձեռագիրները կարեւոր տեղեկութիւններ կու տան 
պատմական եղելութիւններու մասին եւ գրուած են գեղեցիկ արուեստով ու 
յստակ Հայերէնով։
Համշէնի գրիչներուն զանազան ձեռագիրները բարեբախտաբար մեծ գուրգու-
րանքով եւ ակնածանքով պահուած են Երուսաղէմի Պատրիարքութեան Մատե-
նադարանին մէջ եւ ուրիշներ ալ կը գտնուին Բրիտանական, Մխիթարեան 
Հայրերու, Փրինսթըն Համալսարանի բաժանմունքներու մէջ,  ինչպէս նաեւ 
Երեւանի Մաշտոցի անուան Մատենադարանի Ձեռագիրներու բաժիններուն մէջ.
Պատմական շատ կարեւոր հիմնական արժէք ներկայացնող տեղեկութիւններ 
կան այդ գանձերուն մէջ եւ կ՝ուզեմ յիշել քանի մը հատը ամփոփ կերպով։ -
— Խաչիկ Հօր Վանքին մէջ պահուեր են Վարդանանց Պատերազմի Նահա-
տակներուն մէկ մասին նշխարները։
— Գրիչներ եղած են որ իրենց ընտանեկան պարագաներուն, ազգականներուն 
եւ ուսուցիչներուն մասին գրած են իրենց  անուններով եւ երբեմն ալ մանրամ
ասնութիւններով։                                                                                                 
— Հակառակ Օսմանեան կառավարութեան անասելի ծանր ճնշումներուն, նաեւ 
Ստալինի գործադրած խժդժութեանց, մշակոյթ ստեղծող, քաղաքակրթութիւն 
շէնցնող,  արուեստ տարածող Համշէնցիներ մնացեր են իսկական կերտող 
Հայեր եւ շէնցուցած են հայ քաղաքակրթութիւնը։։

Սահակեան Շատ Լուրջ Աշխատանք Ըրած է
Սահակեան շատ  լուրջ եւ մանրակրկիտ աշխատանք տարած է տարիներով եւ 
իսկապէս  նուիրուածութեամբ յաջողած է այս դժուարին գործը ներկայացնել՝ 
մշտաhաղորդ ոճով։
Սահակեան,, որ Երեւանի Պետական Համալսարանի Արեւելեան Գիտութեան 
Բաժինի Հայ-Օսմանական Առնչութիւններու ղեկավարն է, հրատարակած է 
նաեւ Համշէնի մասին այլ ուսումնասիրութիւններ եւ հինգ մենագրութիւններ, 
ոմանք թարգմանուած են օտար լեզուներու՝ մատչելի դարձնելով այլազգի 
գիտնականներուն եւ ըմթերցողներուն։
Սահակեան բազմաթիւ երկիրներու մէջ մասնակցած է համագումարներու, 
գիտաժողովներու եւ դասախօսած է միջազգային նիւթերու մասին։ Քանի մը 
ամիս առաջ ելոյթներ ունեցաւ Լոս Անճելըսի մէջ ներկայացնելով իր այս նոր 
աշխատանքը։։      
Հատորը փաստերու անվիճելի համադրում մըն է եւ կը բաղկանայ 363 էջերէ, 
չորս գլուխներէ եւ ունի վկայագրող անվիճելի տեղեկութիւններ։ Բուն նիւթը 
տարածուած է 303 էջերու վրայ, իսկ մնացած էջերուն մէջ տպագրուած են 
օգտագործուած աղբիւրներու ցանկերը՝  179 հայերէն եւ 59 օտարալեզու – 
ֆրանսերէն, Անգլիերէն, Ռուսերէն, Յունարէն, Թուրքերէն, եւայլ։ Կան 19 էջ 
տեղանուններու եւ անձնանուններու բաժին մը հատորին վերջաւորութեան։ 
կան նաեւ տեղեկուիւններ յիշատակարաններու, շարակնոցներու, սաղմո-
սարաններու, հոգեւորականներու եւ այլ նիւթերու մասին։ Հատորը կը պարու-
նակէ գունաւոր եւ սեւ-ճերմակ 114 լուսանկարներ, որոնք աւելի մատչելի կը 
դարձնեն ուսումնասիրութիւնը։  Համշէնի մասին ամփոփումներ կան  չորս էջ 
անգլիերէն եւ չորս էջ ռուսերէն։
Ուշագրաւ երեւոյթ մըն ալ այն է որ Սահակեան չորս անգամ Համշէն այցելած 
է եւ բնականաբար ականատես եղած է այդ համայնքի կենցաղին, առօրեային, 
ապրելակերպին, մշակութային տուեալներուն, լեզուական եւ բարբառային 
նրբութիւններուն, ասացուածքներուն, առածներուն,  կատակներուն, ժողովրդա-
կան երաժշտութեան, պարերուն, զգեստներուն, եւայլն։  Այս բոլորին մասին հեղի-
նակը լայնօրէն արտայայտուած է՝ հիմնուած փաստերու եւ տուեալներու վրայ։
Այդ այցելութիւններէն ետք Սահակեան պատրաստած է նաեւ Համշէնի մասին 
քարտէս մը՝ մանրամասնօրէն տեղադրելով կարեւոր վայրերը, գիւղակները, 
աշխատանքային կեդրոնները;
Յամենայնդէպս, այս խիստ կարեւոր իրողութիւններու եւ վկայութիւններու 
հատորը պէտք է անպայման կարդալ եւ թարգմանել օտար լեզուներու՝ 
աշխարհատարած ժողովուրդներուն ծանօթացնելու հայոց պատմութեան այդ 
շրջանի իրագործումներն ու նուաճումները։

Լուսինէ Սահակեանին խորին շնորհակալութիւն յայտնելը, իր երկը գնահատելը 
եւ «վարձքդ կատար» ըսելը երբեք բաւարար չեն։
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ՌԱԿ-ի Երախտաւորները

Վարուժան Խաչատուրեան
(1924, Լաթաքիա – 2012, Կլենտէյլ)

ԱՐԱ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ

Երախտաւոր Վարուժան Խաչատուրեան ծնած 
է Սուրիոյ ծովեզերեայ Լաթաքիա քաղաքը, 
24 Ապրիլ 1924-ին, Կիլիկիոյ պարպումէն 

ետք Հաճընէն տեղահան եղած Արթին եւ Թշխուն  
Խաչատուրեանի համեստ յարկին տակ: Փոքր 
տարիքէն կը կորսնցնէ հայրը ու կ’ապաւինի իր 
մօրեղբայրներու խնամքին, որոնք Հաճնոյ ծանօթ 
Կոստանեան գերդաստանէն էին, եւ նոյնպէս եկած 
էին Լաթաքիա:
Ծովեզերեայ այս քաղաքը դարձած էր կիլիկեցի-
ներու համար առաջին կայանը, ուր սկսած էր 
կազմակերպուիլ փոքրաթիւ համայնք մը, իր նախակրթական վարժարանով: 
Այնտեղ գոյութիւն ունէր նաեւ Հ.Բ.Ը.Մ.ի մասնաճիւղ մը, որ  կազմուած էր 
Ալեքսանտրեթէն հոն հաստատուած միութենական անդամներէ:
Վարուժանը իր հասակակիցներուն հետ կը յաճախէ տեղւոյն Յակոբեան 
նախակրթարանը: Միութենական կեանքի հանդէպ իր հետաքրքրութիւնը 
պատանի տարիքէն զինք կը մղէ դառնալու անդամ՝ տեղւոյն Բարեգործականի 
(Հ.Բ.Ը.Մ.) մասնաճիւղին, որպէս պատանի անդամ, ուր սկսած էին յաճախել 
նաեւ իր հասակակից դպրոցական ընկերները:
1939-ին, երկրորդական իր ուսումը շարունակելու նպատակով կը մեկնի Կիպրոս, 
մուտք գործելու Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւն, ուր տարի մը առաջ 
մեկնած էր երէց եղբայրը՝ Արամը:
Մելգոնեանի մէջ ան իր հետաքրքրութիւնը աւելի շատ կը կեդրոնացնէ 
առեւտրական դասընթացքներուն վրայ: Որպէս Բարեգործականի հաստա-
տութիւն, Մելգոնեանէն ներս գործող մարզական ու արիական շարժումները  
աշակերտութիւնը խանդավառ մթնոլորտի մէջ կը պահէր, մանաւանդ երկրորդ 
համաշխարհային պատերազմի շրջանին, եւ այդ խանդավառութենէն անմասն 
չի մնար նաեւ Վարուժան եւ կ’ընդունի իր մասնակցութիւնը բերել Արիական 
խումբին, դառնալով Արիական շարժումի առաջնորդներէն:
Այդ ընթացքին, Խաչատուրեան ընտանիքի հարազատները Լաթաքիայէն արդէն 
տեղափոխուած էին եւ հաստատուած էին Լիբանան: Վարուժանն ալ Մելգոնեան 
հաստատութիւնը աւարտելէ ետք՝ 1944-ին, կու գայ Պէյրութ, միանալու իր 
հարազատներուն: Իր նախասիրած առեւտրական ճիւղին մէջ հմտանալու 
համար, ան շուրջ տարի մը կը պաշտօնավարէ Archer հաստատութեան մօտ:
1945-ին, եղբօր Արամի հետ կը հիմնէ Khachadourian Trading Company 
առեւտրական հաստատութիւնը, Պէյրութի մէջ: Խաչատուրեան եղբայրները 
հագուստեղէնի մեծաքանակ արտածման կը ձեռնարկեն, ու իրենց հիմնած 
առեւտրական հաստատութիւնը կարճ ժամանակի ընթացքին մեծ յաջողութեան 
կը հասնի: Հաստատութեան կողմէ արտածում կը կատարուի մերձակայ գրեթէ 
բոլոր արաբական երկիրները:
Վարուժան, որպէս միութենական, իր մասնակցութիւնը կը բերէ Հ.Ե. Ընկե-
րակցութեան Պէյրութի մէջ ծաւալող շարժումներուն: Գաղափարական իր 
համոզումով, 1945-ին մուտք կը գործէ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան 
շարքերը, միանալով իրեն սերնդակից երիտասարդ շարքայիններուն, որոնցմէ 
շատեր Մելգոնեանէն ներս եղած էին իր դպրոցական ընկերները: Հետզհետէ 
ընդարձակելով իր ազգային հասարակական գործունէութիւն, ան իր խանդավառ 
մասնակցութեամբ մաս կը կազմէ նաեւ Բարեգործականի տեղական վարչական 
մարմիններուն, որուն անդամագրուած էր դեռ պատանի տարիքէն, Լաթաքիոյ 
մէջ:
Արամ եւ Վարուժան Խաչատուրեան եղբայրներու առեւտրական հաստատու-

թիւնը սկսած էր կերտել փայլուն յաջողութիւն: Իրենց գործունէութեան 
առաւել զարգացման նպաստելու նպատակով աշխատանքային յաճախա-
կի ճամբորդութիւններու ընթացքին, Վարուժան առիթը բաց չէր թողեր 
ծանօթանալու միջինարեւելեան երկիրներու գաղութներուն մէջ ծաւալող 
ազգային ու հասարակական եռուզեռին:
Պէյրութի մէջ Թէքէեան Մշակութային Միութեան ձեռնարկած ծրագիրներուն եւս 
Վարուժանն ու եղբայրը՝ Արամը, կը նպաստեն իրենց անվերապահ ներդրումով: 
Արամը կը դառնայ Պէյրութի Վահան Թէքէեան վարժարանի հոգաբարձութեան 
անդամ, երկար տարիներ:
1957-ին, Վարուժան կեանքի ընկեր կ’ընտրէ Սեդա Մեյմարեանը, ու անոնք կը 
բախտաւորուին երկու մանչերով՝ Վիգէն եւ Սեւակ եւ դուստրով մը՝ Մարալ: 
Սեդան ալ իր հերթին Պէյրութի մէջ իր ժրաջան մասնակցութեամբ երկար 
տարիներ մաս կը կազմէ եւ կը ծառայէ Տիկնանց միութենական կազմերուն 
աշխատանքներուն:
Խաչատուրեան ամոլը իրենց երեք զաւակները կ’ուղարկեն Պէյրութի Բարե-
գործականի վարժարանները, ուր անոնք հասակ կ’առնեն հայկական միջավայրի 
մէջ ու կը հետեւին իրենց ծնողաց օրինակին:
Երախտաւորին հասարակական կեանքը աւելի կը հիմնաւորուի, երբ ան մաս կը 
կազմէ ՌԱԿ-ի Լիբանանի շրջանակի ղեկավարութեան ու մօտէն կը գործակցի 
Թ.Մ.Մ. Հիմնադիրներու մարմնի անդամներուն, ՌԱԿ-ի երախտաւոր Փրոֆ. 
Բարունակ Թովմասեանի, Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեանի, Գերսամ Ահարոնեանի, 
Յակոբ Դաւիթեանի եւ Հայկաշէն Ուզունեանի հետ:
Վարուժանի ստանձնած պատասխանատու պաշտօնները, Պէյրութի մէջ, զինք 
կ’առաջնորդեն որ ինքն ալ մաս կազմէ Հ.Ե.Ընկերակցութեան Կեդրոնական 
Վարչութեան, 1972-ին: Այս շրջանին Պէյրութի արեւմտեան շրջանէն ներս 
արդէն բացումը կատարուած էր «Ալեք Մանուկեան» գեղակերտ կեդրոնին, 
ուր կը գործէր Բարեգործականի Լիբանանի Շրջանակային Յանձնաժողովը, 
իր կրթական յանձնախումբով: 1968-ին ալ Վարուժան եւ եղբայրը՝ Արամ, 
արժանացած էին Հ.Բ.Ը.Միութեան վարժարանի վկայականին:
1975-ին սկիզբ կ’առնէր Լիբանանի եղբայրասպան քաղաքացիական բախումնե-
րը, ու Լիբանանահայութեան երբեմնի հասարակական աշխոյժ եռուզեռը կը 
նուազէր, գտնուելով անորոշ կացութեան մը առջեւ:
Այդ օրերուն Խաչատուրեանին կը վստահուի Լիբանանի ՌԱԿ Շրջանային 
վարչութեան ատենապետութիւնը: Անոր առաջին պարտականութիւնը կ’ըլլայ 
ապահովել ՌԱԿ-ի շրջանակի մասնակցութիւնը Պէյրութի միջ-համայնքային եւ 
կուսակցական մարմնին: Ատենապետի հանգամանքով ան յաճախակի կապի 
մէջ կը մտնէ մերձակայ արաբական երկիրներու հետ, մանաւանդ Պարսից Ծոցի 
փոքրաթիւ, բայց ունեւոր գաղութին հետ, բան մը, որ կարելի կը դարձնէ ՌԱԿ 
Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան կողմէ ուղարկուած պատուիրակութեան 
միջոցաւ շօշափելի օժանդակութիւն ապահովել Լիբանանահայ գաղութին: 
Շրջանային Վարչութեան երկամեայ շրջանը բոլորելէ ետք, Խաչատուրեան 1977-
ին կը միանայ ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան կազմին, ու այդ հանգամանքով 
կ’ուղարկուի ՌԱԿ-ի զանազան շրջանակներ (1977-82):
Թ.Մ.Մ. Հիմնադիրներու մարմնի կազմը, որ կորսնցուցած էր իր անդամներէն 
երեքը, 1986-ին կը համալրուի նոր անդամներով, որոնց մէջ էր նաեւ երախտաւո-
րը: Ան իր խանդավառ մասնակցութեամբ կը սատարէ եւ մեծ ներդրում կ’ունենայ 
Թ.Մ.Մ.-ի նոր ծրագիրներուն: Իր հասարակական այս պաշտօնին վրայ ան կը 
մնայ շուրջ 12 տարի: 
Խաչատուրեան, 1998-ին, իր կողակցին հետ վերջնականապէս կը տեղափոխուի 
Լոս Անճելըս, ուր արդէն տարիներ առաջ  մեկնած էին իր զոյգ մանչերը, ուսանելու 
նպատակով եւ հաստատուած էին Գալիֆորնիա:
Լոս Անճելըսի մէջ եւս, անկախ յառաջացած տարիքէն, երախտաւորը նոյն 
եռանդով հետեւողական հետաքրքրութիւն կը ցուցաբերէր, մօտէն հետեւելով  
եւ մասնակից դառնալով տեղւոյն հասարակական կեանքի եռուզեռին:
Երախտաւորը, յետ կարճատեւ հիւանդութեան, իր աչքերը կը փակէր Կլենտէյլի 
մէջ՝ 2012-ի Դեկտեմբերին:

***
Խաչատուրեանի եղբօր որդին՝ Նարը, եւ փեսան՝ Տօքթ. Յովիկ Վարդանեանը, 
Պէյրութի մէջ անդամ  են Թ.Մ.Մ.ի Հիմնադիրներու մարմնի կազմին։

Հրաչ Մանուկեանի Յիշատակին

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Ես ողբացեալ Հրաչ Մանուկեանին ծանօթացայ 
Փասատինայի մէջ։ Լսած էի թէ ան Պէյրութի մէջ 
եղած է Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր 

Միութեան հաւատաւոր անդամ, գործունեայ վարչական, 
մարմնամարզի սիրուած ուսուցիչ Յովակիմեան-Մանու-
կեան վարժարանէն ներս եւ վերջապէս պատասխանատու 
մարզիչ աղջկանց պասքէթպոլի խումբին։
Կիպրոսի մէջ ան եղած է ՀԲԸ Միութեան Մելքոնեան 
Կրթական Հաստատութեան հոգաբարձութեան անդամ, իսկ Գալիֆորնիոյ 
մէջ ան եղաւ մղիչ ուժն ու ժրաջան անդամը Վեթերաններու վարչութեան, որ 
մշակութային թէ ընկերային ձեռնարկներով վառ պահեց մշակոյթի ջահը, Սան 
Ֆէրնանտօ հովիտի շրջանին մէջ։
Բայց երկար տարիներու բարեկամութիւնը պայման չէ որ մարդ ճանչնայ մէկու 
մը նկարագրի բարեմասնութիւնները։ Ան տոգորուած էր ՀԲԸ Միութեան 
սիրով եւ ոչ մէկ ջանք չէր խնայէր սիրայօժար ծառայելու իր սիրած Միութեան 
առաքելութեան՝ մշակութային թէ ընկերային գործունէութեանց ճամբով։
Ան միշտ ներկայ կ՛ըլլար ՀԲԸ Միութեան թէ Թէքէեան Մշակութային Միութեան 
ընկերային թէ մշակութային ձեռնարկներուն եւ բուռն կերպով կը դատապարտէր 
անոնք որոնք կամայ թէ ակամայ կը բացակայէին այդ ձեռնարկներէն։ Իր 
քննադատութիւններն անգամ կ՛ըլլային առանց վիրաւորելու իր բարեկամները, 

որովհետեւ ան բարի էր նկարագրով ու հեզ՝ խառնուածքով։
Երբ իր ներկայութեան գտնուէի՝ երեւակայութիւնս թռիչք առնելով կը սաւառնէր 
դէպի նախացեղասպանութեան շրջանի Պոլիսը, ուր Դանիէլ Վարուժան կ՛երգէր 
«Հացին Երգը» ըսելով,
Սերմանողն է։ Յաղթահասակ կը կանգնի
Մայրամուտի շողերուն մէջ ոսկեթոյր։
Ոտքին առջեւ անդաստաններն հայրենի
Կը տարածեն մերկութիւննին անպարոյր։
Հրաչին համար անդաստանները իր աշակերտներն էին՝ որոնց սրտերն ու 
հոգիները ան կը թրծէր ՀԲԸ Միութեան սէրով եւ ազգին համար անսակարկ 
ծառայելու նուիրումով։
2012 թուականին՝ Հրաչին հետ ծառայեցի ՀԲԸ Միութեան Նաւասարդեան 
խաղերու վարչութեան մէջ եւ հոն անդրադարձայ որ ան որքան բծախնդիր էր 
Միութեան ձեռնարկներու յաջողութեան նկատմամբ։
Այսօր՝ իր մահուան վաղորդայնին, ես կը յանդգնիմ ըսելու որ եթէ ՀԲԸ Միութիւնը 
բանակ մը ըլլար, ողբացեալ Հրաչ Մանուկեանը պիտի ըլլար այդ բանակին 
առաջին զինուորը եւ անվերապահօրէն պիտի պայքարէր անոր գոյատեւման։
Հրաչ Մանուկեան նաեւ էր ուղղամիտ կուսակցական մը, պատկանելով 
Ռամկավար Ազատական կուսակցութեան։ Ան՝ Ռուբէն Հերեան ակումբին գծով 
նուիրուած էր ծառայելու ազգին եւ իր կարեւոր ներդրումը բերելու գաղութիս 
բարգաւաճման եւ զարգացման։
Խօսքս վերջացնելէ առաջ, կ՛ուզեմ դիտել տալ որ Հրաչ Մանուկեանը մինչեւ իր 
կեանքին վերջին օրը մնաց պատնէշի վրայ եւ երբեք չզիջեցաւ իր որդեգրած 
սկզբունքներէն։ Թող իր յիշատակը անմար մնայ . . .
Թող այս սրտբաց եւ անկեղծ խօսքերը ծառայեն որպէս խունկ ու աղօթք անոր 
յիշատակին եւ մխիթարութիւն՝ անոր հարազատներուն։ 
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Օգնիր մեզ...
Ռ. ԿՈՐԻՒՆ

Ապրիլ ամիսն էր, Ցեղասպանութեան ոգեկոչման Ապրիլ 24-ից  հինգ օր 
առաջ, դեռ ծէգը չբացուած տնեցիներին թողնելով քնած վիճակում՝ 
սուս ու փուս  տնից բակ մտայ, որոշել էի նախաճաշի համար թարմ 

մատնաքաշ (բառբառի) հաց գնել: Դնչակալը (դիմակ) դէմքիս հագցրած 
պսակաժահր ախտավարակից պատսպարուելու համար փողոց ելայ, երկինքը 
կապարաթոյր միատարր ամպով էր պատել, նոյնն էր նաեւ իմ հոգեվիճակը 
այդ ժահրի պատճառով: Արդէն շուրջ երեք ամիս էր, աշխարհը տագնապի 
մէջ էր գտնւում, ճգնաժամ էր ապրում: Չինաստանից դուրս էր սպրդել այդ եւ 
երկրից-երկիր աւերներ գործում:
Ապրում էինք Սանլանդ քաղաքում, հացթուխը շուրջ երեք մղոն մեր տնից 
հեռաւորութեան վրայ էր գտնւում դէպի արեւմուտք Ֆութիլ պողոտայի վրայ, 
ուր քայլելով պիտի գնայի: Երկարաձիգ մեր փողոցում անդորր էր տիրում, 
հազուադէպ ինքնաշարժի երթ, իսկ ղուշերը ազատ վայելում էին իրենց 
թռիչքներով ու կռկռոցներով, ինչ լաւ է թռչնոց կեանքը ոչ մտածմունք ունեն 
ոչ մտահոգութիւն: Օրը կիրակի էր, մարդիկ փակուած էին իրենց տներում, 
ոչ թէ կիրակի հանգստի օր լինելու համար, այլ գրեթէ շաբաթուայ լրիւ օրերը 
ինքնամեկուսացում եւ սահմանափակ երթեւեկութիւն էր, քանի որ ամբողջ 
Լոս Անջելէս գաւառում էլ մօտաւորապէս պարէտային վիճակ էր տիրում, 
հրահանգուած էր ի մասնաւորի մեծահասակներին փակուել տներում, միայն 
կարճաժամկէտում որոշները կարող էին դիմակով առաւօտեան դուրս գալ 
գնումներ անելու համար, առանց  դիմակի տեսնուողը տուգանուելու էր: 
Սննդի առեւտրակենտրոններում շարքեր էին գոյանում, մարդիկ վախվխելով 
էին քայլեր վերցնում, յանկարծ չդիպչէին իրար կամ շատ մօտենան: Ճամբիս 
հատ ու կենտ դիմակաւորուած մարդիկ մօտիցս անցնում էին լուռ ու մունջ եւ 
ուշադիր: 
Արդէն տասնհինգ տարի է ապրում 
եմ Լոս Անջելըսում, այս տարիների 
ընթացքում մարտ ամսի վերջերից 
սկսած օդերը տաքանում էին, այնպէս 
որ զովամղիչի անհրաժեշտութիւն էր 
զգացւում, սակայն այս տարի հակառակն 
է՝ ցուրտ-անձրեւ եւ տաքուկ հագուստի 
կարիք: Տաք օրեր են ցանկալի նկատելով 
ինչպէս ասւում է, թէ՝ ժահրը  մասամբ 
անկարողանում է վարակել: Իսկա-
պէս ինչ տագնապալի ժամանակների 
հանդիպեցինք, նախկինում, իմ ողջ 
կեանքում այսպիսի մեկուսացման եւ 
դիմակակրման օրեր չպատահեցին եւ ով 
գիտէ որքան է տեւելու այս նեղացուցիչ 
վիճակը:
«Կիլիկիա» հացթուխ-անուշարանում միակ յաճախորդն էի կանուխ եկած 
լինելով, դրամարկղի մօտ մէկը չկար, փոքրածաւալ խանութում  քով-քովի 
դրուած սառնարանների մէջ ցուցադրւում էին զանազան տեսակի թխուածքներ 
քաղցրասիրահարի ախորժակ գրգռող, եկել էի  միայն հաց գնելու, խանութի 
ներսի դռնից հացթխանոցն էր երեւում, ուր կանայք եւ տղամարդիկ գործով 
էին զբաղուած, ով գիտէ ինչ կանուխ ժամի էին եկել աշխատանքի, որ հացը 
արդէն պատրաստ էր, թոնիրի մէջ չի եփւում հացը, փուռեր եւ օջախներ, 
թոնիրի մէջ թխուած լաւաշը այլ հոտ ու բոյր ունի: Այս հացթուխների մեծամասն 
աշխատաւորները մեր հայաստանցի քոյր ու եղբայրներ են, հայրենիքից 
արտագաղթելով աշխատանքի են լծուած իրենց գոյութիւնը պահպանելու եւ 
նաեւ օգնելու իրենց հարազատներին Հայաստանում: 
Կանգնած տեղիցս կանչ տուի.
-Քուր ջա’ն. շնորհ կը բերէ՞ք:
Այս մէկը ինձ ծանօթ չէր, միջահասակ մի հայ տիկին.
-Ի՞նչ կը ցանկանաք:
-Երեք մատնաքաշ, որ ասեմ մէջտեղից կիսէք, կը լինի՞.
-Ինչու չէ, հիմա կը պատրաստեմ:

Նա համեստ ու քաղաքավարի պատուէրս 
առնելով մտաւ հացթխանոց:
Մենակ եմ խանութում ցուցափեղկերին 
եմ նայում, մէկէն ուշադրութիւնս գրաւեց 
դիմացի պատի վրայ փակցուած պայտը, 
անմիջապէս յիշեցի անցեալում այստեղ 
հացի եկած ժամանակս նկատել էի այդ 
պայտը եւ հետաքրքրութեան համար 
հարց էի տուել աշխատաւոր կնոջ.

-Քուր ջան սա ինչ նշան է պատին փակցուած:
Նա շրջուելով դէպի պատը պատասխանեց.
-Սա նալ է կոչւում, չարը (սատանայի մուտքը) խափանելու համար է:
Վրդովեցայ ոչ հայերէն բառ լսելով եւ անմիջապէս ուղղեցի բարձրաձայն ասելով.
-Քուր ջան, սրան պայտ են կոչում, անունը պայտ է, ձիերի, ջորիների եւ էշերի 
սմբակներին են ամրացնում, ախր ինչու մեր ոսկեղնիկ լեզուն աղաւաղում 
ենք, էլ ռուսերէն, պարսկերէն եւ այլն խառնում մեր լեզուի հետ սարքում ենք 
շիլաշփոթ (խառնաշփոթ), էլ չեմ խօսում փողոցներում խօսուող ժառգոն տեսա-
կը, աղբիւրը իր պարզ ու յստակ ջուրով է ախորժելի: Այդ նկատողութիւնից 
յետոյ իրեն պատմեցի թէ Իրանում եւս ի մասնաւորի գիւղերում մուտքի դռան 
վերեւում ամրացնում են այդ պայտը չարքերից եւ դեւերից պաշտպանուելու 
համար, ժողովրդական հաւատալիք սնապաշտութիւն պէտք է համարել:
Գործաւորի ձայնը սթափեցրեց ինձ մտքերից:

-Ահա աղբէր ջան հացերը:
-Կարելի է խնդրեմ մի երեք կապոց էլ լաւաշ տաք:
Դրամը վճարելով, երկու տոպրակներով դուրս եկայ, ուրախ էի նախաճաշի 
համար թարմ հաց էի տանում տնեցիների համար: Երկինքը դեռ մնում էր 
ամպամած եւ ցուրտ, կամաց քայլերով դէպի տուն ճամբայ ընկայ մայթի կողմից, 
ճամբան քիչ աշխուժացել էր: Պողոտան կտրելով փողոցից շարունակեցի դէպի 
տուն, երկու փողոցների կտրուածքին տեսայ մի մարդ միայն կարճ տաբատը 
հագին, տան առջեւը մայթին կանգնած, մէջքը դէպի իմ կողմը, գլուխն ու 
աջ ձեռքը դէպի երկինք պարզած բարձրաձայն կանչում է՝.- Տէ’ր Աստուած, 
մեզ օգնիր քորոնա վիրուսից (My God, help us from corona-virus): Ես մայթին 
կանգնած հետաքրքրութիւնից մղուած տեսարանն էի դիտում, մի տարեց 
կին դնչակալը երեսին ջղայնացած կանչում էր՝- ա’յ տղայ, հագուստդ հագի’ր, 
չմրսե’ս, եկեղեցի կ’երթանք, կ’աղօթենք (Hey body. Wear your clothes, so you 
don’t get cold. Let’s go to church and and pray): Չիմացայ նրանք ինչ ազգի էին, 
ինձ հասկանալի անգլերէնով կը խօսէին, Լոս Անջելըսը  խայտաբղէտ ազգերի 
խառնուրդ քաղաք է: Նրանց այդ վիճակում թողած ճամբաս շարունակեցի 
մտքերով տարուած՝ ախր Աստուած մարդուն խելք, գիտակցութիւն է տուել 
ճիշտ ձեւով տնօրինի իր կեանքը, բնութիւնը չաղտոտի, ջուրը, գետերը, ծովերը, 
ովկեանները եւ միջավայրը չապականի, շրջապատը մաքուր պահի, մարդկային 
յարաբերութիւնները չվտանգի, խաղաղ ու շրջահայեաց կեանք ապրի: Ով գիտէ 
բնութեան աղտոտութեան հետեւա՞նք է այս ժահրի տարածումը, թէ’ աղէտաբեր 
գաղտնի արարք... ապագան կ’ապացուցի: 
Քիչ քայլելուց յետոյ հանդիպեցի Սիմոն ընկերոջս, նա դիմակը երեսին բարիլոյսով 
սկսեցինք մեր զրոյցը առանց ձեռնուելու եւ անձերի հեռաւորութիւնը յարգելով:
-Հա սիմո’ն, այս ժամին ի՞նչ ես անում փողոցում.
-Քանի երթեւեկութիւնը քիչ է, դուրս եմ եկել քայլելու, միթէ կարելի է գիշեր-
ցերեկ տունը բանտարկուած մնալ այս հրէշ վիրուսի պատճառով, ձանձրանում 
եմ, Աստուած չանի այս վիճակը երկար տեւի, ընկճուածութիւն եւ այլ անպա-
տեհութիւններ առաջ կը բերի:
-Յոյսով այդպէս որ դու ես ասում չի լինի, ճիշտ է դաժան եւ վտանգաւոր մի 
համաճարակ է սա, սակայն աշխարհի կառավարութիւնները զօրահաւաքի են 
ենթարկել իրենց պայքարի միջոցները նրա տարածման առաջը խափանելու 
համար:
-Ինչքան միամիտ ես դու, այս խմորը շատ ջուր կը խմի, գերմեծերի քաղա-
քականութիւնն է սա, աշխարի կարգ ու սարքը փոխելու նպատակներ է 
հետապնդւում, վայն եկել է թերաճ երկրներին. նրանց դէպի սնանկութեան եւ 
առաւել կախուածութեան են  տանելու:
-Իմ խելքն էլ  չի կտրում, որ էսքան շուտ վերջ գտնի, այս քանի ժամանակում 
մեր առօրեայ կենցաղը ամբողջովին փոխուել է: Մեր նիստ ու կացը, վարք 
ու բարքը, հարազատական, բարեկամական եւ ընկերային շփումներն ու 
յարաբերութիւնները կասեցուել են, էլ չեմ խօսում մշակութային ձեռնարկների 
եւ ճամբորդութիւնների մասին:
-Դեռ ուր ես, եթէ այսպէս առաջ գնանք սոցիալական կեանքը յեղաշրջուելու է: 
Մի քանի ամիսներ առաջ մի յարգելի անձի մահուան առիթով ինչ յարգանքուվ 
ու պատուով հոծ յուղարկաւորների մասնակցութեամբ ննջեցեալը հողին էր 
յանձնւում մահախօսական ելոյթներով եւ դրուատանքի արտայայտութիւններով, 
սակայն այս օրերին թոյլ չի տրւում հինգ-վեց հոգուց աւելին նեկայ գտնուելու 
թաղման արարողութեան: Մէկ կեանք մարդը համալսարանի դասախօս է 
եղել, սերունդ է դաստիարակել, ուսում եւ գիտութիւն է փոխանցել, հապճեպ 
գերեզմանատուն են տանում եւ անշուք թաղում կատարում մի հինգ հոգով:
-Իմ կարծիքով մարդկանց հաւաքականութիւններից զրկելու միտում կայ, 
մոռացնել տալ անցեալի սովորութիւնները, իրենց թխած նորագոյն քաղաքական 
ու մշակութային կեանքով ապրելու համար:
-Ինչ անենք, մկրատն ու կտորը գերմեծերի ձեռքումն է, ինչպէս ուզում են, 
այնպէս էլ կը ձեւեն:
-Արդարեւ հնարաւոր չի այսպէս բանտարկուած ապրել, միթէ կարելի է առանց 
հանդէսի, հարսանիքի, խրախճանքի ապրել, կարօտախտով պիտի տառապենք:
-Լաւ, ընկեր ջան, լաւ որ քեզ հանդիպեցի, չկիսուելու պատճառով խօսքերը 
կուտակուել դարձել էին մաղձ, բացուելով թեթեւացայ, դեհ գնանք, յուսով 
շուտով հանդիպենք:
Տուն հասնելով տնեցիները արթնացել էին, աղջիկս ինձ տեսնելով հարց տուեց.
-Պա’պ որտեղ էին գնացել:
-Նախաճաշի համար թարմ հաց առնելու:

-Միթէ քեզանից չեմ խնդրել, բոլորովին դուրս չերթաս, մարդկանց հետ չշփուես, 
էս վիրուսը (մանրէ-ախտ) շատ վտանգաւոր է, եթէ բռնուեցիր ծանր է լինելու, 
էլ չկրկնուի, հիմա հագուստներդ փոխիր, թող լուացուեն, ինքդ էլ բաղնիք առ, 
յետոյ արի նախաճաշենք:
Ինչ արած, պէտք է լսել, ենթարկուել, մանաւանդ որ աղջիկս հիւանդանոցի 
դեղատան պատասխանատուներից է: 
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ՊՕՂՈՍ  ԼԱԳԻՍԵԱՆ

Երկինք ու երկիր մեզ ձայն էն տալիս՝
Դռները բացէ′ք, գարուն է գալիս:

Համօ Սահեան                  
 
‘’Գարուն ա, ծաղիկ է արել’’: Արեւի շողերի հեքիաթ է գարունը, բա′ց արա 
հոգուդ աչքերը, փերիները երկնքից իջել գարուն բերում երկրին, մարդկանց 
սրտերը թրթռացրել տիեզերքի սիրով: Գարունը, սիրոյ բողբոջումէ , մարդկանց 
սրտերին վառուող լոյս: Աստղերի լոյսը քու աչքերում այցի ես եկել երկիր: Կեանքը 
գարնանային լոյսի թրթիռ է, հէքիաթային վայելք, արբեցի’ր նրանով, գինովցի’ր 
լոյսով, հոգիդ վարարի’ր գարնան շունչով:  
‘’Գարուն ա, ծաղիկ է արել’’: Գարնան  լոյս իջել արմինների լեռնաշխարհին: 
‘’Հայկ Համաստեղութեան’’ հայոց հին աստուածների տաճարից Արամազդի 
դուստր Անահիտ դիցուհին ‘’Արմինա’’ երկիր եկել, բուռ-բուռ ծաղիկ փռել 
հայոց լեռների լանջերին, հայոց դաշտերի ցորեանի ծովակների ալեակներին: 
Մայրանալու լոյս  ցանել այգիներում, ծառերն էին ծիծաղում, ծաղկի լոյսի հրդեհ 
էր, արեւը իր կրակի լոյսի եօթ գոյների ծիածան գօտի կապել նրանց թեւերին:
‘’Գարուն ա, ծաղիկ է արել’’:  Հայոց լեռների լանջերի բացատներում հազար 
գոյնի մանուշակն էր խնդում, դիտե՞լ ես նրա աչքերից կաթած լոյսը: Գարնան 
շունչից հայոց լեռների ձիւնն էր հալչում, հողից պայթում էին շաղոտ ժպիտով 
կարմիր, կապոյտ,սպիտակ ծաղիկներ՝ ձնծաղիկներ: 
‘’Գարուն ա, ծաղիկ է արել’’:  Մտել ե՞լ ես ծաղկած այգիներ, տեսե՞լ ես 
ծիածանացած ծառերը, ունկնդրե՞լ ես նրանց ծաղկած լոյսի համանուագը: 
Քու հոգին էլ ծաղիկ չի՞ դարձել, քու հոգին էլ մայրական սիրոյ հրճուանքով 
չի՞ խայտացել: Քու երկիրը յափշտակած անօրէն մարդիկ արդեօք մտե՞լ են 
նախնիներիդ ‘’Մայր Դիցուհու’’ խանդաղատանքով պայթած ծաղկած այգիներ, 
չէ՜, եթէ այնտեղ եղած լինէին, ունկնդրած լինէին նրանց երգը, նրանց հոգիներում 
էլ արարում ծաղկած կը լինէր: Անբան, անօրէն, անբարոյ մարդիկ, Աստուած 
նրանց հոգիներին երբեք գութ չէր կաթել:
‘’Գարուն ա, ծաղիկ է արել’’: Գարնան մեղմիկ զեփիւռի շունչի հեշտանքից 
թռչունների երամներն են գալիս հայոց երկիր, գարուն երգում: Քու աշխարհի 
հէքիաթ գարնանը ծիծառներն են վերադառնում երկիր, յիշո՞ւմ ես նրանց 
լոյսային թռիչքը քու ոստանի  երկնքում, հապա նրանց ծիծաղի կանչը .  .  . : 
Գարունը, կռունկների երամների հէքիաթը չէ˜, որոնց պանդուխտները աղաչում 
էին խապրիկ մը բերել իրենց աշխարհից:
‘’Գարուն ա, ծաղիկ է արել’’: Մեհեան է ծաղկած այգին, մեհեան բաց երկնքի տակ, 
ոչ թէ փակ ու մութ խորշ: Աղօթո՞ւմ ես այնտեղ, չէ՜, բնութեան արարչութեանը 
չեն աղօթում, սքանչանում են նրա հէքիաթով, նրա մայրացման խորհուրդով, 
նրա լոյսով:: Լո՜յս, կեանքի առեղծուած, ամպերում իրար դէմ կռուի ելած 
հիւլէների պայթիւնի, երկնքում իրար փարելու հրճուանքի պոռթկումն է այն: 
‘’Լոյսի մի շողը, մութ յաւիտեանն արժէ’’, խօսել էր ‘’Հեթանոս երգի’’ բանաստեղծ 
Վարուժանը, ինքն էլ Արմին-հայ աստուածների Աշտիշատ  աւանի Վահագնի 
Վահէ-Վահեան  մեհեանի քուրմ:  
‘’Գարուն ա, ծաղիկ է արել’’: Բանաստեղծներն են գարուն դառնում, նրանց 
հոգիներում գարնան արարչութեան ջահեր են վառւում, որոնց լոյսից 
բանաստեղծութիւն է ճառագում: Բանաստեղծներ, մարդկանց հոգիներին 
լոյսի անձրեւ են շաղում, հազար-հազար տաղերի համազարկ զարկում: Իրենց 
լեռների լանջերից ծաղկունքի փունջեր կապած՝ գնում բարձրանում ողիմպոսի 
գագաթ, գինով լի բաժակներ զարկում բանաստեղծութեան ներշնչանք պարգեւող 
մուսաների ու նրանց եղբայր Ապոլլոնի հետ, բաքոսուհիների գինարբուքի 
խրախճանքի տօնահանդէսներին երգի հրճուանքով արբենում, գարուն դառնում:
‘’Գարուն ա, է ծաղիկ է արել’’: Գարնան բոցավառ վարդերը, հէքիաթ են, Աստուած 
սիրոյ կրակ է ցանել նրանց թեrթիկներին: Վարդ, գարնան արեւը եօթը գոյների 
շողշողուն լոյս փռել նրա երեսին: Աստղերի կրակալոյսը  աչքերում՝գեղեցկութեան 
դիցուհի Աստղիկը, Արածանի գետի ափերի սպիտակ վարդաստանների վրայից 
ճախրելու ատեն փուշը ծակել է ոտքը,  կարմիր հուրով ծածկել վարդերի 
թերթիկները, սիրոյ բուրմունք ցանել նրանց վրայ: 

‘’Գարուն ա, ծաղիկ է արել’’: Արա-մազդի 
որդի, արեւ աստուած Միհրն է ժպտում 
Արմինա աշխարհին: Լոյս հոսում 
արտերի ցորեանի ծովակների վրայ, 
նրա գարնանային տաք շունչից հողի 
սիրտն է փափախում: Իրենց թեւերը 
դէպի արեւ տարած ծառերը, նրա լոյսն 
են ըմպում, կանաչում, նրանց  բոյլերից  
ծաղիկ պայթում: Սպիտակ պատմուճան 
հագած լեռների գագաթները սարսռում 

լոյսի շողերից, նրա ջերմ համբոյրից: Արեւի շունչը ձիւնի քօղերը  պատռում՝  
հազար-հազար գոյների ծաղիկներ, ձնծաղիկներ, փրափիոն ծաղիկներ ծիծաղում 
Մանկական մատներով փորել եմ Մուսաների լերան լանջերի ձիւնը, ձնծաղիկ 
եմ հանել հողից, փնջեր արած եկել փարել մայրիկիս, մեր աշխարհի գարունը 
նրան աւետել: Ասում էին, որ Արմինների Աստղիկ Դիցուհին ամէն գարնան 
գալիս է հայոց լեռներ, ձնծաղիկների  թերթիկներ քաղում, սաւառնում հայոց 
շէների վրայ, ափերով այն ներքեւ ցանում, որ մայրերը այդ ձիւնոտ ծաղիկների 
նման փթիթ դուստրեր ծնէին: Ահա թէ ինչու են արմինների դուստրերը այդքան 
սիրուն-սիրուն են՝ հրաշագեղ Աստղիկ դիցուհու նման: 
‘’Գարուն ա, ծաղիկ է արել’’: Հայոց երկրի հողն է արեւ աստուած Միհրի լոյսի 
շեղջերից ջերմում: Ռանչպարներն են հանդերում, ափերով վերցնում այն, տանում 
երեսներին, համբոյր շաղում նրա տաքուկ դէմքին: Հողի պաշտամունք էր հայոց 
երկրում, ռանչպարների սրտերից պաշտամունքի ոգի է ծորում նրա դէմքին: 
‘’Հայրենի’’, ‘’Մայրենի’’ են կոչել այն, յաւիտեան ‘’թեթեւ’’ ննջում նրա գրկում, 

մինչեւ որ փոքր Մհեր դուրս ելնի ժայռի 
սրտից՝  յարութիւն պարգեւի արդարներին: 
Իրենցից յափշտակուած երկրից մի փշուր 
հող են տներ բերում, աղօթք մրմնջում 
այնտեղ հոսած նախնիների խոնջանքին, 
նրա պաշտպանութեան մարտերում 
նահատակուած արեւորդիների արեան 
զոհաբերութեանը:
‘’Գարուն ա, ծաղիկ է արել’’: Ծովինար 
աստուածուհուն ջուր է վարարում է հայոց 
աշխարհին, լեռների լանջերի սրտերից աղբիւրներ են պայթում: Արմին ցեղի 
դիւցազն Անդրանիկը, Սասուն աշխարհի Մարութա սարի ‘’Անահիտի Աղբիւր’’-
ից պայթած սպիտակ ձին սանձած՝ ճակատել թշնամուն: Գարնան ջուրն է 
հոսում հայոց աշխարհի դաշտեր, կեանք պարգեւում հողին: Ջուրը կեանք է, 
յաւերժութիւն է, երկիր մոլորակի կեանքի արարման առեղծուածը: Աստուածա-
ցած տիրուհի Ծովինարը հէքիաթ է, ինքը ‘’ջրածին’’, ինքը ջրից յղիացած, ինքը 
ջրում ծնել Սանասար, Բաղտասար որդիներին, ինքը տիեզերական հեռուներից 
ջուր անձրեւում: Սասնայ Մհերն է իջել ջրեր, հեծել թամբած ‘’Քուրքիկ Ջելալին’’, 
մէջքին կապել ‘’Թուր Կեծակին’’, ջրից թռել, ճախրում դէպի արեւ: Քուրկիկ 
Ջելալին էր կանչել՝ ‘’Ո՞ւր ես տանում ինձ, կը գնամ արեւ .  .  . կ՝այրեմ քեզ’’: 
Չէ, տար ինձ արեւ, որ մի փունջ պոկեմ նրանից, բերեմ տամ Մակարավանքի 
սիրահար աղջկան: Մհերն իջել նրա իրանի տակ, կանչել՝ ‘’Չես կարող ինձ այրել, 
տա՝ր ինձ  դուշմանի դէմ կռուի’’: Գարնան հէքիաթ է անձրեւը, Նար Ծովինար 
դիցուհու օրհնութիւնը, մոլորակի կեանքի շունչը: Դուրս արի պատշգամբ, նայիր 
անձրեւի շիթերին, նրանց երեսներին լոյս կայ, երկնքի երգն են բերում մոլորակ: 
Իրար ճակատող ամպերի շանթերի կրակալոյսը գրկած, ժպտում քեզ: Դու էլ 
ժպտայ անձրեւին, թող սիրտդ խայտայ նրա թովչանքից: 
‘’Գարուն ա, ծաղիկ է արել’’: Աձրեւին, իմ հայրենի երկրի ծաղկազարդ այգի ելել, 
ունկնդրել նրա համանուագը, դիտել նրա հեւքից ծաղկած ծառերի ծիծաղը, 
մանուկ հոգու խռովքով շոյել հողի շունչի տակից պայթած աշնանային ցորեանի 
կանաչ-կանաչ ծիլերը: Դո՝ւ էլ գարնան անձրեւին դո′ւրս արի, նայի′ր վազող 
ջրերին, այն նախնիներիդ ջրի պաշտամունքի Նար Ծովինար աստուածուհին է 
ընծայ բերել քու երկիր, ունկնդրիր նրա հոգեպարար երգի համանուագը, դու էլ 
նրա հետ երգիր ռանչպարների հոռովելները, տե՜ս, տե՜ս սիրտդ ինչքան պիտի 
վարարի նախնիներիդ սիրոյ սարսուռներով: Գարնան հրավառութիւն է այն: 
‘’Գարուն ա,  ձիւն է արել’’: Չէ՜ Վարդապետ, հայոց աշխարհը ‘’ձիւն չի արել’’: 
Վարդապետ, այլեւս ‘’կարմիր’’ ձիւն չի գայ, ‘’Գարուն ա, ծաղիկ է արել’’ հայոց 
լեռնաշխարհը, Մայր Անահիտը, գարուններին ծաղիկ է փռում հայոց հանդե-
րին, լեռների լանջերին, որ’ ալուան հայ աղջիկներ այնտեղ ‘’Համբարձում 
Եալա’’ տօնախմբեն, հայոց գուսանների տաղերը հնչեն, որոնք հովիկների 
թեւերին յենած գնան աշխարհին աւետեն հայոց ու նրանց երկրի հրաշափառ 
վերածնունդը: Չէ՜ Վարդապետ, հայոց աշխարհի ընդերքի հազար գոյնի քարե-
րից՝ հայոց մայր ոստանը, շէները ‘’Կրակէ շապիկ’’ են հագել, հայերի ակներից 
ծիծաղի արցունք է հոսում: 
Չէ՜ Վարդապետ, հանգիստ ննջիր մայրենի հողում: Հայոց հին աստուածները 
տիեզերական իրենց տաճարից նորէն կարմիր, խոշոր աստղ են ճամբել 
հայոց լեռնաշխարհի երկնակամար, լոյսի կրակ է հոսում նրանց սրտերին, 
զէնք են վերցրել, կռուի են ելել: Չէ՜, այլեւս չեն թողնի, որ ‘’Կարմիր’’ ձիւն գար 
հայոց լեռնաշխարհի: Հայ մշակները քու հոռովելներով հողն են ակօսում, 
սերմնացանները ցորեան են շաղ տալիս հողի երեսին, այգիներում ծաղկի 
ծիածան կապած ծառերը գարնան հէքիաթ է, հայոց աշխարհի մարդիկ գարուն 
են դարձել: 
‘’Գարուն ա’’: Գնում էինք Արարատին նայելու, կանգնում վիրապի բլուրին, 
դիմացը հայոց լեռնաշխարհի սրտից վեր խոյացած Արարատ-Մասիսներն են: 
Արեւաճեմ սպիտակ գագաթից ձիւնոտ ջրերն էին շեղջ-շեղջ իջնում Երաստ-
Երասխի ջրերին: Անէացած դիտում էինք հայոց լեռնաշխարհի սրտից յառնած 
լեառնը: Նրա աստուածային ոգին, Արմինա երկրի  արեւորդիների հոգիներին 
ցեղի յաւերժութեան պաշտամունքի լոյս վառում: Ինչպէ˜ս  է, որ  լեառն այդ անյագ 
ոգի կաթում հայոց սրտերին, ինչպէ˜ս է, որ ‘’խորհուրդ-խորին’’ պատարագի 
շարականների երգեր ցնծացնում արորդիների  հոգիներին:  Նրա շուրջն էր 
ծաղկել մոլորակի մարդկանց երազային աշխարհ Եդեմ-ը, նրա ստորոտին նորէն 
‘’Կեանք’’, ‘’Մարդ’’ էր ‘’ծաղկել’’: Բարեպաշտութեան, հողի պաշտամունքի, 
ճշմարտութեան լոյս էր այնտեղ, աստուածների անհատնում բարիք, խնդութիւն, 
առատութիւն էր այնտեղ:
‘’Գարուն ա’’: Արարատ, քարեղէն սիրտը հայոց աշխարհի, ձեռքերնիս երկարում 
էինք, որ հպենք նրա անուշ դէմքին, ձնծաղիկ քաղենք նրա ձիւնոտ հողից, որ 
տանէինք Վահագնի ծնունդին, ափով ձիւն ժողուէինք .  .  . հիւսիսի տիրակալի 
փռած երկաթ փշերն էին ծակում մատներնիս: Հիւսիսից մարդիկ եկել, քարէ 
սիւներ դրել հայոց աշխարհի հողին, փշէ լարեր կապել նրա ճակատին, մայր 
գետի ջրերին: Լացում էր Արարատը, ձիւնոտ արցունքները առուակ-առուակ 
հոսում Երաստի ջրերին, վշտից փրփրած զարկում ափերին, գնում Մարաստան 
երկրի արտերին, հանդերին: 
Բլուրի ստորոտին, հայոց նոր հաւատքի տաճար է, նրա գմբէթի գլխին իրենց 
արիական ցեղի արեւի լոյսի,  բարեկեցութեան, բերրիութեան խորհրդանիշ 
նշան՝ խաչ է . . . արմինների նախնիներ, իրենց հին աստուածների  տաճարները՝ 
Միհր աստուծոյ անունով 
մեհեան են կոչել: Սպանեցին 
իրենց բարեպաշտ հին 
աստուածներին, փլեցին 
նրանց հաւատքի փառա-
բանման տները: Նրանց 
լացող վէմերով նոր հաւատքի 
տաճարներ պատեցին, 
ցեղակից յոյներից փոխ 
առած ‘’Եկեղեցի’’ անուանե-
ցին: 

‘’Գարուն Ա,  Ծաղիկ Է Արել’’ .  .  .
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‘’Գարուն Ա,  Ծաղիկ Է Արել’’ .  .  .

Խորը վիրապ կար այնտեղ: Աւանդել են, որ այնտեղ էր տասնըհինգ տարիներ 
բանտարկուել Պարթեւաց ցեղից, Արշակունի տոհմի արքայասպան Անակ 
իշխանի որդի՝ Սուրէնը: Գրիգոր դարձած եկել հայոց աշխարհ, զինուորագրուել 
հայոց բանակ, տոհմի մե՞ղքը քաւելու, թէ՞ դաւելու:
Հայոց արքայ Տրդատն էր այդ վիրապում բանտարկել Սուրէն-Գրիգորին, 
թշնամու դէմ տարած յաղթանակի պատուին Մայր Անահիտին ծաղկեպսակ 
չմատուցանելու համար: Հայոց արքաները, օրինախախտների, յանցաւորների 
նկատմամբ մահուան վճիռներ չէին արձակել, բանտարկել եւ անշուշտ նրանց 
կերակրել էին: Այդ բլուրը՝ իրենց նախնիների Արմինա երկրի լքուած բերդ եղել՝ 
վերածուել բանտի:
Արեւմուտքում կրթութիւն ստացած իմաստուն Տրդատ Գ. Արքան, տարբեր 
հաւատքներ դաւանող երկու սահմանակից կայսրութիւնների ցեղերին ու 
մշակոյթներին չձուլուելու համար, մտադրուել էր իր թագաւորած երկիրը 
‘’Քրիստոնեայ’’ նոր հաւատքին առաջնորդել: Հարիւր-հարիւր տարիներ առաջ, 
նրա առաքեալները հասել էին հայոց աշխարհի հարաւ, քարոզել էին իրենց 
հաւատքի ուսմունքը: Տրդատ արքան, այդ ուսմունքում նկատել էր նաեւ 
իր նախնիների Միհրական տիեզերական հաւատքի բարեպաշտութեան, 
ճշմարտութեան ու սիրոյ լոյսը: Հազար-հազար տարիներ իրենց փոխանցուել 
էր նախնիների աւանդութիւնը, որ հայոց աստուածները իրենց երկրի հերոս, 
քաջ, առաքինի առաջնորդներն էին եղել, այնքան արդար ու սիրելի, որ 
նրանց աստուածացրել էին, ինչպէս Արա-յին, Հայկ-ին, Միհր-ին, Տիր-ին, 
Վահագն-ին, Վանատուր-Ամանոր-ին, Անահիտ-ին, Ծովինար-ին, Աստղիկ-
ին, Նանէ-ին, պատերազմներում յաղթանակած Վահագնին պատկերացրել 
էին բոցերից յառնած, նրանց իւրաքանչիւրին փառաբանել էին բնութեան  
իմաստութեան տարբեր երեւոյթներով: Տրդատ արքան պատժից ազատել 
էր Գրիգորին, հրամայել հայոց երկրում օտար ‘’Աստուծոյ Որդու’’ հաւատքի 
ուսմունքը դաւանել: Այդ իմաստուն արքան դաւեց իրենց Արմինա երկրի  
նախնիների հաւատքին: Սպանեցին այն, սպանեցին իրենց նախնիների 
աստուածացած առաջնորդների ուսմունքը, սպանեցին իրենց հազար-հազար 
դարերի երկնած իմաստութիւնը, քանդեցին նրանց տաճարները, որ Արմին-
Հայը չփառաբանէր նրանց իմաստութիւնը: Արմին-Հայը իր հետ յաւերժութիւն 
տարաւ հին աստուածներին: Միհրի տաճարում տօնախմբում նրանց ծնունդը: 
Հռովմի կայսրերը նաեւ տօնախմբել էին Միհրի ծնունդը, այն տօնել էին 
ձմռան արեւադարձին՝ Դեկտեմբերի քսանհինգին: Բազում դարեր յետոյ, 
հռովմէացիք այն համարեցին իրենց նոր հաւատքի Վարդապետի ծննդեան օր: 
Զուգադիպութի՞ւն, թէ՞ իրենց հին հաւատքի յուշերի արձագանգ: 
 Հայկական լեռնաշխարհի անհաս գմբէթն է ընդերքի խռովքից պատռուել, խորը 
վիհեր են այնտեղ: Ոչ ոք չի յանդգնել բարձրանալ նրա գագաթ: Ասում են, թէ 
չարքեր են այնտեղ Արմին Հայ’’ Հայկազուն արքայ Արտաւազդին շղթայակապ 
գամել  ժայռին: Հայկազուն Արտաշէս անուշ արքան էր անիծել որդուն՝

‘’Թէ դու ձի հեծնես որսի գնաս,
Ազատն ի վեր դէպ Մասիս,

Այնտեղ մնաս լոյս չտեսնես’’:
 Արտաւազդը հօրը թաղման արարողութեան ժամանակ կանչել էր՝

‘’Երբ դու գնացիր ամբողջ երկիրը քեզ հետ տարար, 
Ես այս աւերակաց վրայ ո՞ւմ թագաւորեմ’’: 

 ‘’Գարուն ա’’: Իրենց ցեղի աստուածացած հերոս առաջնորդների փառաբանման 
ոգով արբեցած պարմաններ, քանդել էին փշալարերը, ճախրել Երաստի 
ջրերի վրայով, մտել Արարատի վիհեր, ձնծաղիկ քաղելու համար բարձրանում 
Արարատի լանջեր, այն ընծայելու համար Վահագնի ծննդեան տօնին: Վիհում 
հանդիպել էին ժայռին շղթայուած Արտաւազդ արքային, փշրել  էին նրա ժանգած 
շղթաները, ազատ արձակել: 
Գառնի փլած ամրոցի առաջ տիեզերքը խորհրդանշող Միհր արեւ աստուծոյ 

սիւնազարդ մեհեանն է խրոխտ 
կանգնած, դիմացը՝ որսորդութեան 
հմայքով յափշտակուած Խոսրով 
Կոտակ արքայի որսատեղի 
լայնատարած անտառն է: Ընդերքի 
խռովքը փլել էր տաճարը: Հայ 
քարագործ վարպետները, տաճարի 
վերականգման ճարտարապետի 
հետ տեղաճշդել փլած տաճարի 
բեկորները, կորածների փոխարէն 
նորերը տաշել եւ նոյն վեհութեամբ 
յաղթ կանգնեցնել: Արմին-հայերի  լոյսի փառաբանման Միհր արեւ աստուծոյ 
միակ կանգուն մեհեանն է:
 ‘’Գարուն ա’’: Հայ պարմաններ, ‘’Աստուածամարդ Նահապետ’’ Հայկի, հայկազուն 
արքաների, հին աստուածների ոգու կրակը իրենց սրտերում, Արարատի 
վիհից Արտաւազդ արքային Միհրի մեհեան առաջնորդել: Նրա հրապարակում 
հազար-հազար Արմին–հայեր տօնական ցնծութիւն էին շեփորում, թմկահարն 
էր ուժգին զարկում, ծիրանի փողերն էին թունդ հնչում: Շուրջ պարի շարքերն 
էին լոյսի ճառագայթներին յենած պար բռնել: Արքան էր բարձրացել մեհեան, 
քրմուհիներն հեթանոսական տաղերով դիմաւորել նրան: Ատրուշանի մոխիրն 
էր խառնել, հազար-հազար տարիների Միհրի անշէջ կրակ վերցրել, երկինք 
նետել, որ հայոց աշխարհում կրակի ու լոյսի հրավառութիւն լինէր:
‘’Գարուն ա’’: Վահագնի ծնունդն էր: Տաճարի աստիճաններից իջնում էին 
արեգակունք ակներով, Միհրի արեւահուր վարսերով, կրակ պատմուճա-
նով Վահագնը, եղեգնեայ ջահը վեր պարզած Արտաւազդը, հայոց մայր 
ոստանի Արմէն քուրմը: Բամբեր էին որոտում, ծիրանի փողեր, փանդիռներ 
հնչում, հազար-հազար արմիններ Վահագնի ծնունդի երգն էին թնդում: 
Մեհեանի աստիճաններին, շարան-շարան արեւալոյս քրմուհիները Արմինայի 
աստուածներին ձօնուած տաղերն էին հնչում, Արտաւազդն էր եղեգնեայ ջահի 
կրակալոյսը հոսում տաճարի հրապարակի Արմին-հայերի սրտերին: Հայոց 
աստուածները Արարատի գագաթից բուռ-բուռ ձիւն էին տեղում տաճարի 
հրապարակ: Արմին հայերը, լայն շրջանակներ կազմած, հեթանոս նախնիների 
պարերն էին բռնել: Սեղմել էին շարքերի բոլորակը, Վահագնին ու Արտաւազդին 
գրկել, ձեռքերի վրայ վերեւ բարձրացրել, որ նորէն բարեպաշտութիւն, միասնու-
թիւն հոսէր հայոց սրտերին, հայոց աշխարհին: 
Գարուն ա’’: Հայոց մայր ոստանի փողոցներ էին ելել հազար-հազար Արմին-հայեր, 
խնդում, ժպտում, ողջոյնում իրար: ‘’Բամբ Որոտան’’ քայլերգով Արտաւազդին 
առաջնորդել Արմինա-Հայաստան երկրի մայր ոստանի ‘’Պալատ’’, որ նորէն 
հայոց աշխարհին թագաւորէր հայկազուն արտաշէսեանների տոհմի զարմից 
արքան: Այո, գարուն Մայիս ամսին, Հայկի զարմից՝ ‘’Արա’’յի որդի մի Արմին, 
բազմել է ‘’Հայոց գահին’’ երկիրը կառավարելու իրենց հին աստուածների 
բարեպաշտութեամբ, ճշմարտութեամբ, իմաստութեամբ, արդարամտութեամբ:
Հապա,  նաեւ մտիկ արա բանաստեղծ Վահան Թէքէեանին՝

Օ˜հ, այս գիշերը գարնան՝
Ինչ անուշ է, ինչպէս լաւ . . .

Ինչ հեշտանքով կը սարսռան
Սրտերն անոր պատճառաւ. . .
Կարծես աստղի փշրանքներ

Կան օդին մէջ հալած, 
Երկրի վրայ դրախտ մի սէր

Կարծես թափած է Աստուած .  .  .
Գարնան շունչեր կը տեսնեմ

Ձեզ թռչտող ամէն տեղ՝
Հոգիներու պէս անմեղ .  .  .

Եւ կը տեսնեմ լուսաճեմ,
Քեզ ալ, տղու իմ հոգիս,

Որ համբուրել կու գաս զիս .  .  .

Սկիզբը Էջ 06

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

են Covid եւ աղջիկ զաւակը Corona։ Մենք գիտենք որ «Քորոնա» ժահրը կը 
կոչուի նաեւ Covid 19, որովհետեւ 2019-ի Դեկտեմբեր ամսուան ընթացքին էր 
որ Չինաստանի մէջ ի յայտ եկաւ այդ համաճարակը։
Ինչո՞ւ այս տարօրինակ անունները նորածին երեխաներուն։ Արդեօք արդա՞ր է 
որ այս երեխաները կրեն այդ տարօրինակ անունները, որոնք դրօշմուած պիտի 
մնան անոնց վրայ մինչեւ մահ։ Հաւանաբար անոնք քմծիծաղի առարկայ ալ 
պիտի դառնան իրենց ընկերներուն կողմէ։
Եթէ դիտէք գցուած նկարը, պիտի տեսնէք նորածինները իրենց մօր գիրկը։ 
Իսկ մօրը քով կեցողն ալ հաւանաբար նորածիններուն մեծ եղբայրն է։ Ինչ որ 
է, մեր գիտնալիքը չէ, ինչպէս որ ամերիկեան ասացուածքը արդարօրէն կ՛ըսէ, 
“To each, his own.” Եւ վերջ։ 

Կենդանինե՞րն ալ կը Վարակուին «Քորոնա» Ժահրէն . . .
 
Ցարդ գիտէինք որ «Քորոնա» ժահրէն կը 
վարակուին մարդիկ՝ աշխարհի չորս ծագերուն 
մէջ։ Կը կարծէինք նաեւ որ կենդանիները չեն 
վարակուիր այդ համաճարակէն, որովհետեւ 
անոնց ախտամերժութեան դրութիւնը  (immunity 
system) աւելի զօրաւոր է քան մարդկանցը։
Սակայն նոր յայտնութիւն մը եկաւ ժխտելու մեր 
կարծիքը եւ փաստեց թէ կենդանիներն ալ կրնան 
վարակուիլ այդ ժահրէն։ Ուրեմն ի՞նչ է այդ դէպքը 
որ լոյս սփռեց կենդանիներու վարակման՝ «Քորոնա» ժահրէն։ 

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

«Քորոնա» ժահրէն՝ Ցնծութի՞ւն . . .
 
Ցարդ ամբողջ աշխարհ «Քորոնա» ժահրի յոռի 
հետեւանքներէն կլանուած է՝ անգործութիւն, 
աղքատութիւն, տնային կալանք, հիւանդութիւն եւ 
յոռեգոյնը՝ մահ։ 
Երբ հեռատեսիլի կայաններէն լուր կ՛ուզես առնել՝ 
միայն ու միայն տրուած տեղեկութիւնները կը կեդրո-
նանան այդ համաճարակէն վարակուածներու եւ 
մեռնողներու թիւին վրայ։ Տխրահռչակ այդ լուրերը 
կ՛ազդեն մարդկային հոգեբանութեան վրայ եւ կամայ-
ակամայ քեզ կ՛առաջնորդեն յուսահատութեան։
Լուրերու հաղորդումը այն աստիճան բացասական 
երեւոյթ մը ստացած է որ մարդիկ դադրած են լուր 
մտիկ ընելէ, որը այպանելի չէ երբեք։ Ոմանք ալ «Քորոնա» ժահրը կարծես 
անմահացուցած են, չես գիտէր՝ ի՜նչ, ի՜նչ պատճառներով . . . Հիմա թոյլ տուէք 
բացատրեմ։
Ուրեմն այս դէպքը պատահած է Հնդկաստանի Նիւ Տէլհի քաղաքին մէջ։ Մարտ 
ամսուան վերջաւորութեան ամուսին մը եւ իր կինը բախտաւորուած են զոյգ մը 
զաւակներով՝ մանչ մը եւ աղջիկ մը։ Մինչեւ հոս ոչ մէկ արտասովոր երեւոյթ, 
սակայն անոնց անուանակոչութիւնն է որ զարմանք յառաջացուցած է ամէնուրեք։
Արդարեւ Վինի Վերմա եւ իր 27 կինը՝ Փրիթի, իրենց մանչ զաւակը անուանած 

Աշխարհի Տարօրինակութիւններէն

Շար. Էջ 08
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ափերուն էղվընիկ, Ագուլիսի 
լեռնամատներու մէջ ըղօ’նի, 
Երեւանի մօտ Հրազդանի 
ձորի ժայրապատ բլուրներու 
վրայ աղունիկ, Թիֆլիսի մէջ 
Կուր գետի հոսանքն ի վար 
աղունակ, Վանի եւ Գորիսի 
ոսկեփայլ այգիներու մէջ 
յեղունիկ, Արցախի խոր 
կիրճերէն ներս յէղօ’նէգ...
Բառս, պատահեցաւ, 
որ քանի մը անգամ ալ 
թառած ըլլայ մամուլի վրայ, 
մեզի պարգեւելով երեք 
պատուաբեր պարբերա-
կաններ. «Մասեաց աղաւնի», Փարիզ եւ Թէոդոսիա, «Նոյեան աղաւնի», 
Պոլիս, «Նոյան աղաւնի», Գահիրէ: 1889 թուականին Զմիւռնիոյ հայերը խոր 
յուզումով կարդացին «Նետահար աղաւնի», ազգային սիրավէպը, իսկ 1929ին, 
վերակենդանացաւ բրածոյ դարձած արտայայտութիւն մը՝ «թղթատար աղաւնի», 
երբ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի նախօրեակին Երեւանի մէջ լոյս 
տեսաւ «Աղաւնիները ռազմական ծառայութեան մէջ» գիրքը:
«Աղաւնի»ն, մեր անգիտակ թռչունը, տասնամեակ մը առաջ էր, արժանացաւ մեծ 
պատիւի եւ ժողովրդականութեան, կարմիր գորգի վրայ քալեց, երբ վիպագիր 
Նար-Դոսի «Սպանուած աղաւնին» վիպակը շարժանկարի վերածուեցաւ: Յուզիչ 
է գիտնալ, թէ այդ գրքոյկը առաջին անգամ 1908ին լոյս տեսած էր քաղաքի մը 
մէջ՝ Բաքու, որու բոլոր հայագզի աղաւնիները - թեւերն արնոտ ու սրտաբեկ - 
շատոնց գաղթած են այդ երկնակամարէն:
Յարգելի ընթերցող, պատահեր են նաեւ ուրիշ ողբերգութիւններ: Աղաւնասպան 
եւ աղաւնեկոտոր բարբարոսներ համարձակեր են մեր բոյնը մտնել ու սրբապղծել 
զայն: Յովհաննէս Թումանեանը «Աղաւնու վանքը» աւանդազրոյցի մէջ պատմեց 
այդպիսի դրուագ մը. Թիմուր հալածիչը եկեր է Սեւանայ ափին, շղթայեր է 
հազար-հազարաւոր հայեր, ափամերձ վանքի ալեւոր ու բարի Հայր Օհանի 
աղօթքի փոխարէն, ան համաձայներ է վանքի չափ հայեր ազատ արձակել: 
Հասարակ վանք: Քանի՞ հոգի կրնայ փրկել: Սակայն, տեսեր են, որ դուրսը 
մնացեր է ո’չ մէկ հայ, բոլորը մտեր են եկեղեցի: Ի՞նչ հրաշք է սա-, ապշեր է 
Թիմուրը: Պատասխանի համար ականջ տանք հեքիաթասացին.

Մեր հայր Օհանը՝ աղօթքի չոքած,
Աչքերն երկնքին, միրուքն արցունքոտ.

Ով որ հայ ազգից մտել է իր մօտ,
Իր սուրբ աղօթքով, կամքով վերինի,
Փոխել է իսկոյն, դարձրել աղաւնի:

Բաց պատուհանից թողել ամէնքին,
Թռցրել դէպ իրենց լեռները կրկին:

Այդ աղաւնիներու համար 1030-40ական թուականներուն Պետրոս Գետադարձ 
կաթողիկոսը գրեր է. «Ի վերին Երուսաղէմ, ի բնակարանս հրեշտակաց, ուր 
Ենովք եւ Եղիաս կան ծերացեալ աղաւնակերպ»: Արդ, ով որ կարդայ այն լուրը, 
թէ՝ «Կեսարիա նահանգի Թոմարզա (Տոմարածին) շրջանի Սուրբ Պօղոս-Պետրոս 
եկեղեցին անմխիթար վիճակի մէջ է, եկեղեցին վերածուած է աղաւնիներու 
բոյնի»՝ հասկնայ, թէ անոր բնակիչները - հայրենաբաղձ, վշտաբեկ - վերադարձեր 
են տուն:
Այսօր մեր հրաժեշտի երգը, որու խօսքը եւ եղանակը կը պատկանին Արմէն 
Մովսիսեանին, միջոց ըլլայ, որ սա մեր փոքր խնդրանքը հասնի աղաւնիներուն:

Ճերմա՜կ աղունիկ, քեզ մի բուռ կուտ տամ,
որ դու մեր սարերին բարեւ տանես:

Ճերմա՜կ աղունիկ, քեզ քաղցր ջուր տամ,
որ դու մեր սարերից բարեւ բերես:

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Երասխ գիւղի վերջին աղաւնի պահողը, 
13ամեայ Սարգիս Մուրադեանը 

Բառերու Խորհրդաւոր Աշխարհը 

Աղաւնի

ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Օրհնութիւն տանք
հայ ազգի աղաւնի դարձած նահատակներուն,

Օրհնութիւն տանք
աղաւնատիպ եւ աղաւնաբարոյ հայ գրիչներուն,

Դառնանք եւ օրհնութիւն չտանք
աղաւնասպան եւ աղաւնեկոտոր գազաններուն,

Օրհնութիւն տանք
աւերակ գիւղի աւերակ վանքին որպէս աղաւնի վերադարձած հայերուն:

Երբ հայկական Ապրիլն էր, 
տասնմէկ ամիսներու իշխա-
նուհին, յարգելի ընթերցող, 
յարմար տեսեր էի զրուցել 
ապրելու եւ կեանքը լիովին 
վայելելու փափաքի մասին՝ 
«ժպիտ» բառն էր մեր հիւրը: 
Բայց ուշ չէր եղած, որ 
հասկնայինք, թէ հայոց լեզուի 
բարեժպիտ, քաղցրաժպիտ եւ գեղեցկաժպիտ դէմքերը դարձեր էին աղաւնիներ՝ 
անմեղ զոհեր: Ուստի, այսօր, խօսիլ «աղաւնի» բառի մասին, կը նշանակէ խօսիլ 
հայաբարոյ արժէքներու եւ յաւերժական դարձած գրական յօրինումներու մասին:
Անստոյգ է «աղաւնի»ի ծագումը: Սակայն, ան մեր ազգի արշալոյսի օրերէն 
իսկ սկսեր է բոյն դնել հայոց մայրենիի մէջ, ինչպէս սպիտակ եւ մոխրագոյն 
աղաւնիներ սիրած են բոյն դնել հայկական լեռնաշխարհի քարանձաւներու, 
ժայռերու, խորշերու մէջ, եկեղեցիներու գմբէթներու, տանիքներու, քիւերու, 
զարդաքանդակներու եւ արձաններու վրայ:
Հայկական հին մատենագրութեան մէջ, լեզուական ընտիր եւ եզակի 
հարստութիւն, ունեցեր ենք աղաւնեվաճառ, աղաւնեակ, աղաւնանման, 
աղաւնանալ (սպիտակ, մաքուր, անմեղ ըլլալ), աղաւնէտուն, աղաւնակերպ 
բառերը: 15րդ դարուն «աղաւնի»ն դարձաւ իգական անձնանուն, ապա անմեղ 
եւ զգոյշ մարդը նկարագրող դարձուածք՝ «անմեղ աղաւնի», «երկչոտ աղաւնի»: 
Այս պատճառով ալ Գրիգոր Տաթեւացին «Գիրք հարցմանց» աշխատասիրու-
թեան մէջ գրեց. «Աղաւնի : առանց դառնութեան եւ միամիտ եւ հեզ»: Կ’արժէ 
յիշել, թէ «աղաւնի»ն գրաբարեան միակ բառն է, որ պահած է «աւ» երկբարբառը 
ու արդի լեզուի մէջ չէ դարձած «աղօնի»:
Ոսկեդարուն հայկական «աղաւնի»ն, որ արդէն ընտելացած էր վանական 
համալիրներուն՝ մկրտարանէն մինչեւ զանգակատուն՝ սկսաւ սաւառնիլ հոգեւոր 
գրականութեան մէջ- հնագոյն օրինակը՝ Մովսէս Խորենացիի հոգեգալուստի 
շարականն է. «Առաքելոյ աղաւնոյ. Իջանելով մեծաձայն հնչմամբ ի բարձանց... 
Աննիւթական աղաւնի…»: Գրիգոր Նարեկացին «Մատեան»ի մէջ հառաչեց. «Ես 
անպիտանս յամենայնի... մտեմ ի բոյնն աղաւնի, եւ անդուստ ագռաւ ելանեմ», 
Զաքարիա Քանաքեռցին նկարագրեց Սուրբ Կարապետը՝ «Ողջախոհ տատրակ 
ու անմեղ աղաւնի Սուրբ Կարապետ», Ներսէս Շնորհալին գովաբանեց երկու 
կոյս, նախ Հռիփսիմէն՝ «Իսկաճեմ աղաւնի օդապար... Հրեշտակ հրաշագեղ 
Հռիփսիմէ», ապա Մարիամ Աստուածածինը, «Սիրամարգ ոսկետիպ նկար, 
տատրակ ողջախոհ, մաքուր աղաւնի»: Լսենք միջնադարեան քանի մը ընտիր 
դայլայլներ եւս. «Չքնաղ ու սուրբ կոյս Տիրուհի, ամբիծ տատրակ, սուրբ աղաւնի», 
Միքայէլ գրիչ, «Ընտրեալ ընտիր աղաւնի», Անդրէաս Արծկեցի, «Նորոգեցաւ 
տաճարս որպէս աղաւնի, / Եւ սուրբ հոգին իջեալ աղաւնակերպի», Վարդան 
Կաֆացի, «Բրինձ էի, գարի դառնալն ինչի՞ս էր, / Յիս աղաւնի, նուր լոր դառնալն 
ինչի՞ս էր», Սայաթ Նովա, «Աղաւնի քաղցրաբարբառ հեզաբանեալ զՏէր 
Յիսուս», Խրիմեան Հայրիկ: 1770ական թուականներուն Գրիգոր Օշականցին 
աշխարհականացուց «աղաւնի» բառը ու ան դարձաւ՝ գեղեցկուհի, սիրուհի. 
«Ոսկեփետուր իմ աղաւնի, երեւեցո՛ զերեսս քո ինձ, որ տագնապիմ»: Ապա 
եկան Գեղապաշտ շրջանի զգայուն քնարները. «Աղաւնի մը կ’ըմպէ անոր քարին 
վրայ խո՜ր փորուած / «Աստ հանգչիի» գրախորշին մէջ հաւաքուած ջուրերէն», 
Լեւոն Էսաճանեան, «Սա՜րն ի վեր, թռաւ գնաց հոգիիս սպիտակ աղաւնին... ո՜հ, 
իմ երազիս ճերմակ աղաւնի՜ն... երազանքիս սպիտակ աղաւնին», Աշներգ Ե. 
Պ.ին, Միսաք Մեծարենց: Իսկ, շնորհիւ Յակոբ Պարոնեանին, Պոլսոյ հայաբնակ 
ամբողջ թաղ մը դարձաւ... աղաւնի. «Արտաքին Քում Քաբուն բոլորովին 
տարբեր է ներքին Քում Քաբուէն, ինչպէս որ ամէն մարդու ներքինն տարբեր 
է արտաքինէն։ Քում Քաբուի ներքինն օձ է, իսկ արտաքինն աղաւնի»։ Պոլիսը, 
որ յայտնի է աղաւնիներով, բանաստեղծութիւն մը ձօնեց անոնց՝ Զահրատի 
գրչափետուրով. «Եթէ բառեր աւելնան... բառերով կը կերակրեմ թռչուններու 
նախամայր ջրհեղեղի աղաւնին / Ու բառերը բառ ըլլալէ կը դադրին / Աղաւնի 
կը դառնան»:
Այս բառը սիրունատես, սիրեց հայոց աշխարհը ու ամէն սարի վրայ, ամէն 
ձորի մէջ հետք ձգեց որպէս տեղանուն: Այժմ, անոր թեւերու թափը հետեւելով 
մտովի թռիչք կատարենք Հայկական լեռնաշխարհի վրայ. Աղաւնավանք- գիւղ 
եւ վանական համալիր Տաւուշի մարզի մէջ, Աղաւնօ- գիւղական համայնք եւ 
գետ Արցախի Քաշաթաղի շրջանի մէջ, ինչպէս նաեւ լեռ՝ Արագածոտնի մարզի 
մէջ՝ Արա, Արագած եւ Արարատ լեռներու զմայլելի տեսարանով, Աղաւնատուն- 
Վաղարշապատէն ոչ շատ հեռու գիւղ, որու բնակիչներուն մէկ մասի նախնի-
ները 1828-1829 թուականներուն աղաւնիներու նման գաղթած են Խոյէն: Եւ, 
ինչքան տեսակ որ ունի աղաւնին, նոյնքան ալ գաւառական տարբերակները 
կան անոր անունին- Ակնայ մրգաստաններու մէջ աղվընի, Զէյթունի ցից 
գագաթներու վրայ աղվընը, Սեբաստիոյ թռչուններու շուկային մէջ աղվընիգ, 
Ալաշկերտի հովիտի վրայ յէղվընեգ, Մշոյ դաշտի երկայնքով Արածանի գետի 

Հիմա թոյլ տուէք որ բացատրեմ։
Ուրեմն Նիւ Եորքի Bronx կենդանաբանական պարտէզի բնակիչներէն չորս 
տարեկան Մալէզէական (Malayan) վագր մը՝ (տես նկարը) Նատիա անունով, չոր 
հազի մը բռնուած է եւ սկսեր է ախորժակն ալ կորսնցնել։ Երբ անասնաբուժը՝ 
Dr. Paul Calle, քննութեան ենթարկած է զինք, յայտնաբերուած է որ կը տառապի 
«Քորոնա» ժահրէն։
Աւելին, երեք այլ վագրեր եւ երեք առիւծներ ալ նոյն ախտանշանները ցոյց 
տուած ըլլալով, Տոքթ. Calle նմուշներ (samples) առած է Նատիայէն եւ 
զանոնք ախտաճանաչման համար ղրկած է Նիւ Եորքի Գորնէլ համալսարա-
նի եւ Իլլինոյի համալսարանի անասնաբուժական գոլէճներն ու Այոուայի 
ազգային անասնաբուժական ծառայութեանց տարրալուծարանը։ Բոլորին ալ 
պատասխանը եղած է նոյնը՝ դրական։
Զարմանալի չէ՞, կենդանիները որոնք առանձնացած են իրենց որջերուն մէջ, 
ինչպէ՞ս կրնան վարակուիլ այդ ախտէն։ Անոնք միջոց չունին մարդոց հետ 
յարաբերութեան մէջ մտնելու, ի բաց առեալ իրենց հոգածութեան նշանակուած 
արհեստավարժ ծառայողներէ։
Մեզի կ՛զգուշացնեն դուրս չելլել, մարդոց հետ յարաբերութեան չմտնել եւ 
միայն անհրաժեշտ կարիքներ հոգալու համար երթալ՝ դեղարան, շուկայ եւ 
կամ դրամատուն։
Բայց ինչպէ՞ս բացատրել ան հանգամանքը՝ որ կենդանիներն ալ որոնք իրենց 
տեղէն չեն շարժիր, կրնան վարակուիլ այդ ախտէն։ Եթէ բացատրութիւն մը 
գտնէք, հաճեցէք իմաց տալ եւ խորին շնորհակալութիւն . . .  
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պարտադրուի, Մնացականեան 
հաստատեց, որ սպառնալիքի լեզուն չի 
գործեր բանակցային հոլովոյթին մէջ: 
«Ես` իբրեւ  կառավարութեան անդամ, 
ունիմ լիազօրութիւն` տանելու այդ 
աշխատանքը: Մեր կառավարութեան 
ղեկավարը վարչապետն է, որ ունի 
լիազօրութիւն ժողովուրդին կողմէ, եւ 
ասով մենք կ’առաջնորդուինք, երբ կը 
ներգրաւուինք բանակցութեան մէջ: 
Մենք չենք կրնար ստեղծել իրավիճակ, 
երբ մեզի համար, մեր ազգային 
շահերուն համար կը ստեղծուի 
վտանգ, կը ստեղծուի անընդունելի 
իրավիճակ»,- յայտնեց նախարարը:
Ըստ անոր, հիմա այնպիսի փուլ 
է, որ պէտք է ուղղակի սպասել եւ 
պահպանել կայունութիւնը:
Նախարարը նաեւ խօսեցաւ Հայոց 
ցեղասպանութեան մասին` հաստա-
տելով, որ անոր միջազգային ճանաչու-
մը եւ դատապարտումը կը շարունա-
կէ մնալ Հայաստանի կարեւորագոյն 
օրակարգային հարցը:  «Անցած 
տարի Հայոց ցեղասպանութեան 
ճանաչման եւ զոհերու ոգեկոչման 
ուղղութեամբ եղած են շարք մը 
միջազգային նախաձեռնութիւններ: 
Ֆրանսան Ապրիլ 24-ը սահմանած է 
Հայոց Ցեղասպանութեան յիշատակի 
ազգային օր: Դատապարտման եւ 
ճանաչման նախաձեռնութիւններ 
ընդունուած են Իտալիոյ եւ Փորթու-
գալի խորհրդարաններուն կողմէ: 
Հոկտեմբեր 30-ին Միացեալ 
Նահանգներու  Ներկայացուցիչնե-
րու տունը ընդունած է Հայոց 
Ցեղասպանութեան վերաբերեալ 
Միացեալ Նահանգներու դիրքո-
րոշումը հաստատող բանաձեւ, 
իսկ Դեկտեմբեր 12-ին Միացեալ 
Նահանգներու Ծերակոյտին կողմէ 
միաձայնութեամբ ընդունուած է 
Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցող 
եւ դատապարտող բանաձեւ: 
13 Փետրուար 2020-ին Սուրիոյ 
խորհրդարանը ընդունած է Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը ճանչցող եւ 
դատապարտող բանաձեւը»,- յայտնեց 
Մնացականեան:
Ըստ անոր, Հայոց Ցեղասպանութեան 
ճանաչումը եւ դատապարտումը 
վաղուց ունի համամարդկային 
նշանակութիւն, քանի որ անոր 
ճանաչումը ցեղասպանութեան 
յանցագործութեան կանխարգիլման 
ամէնէն գործուն քայլերէն մէկն է: «Այս 
առումով յատկանշական են վերջին 
շրջանին  Հայոց Ցեղասպանութեան 
ճանաչման ենթիմաստները, որոնք 
պայմանաւորուած են ո՛չ միայն 
զանոնք ճանչցած ժողովուրդներու եւ 
հայ ժողովուրդին միջեւ բարեկամա-
կան յարաբերութիւններով, այլեւ 
աշխարհին եւ  շրջանին մէջ նոր 
ողբերգութիւնները կանխարգիլելու 
ձգտումով: 
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Առաջին հերթին կ՝ուզեմ շնորհաւորել 
եւ երախտիքի ու բարեմաղթանքի 
խօսքեր յղել ա՛յդ ոլորտներու 
մարդոց, յատկապէս բժիշկներուն ու 
բուժաշխատողներուն, որոնց համար 
այս օրերուն հիւանդանոցը թէ՛ տուն 
է, թէ՛ ընտանիք: Անոնք արժանի 
են ամենաբարձր գնահատականի, 
ինչպէս նաեւ պետութեան կողմէ 
յատուկ վերաբերմունքի եւ պարգեւի:
Շնորհակալ եմ նաեւ բոլոր այն 
մարդոց, որոնք այս օրերուն կ՝աշխա-
տին սովորականէն աւելի ծանրա-
բեռնուած, առանց տրտնջալու: Անոնք 
կը գիտակցին, որ իրենց ամէն մէկ 
լրացուցիչ ջանք կրնայ առնուազն մէկ 
կեանք փրկել, մէկ ընտանիքի համար 
հաց ստեղծել, նպաստել քաղաքա-
ցիի եւ երկրի անվտանգութեան 
պահպանութեան:
Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
«Քորոնա» ժահրի համավարակի 
պատճառով ձեզմէ ոմանք ժամա-
նակաւորապէս կտրուած են 
աշխատանքէ, ոմանք կորսնցուցած 
են աշխատանքը՝ իրենց ամենօրեայ 
ապրուստի միակ միջոցը: Նախագահը 
կը կիսէ անոնց մտահոգութիւնները, 
կը  հասկնայ, թէ այս իրավիճակին 
մէջ ինչ կը նշանակէ մնալ առանց 
աշխատանքի։
Գիտեմ, որ այս պահուն ձեզմէ շատերը 
փրկօղակ կ՝որոնեն: Պետութեան 
աջակցութեան կարիք կայ, նաեւ 
միմեանց ձեռքը ամուր բռնելու կարիք 
կայ, որովհետեւ առանց իրարու 
օգնելու չենք կրնար առաջ երթալ, 
առաւել եւս՝ արտակարգ իրավիճակի 

մէջ: Դուք բոլորդ աշխատանքի մարդիկ 
էք, աշխատանք սիրող մարդիկ: Եւ 
բնաւ կապ չունի, թէ, արտակարգ 
իրավիճակով պայմանաւորուած, ուր 
էք այս պահուն՝ տունը մեկուսացա՞ 
ծ, թէ՞ շինհրապարակի վրայ, վիրա-
հատական սեղանի առջե՞ւ, թէ՞ 
գիտական թեզը շարունակելու աշխա-
տանքի վրայ, ծառայութեան մէ՞ջ էք, 
թէ՞ կը սպասէք գործատուի զանգին:
Այսօր անգամ ամենազարգացած 
եւ հարուստ երկիրներու մէջ հասա-
րակական լուրջ խնդիրներ առաջա-
ցած են: Մենք նոյնպէս կը գտնուինք 
բարդ կացութեան մէջ: Մէկ կողմէն՝ 
համավարակը իր հետեւանքներով, 
միւս կողմէն՝ տնտեսական ու 
նիւթական խնդիրները, եւ անոնց 
կողքին՝ հասարակական, մարդկային 
խնդիրները: Բոլոր պարագաներուն ալ 
պետութիւնը առաջին հերթին եւ մենք 
բոլորս ընելիք ունինք։
Իրավիճակէն ելքը պետութիւն-գործա-
տու-աշխատող եռանկիւնին մէջ է, 
որ պէտք է ըլլայ կուռ ամբողջութիւն: 
Սակայն լուծման ուղին առաջին 
հերթին պատասխանատւութիւնն է, 
կարգապահութիւնը, զգօնութիւնը եւ 
նաեւ հոգատարութիւնը աշխատող 
մարդու նկատմամբ, որպէսզի հնա-
րաւորինս շուտ յաղթահարենք 
համավարակը եւ վերադառնանք 
բնականոն կեանքի:
Մենք սովոր ենք դժուարութիւններ 
յաղթահարելուն, եւ այսօր ալ ատի-
կա պէտք է ընենք միասին: Իսկ 
յաղթահարելը նոյնպէս աշխատանք 
է, որ ոչ ոք միւսի փոխարէն կրնայ ընել:
Եղէք ամուր, եղէք հաստատակամ»:

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Առանց Իրարու Օգնելու Չենք Կրնար Առաջ Երթալ.
 ՀՀ Նախագահի Ուղերձը՝ Աշխատանքի Օրուան Առիթով

Հայաստանը Յստակօրէն Սահմանած Է Ղարաբաղեան 
Հիմնախնդիրի Լուծման Իր Մօտեցումները. 
Զոհրապ Մնացականեան

Մեր բոլոր գործողութիւնները միտուած 
են անոր, որպէսզի ստեղծուած 
իրավիճակին մէջ հնարաւորինս 
պաշտպանենք մեր քաղաքացիները, 
պահպանելով մարդոց առողջութիւնը, 
կարենանք ապահովել բարենպաստ 
ու անվտանգ աշխատանքային 
պայմաններ անոնց համար:
Պետութեան գլխաւոր նպատակներէն 
եղած է եւ կը մնայ այն, որ ամէն 
մէկը հնարաւորութիւն ունենայ 

աշխատելու ու արարելու սեփական 
հողի վրայ, ստեղծելու նիւթական, 
մշակութային եւ հոգեւոր արժէքներ՝ 
ատով իսկ նպաստելով ինչպէս իր եւ 
իր ընտանիքի բարեկեցութեան ու 
բարօրութեան ապահովման, այնպէս 
ալ մեր հայրենիքի զարգացման ու 
զօրացման:
Թանկագի՛ն բարեկամներ,
մէկ անգամ եւս կը շնորհաւորեմ բոլորդ 
եւ կը մաղթեմ խաղաղ ու ստեղծարար 
աշխատանք»:
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Պետութեան Գլխաւոր Նպատակներէն է, որ Ամէն Մէկը 
Հնարաւորութիւն Ունենայ Արարելու Սեփական Հողի Վրայ. 
Արցախի Նախագահին Ուղերձը

Ըստ «Եռագոյն»-ի՝  այս մասին 
«Ֆէյսպուք»-ի իր էջին վրայ գրած է 
Արցախի Հանրապետութեան նոր-
ընտիր նախագահ Արայիկ Յարու-
թիւնեան: Այս ծիրէն ներս, որպէս 
յաջողած օրինակ, ան անդրադարձած 
է Մարտունիի շրջանի Թաղավարդ 
համայնքին մէջ գործող «Ռեյփսիդ» 
ձէթի գործարանի գործունէութեան, 
որ Արցախի մէջ արտադրուած 
հումքով ու գրեթէ առանց թափօնի 
արտադրութիւն ունի: Գործարանին 
մէջ տեղադրուած ժամանակակից 

Աղբամաններու նոր խմբաքանակ 
մը՝  2000 հատ, ժամանեց Երեւան։ 
Մաքսազերծումէ ետք անոնք պիտի 
տեղադրուին փողոցները։ Այս մասին 

արտադրական հոսքագիծը, բնա-
կան կազի փոխարէն՝ կ՛աշխատի 
արեւածաղիկի վերամշակման 
արդիւնքով ստացած մնացուկի` 
բնական կեղեւի այրումէն` գոլորշիի 
ջերմային ուժանիւթի մեքանիկա-
կան աշխատանքի փոխակերպելու 
միջոցով:
Ըստ անոր՝ այսպիսի ձեռնարկու-
թիւնները օրինակ պէտք է ըլլան, որ 
առանց երեկտրականութեան բնա-
կան վառելիքով եւ առանց դուրսէն 
կախուածութեան կարելի է զարգացնել 
Արցախի հանրապետութեան տնտե-
սութիւնը։

Արայիկ Յարութիւնեան Առաջնահերթութիւն Կը Համարէ 
Արցախի Ինքնաբաւ Տնտեսական Համակարգ Ստեղծելը

Նոր Աղբամաններ՝ Երեւան Քաղաքին

Ազգային ժողովին մէջ կառավարու-
թեան ծրագիրի կատարողակա-
նին մասին լսումներու ընթացքին 
Հայաստանի արտաքին գործոց 
նախարար Զոհրապ Մնացակա-
նեան հաստատեց, որ Հայաստանի 
արտաքին քաղաքականութեան 
կարեւորագոյն գերակայութիւնը կը 
մնայ արցախեան տագնապի խաղաղ 
լուծումը, “Եռագոյն”-ի փոխանցմամբ 
կը հաղորդէ “Արմէնփրես”-ը:
«Այս նպատակով Հայաստանը շարու-
նակած է սերտ համագործակցութիւնը 
միջազգային միջնորդներու` Մինսքի 
խումբի համանախագահներուն 
հետ արցախեան տագնապի 
խաղաղ լուծման ուղղութեամբ: 
Տեղի ունեցած են Հայաստանի 
եւ Ատրպէյճանի ղեկավարներու 
հանդիպումը եւ հանդիպումներ 
արտաքին գործոց նախարարներու 
մակարդակով: Տարուան ընթացքին 
կարելի դարձած է ձեռք բերել 
երկու պայմանաւորուածութիւն` 
ժողովուրդները խաղաղութեան 
նախապատրաստելու եւ խաղա-
ղութեան համար բարենպաստ միջա-
վայր ստեղծելու ուղղութեամբ»,- նշեց 
նախարարը:
Ան աւելցուց, որ այս պայմանա-
ւորուածութեան շրջագիծին մէջ տեղի 
ունեցած է Հայաստանի, Արցախի 
եւ Ատրպէյճանի լրագրողներու 
փոխանակման այցելութիւնը: Մնա-
ցականեան նշեց, որ տարուան 
ընթացքին սերտ համագործակցու-
թիւն ծաւալած է Հայաստանի եւ 
Արցախի արտաքին գործոց նախա-
րարներուն միջեւ` Երեւանի եւ 
Ստեփանակերտի մէջ տարբեր 
մակարդակներով պարբերական 
խորհրդակցութիւններու ձեւով: 
«Յուլիս 5-ին Հայաստանի եւ Արցախի 
արտաքին գործոց նախարարներուն 
կողմէ ստորագրուեցաւ Հայաստա-
նի եւ Արցախի արտաքին գործոց 
նախարարութիւններուն միջեւ 
խորհրդակցութիւններու ծրագիր, 
որուն հիմամբ կը նախատեսուի 2019-
2020 թուականներուն կազմակերպել 
կանոնաւոր խորհրդակցութիւններ 
արցախեան տագնապի եւ արտա-
քին քաղաքական հետաքրքրութիւն 
ներկայացնող հարցերու շուրջ: 
Սեպտեմբեր
2 -ին տեղի ունեցաւ Հայաստանի 
Հանրապետութեան արտաքին 
գործոց նախարարութեան կեդրո-
նական անձնակազմի ու օտա-
րերկրեայ պետութիւններու մէջ 
Հայաստանի դիւանագիտական 
ծառայութեան մարմիններու  ղեկա-
վարներու եւ Արցախի արտաքին 
գործոց նախարարութեան կեդրո-
նական անձնակազմին միջեւ 
խորհրդակցութիւն` երկու արտա-քին 
գործոց նախարարներուն նախա-
գահութեամբ»,- նշեց Մնացականեան:
Ան հաստատեց, որ Հայաստան յստակ 
ձեւով սահմանած է ղարաբաղեան 
տագնապի լուծման իր մօտեցումները, 
որոնք արտայայտուած են բազմաթիւ 
առիթներով, ներառեալ` նախորդ 
տարի Պրաթիսլաւայի մէջ տեղի 
ունեցած ԵԱՀԿ-ի նախարարական 
համաժողովին ընթացքին:
Պատասխանելով այն հարցումին, 
թէ արդեօք մտավախութիւն չկա՞յ, 
որ հայկական կողմին բան մը 

ֆէյսպուքեան իր էջին գրած է Երեւա-
նի քաղաքապետի խօսնակ Յակոբ 
Կարապետեանը։
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Փաստօրէն մեր շրջանին մէջ` 
լայն ընկալումով, ձեւաւորուած 
է այն գիտակցումը, որ Հայոց 
Ցեղասպանութեան ճանաչումը 
անվտանգութեան սպառնալիքը 
զսպող ուժ է»,- նշեց նախարարը:
Հայաստանի արտաքին գործոց 
նախարարը ներկայացուց «Քորո-
նա»-ի ճգնաժամային պայմաններուն 
մէջ նախարարութեան գործունէու-
թեան հիմնական ուղղութիւնները, 
որոնք են` արտերկրի մէջ գտնուող 
Հայաստանի քաղաքացիներուն 
վերադարձը եւ անոնց գտնուած 
վայրերուն մէջ հայաստանցիներուն 
անվտանգութեան ապահովման 
ուղղութեամբ քայլերու ձեռնարկումը, 
բեռնափոխադրումներու անխա-
փանութեան ապահովման ուղղու-
թեամբ քայլերու ձեռնարկումն 

Հայաստանը Յստակօրէն Սահմանած Է Ղարաբաղեան 
Հիմնախնդիրի Լուծման Իր Մօտեցումները. 
Զոհրապ Մնացականեան

Հայաստանի Մէջ Կառավարութիւնը Աջակցած Է Աւելի Քան 
1 Միլիոն Քաղաքացիի

Մայիս 4-էն Հանուեցան Մարդոց Ազատ Տեղաշարժի 
Սահմանափակումները

Առաջնագիծի Վրայ 225 Գերժամանակակից 
Տեսադիտարկման Սարք Տեղադրուած է. ՊՆ Խօսնակ

ու համակարգումը, «Քորոնա»-ի 
դէմ պայքարին մէջ միջազգային 
համագործակցութեան իրականա-
ցումը:
Ան տեղեկացուց, որ գործընկերնե-
րու հետ ձեռքբերուած պայմանա-
ւորուածութիւններուն շնորհիւ 
Հայաստան ներածուած են «Քորոնա»-
ին դէմ պայքարին համար անհրաժեշտ 
առողջապահական պարագաներ, 
նիւթեր, սարքաւորումներ` Չինաստա-
նէն, ՄԱԿ-ի Պարէնի համաշխարհային 
ծրագիրով, տարբեր բարեսիրական 
հիմնադրամներէ, հայ եւ օտար 
անհատներէ:
Զոհրապ Մնացականեանի համաձայն, 
նման համագործակցութիւն իրակա-
նացուեցաւ բազմաթիւ այլ երկիրներու 
հետ, ատոր շնորհիւ ալ կարելի եղաւ 
Հայաստան տեղափոխել Հայաստանի 
քաղաքացիները:
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Հայաստանի մէջ «Քորոնա» ժահրի 
հետեւանքներու չէզոքացման միջո-
ցառումներու շրջածիրէն ներս աւելի 
քան 1 միլիոն մարդ կառավարութենէն 
ստացած է ուղիղ աջակցութիւն: Այս 
մասին Ազգային ժողովէն ներս ըսած 
է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը:
Վարչապետը յիշեցուցած է, որ կառա-
վարութիւնը իրականացուցած է 
հակաճգնաժամային 16 միջոցառում։ 
«Որպէս արդիւնք՝ հասցուցած ենք 
արդէն իսկ աջակցութիւն ցուցաբերել 
շուրջ  21 հազար տնտեսավարողի՝ 
յատկացնելով արտօնեալ վարկեր: 
Եւ աւելի քան մէկ միլիոն մարդ՝ 
ֆիզիքական անձ կառավարութենէն 
ստացած է ուղիղ աջակցութիւն»,-
ըսած է ան:
Վարչապետը շեշտած է՝ հակա-
ճագնաժամային գործողութեան 
առաջին նպատակը եղած է 
Հայաստանի մէջ խուճապ թոյլ չտալը, 
երկրորդ ամենակարեւոր խնդիրը՝ 
ապահովել, որ առողջապահական 
համակարգը կարենայ սպասարկել 
«Քորոնա» ժահրով հիւանդ անձանց, 
այսինքն՝ բոլոր այն մարդոց, որոնք 
ունին բուժօգնութեան կարիք, 
ստանան այդ բուժօգնութիւնը: Այս 
նպատակով 300 համաճարակային 
հիւանդանոցային տեղերն առնուազն 
հնգապատկուած են՝ դառնալով 
1500 մահճակալ, եւս 150 մահճակալ 
առաջիկայ օրերուն շահագործման 
պիտի յանձնուի: 600 հիւրանոցային-

հիւանդանոցային տեղ պատրաստուած 
է ախտանշան չունեցող դէպքերու 
համար: «Մեր դէպքերու կէսէն աւելին 
մարդիկ են, որոնք կը կրեն «Քրոնա» 
ժահր, բայց ոչ մէկ ախտանշան 
չունին: Եւ անոնց նկատմամբ մեր 
քաղաքականութիւնն այն է, որ ոչ թէ 
բուժենք, այլ ապահովենք, որ ինչ-որ 
տեղ մեկուսանան, որպէսզի ուրիշները 
չվարակեն: 2300 հիւրանոցային տեղ 
պատրաստած ենք հիւանդի հետ 
շփուած մարդոց մեկուսացնելու 
համար: Այս ընթացքին շուջ 6000 մարդ 
մեկուսացուած է»,-ըսած է Փաշինեանն 
ու ընդգծած՝ շատ կարեւոր եղած է 
առաջին օրէն, որ մեկուսացման եւ 
հակաճգնաժամային միջոցառումնե-
րու ընթացքին քաղաքացիներէն 
որեւէ մէկուն արժանապատւութիւնը 
նսեմացնող գործողութիւն չընեն:
Ան նկատած է՝ Հայաստանի 
մէջ քարանաթինի պայմաններն 
ընդհուպ յայտնուած են միջազգա-
յին եւ տարածաշրջանային մամուլի 
ուշադրութեան կեդրոն՝ որպէս 
օրինակելի ցուցանիշ:
Փաշինեանը կարեւորած է, որ 
ալեւմտական շուկան շատ արագ 
կայունացած է: Մարտի երկրորդ կէսին 
անկայունութեան միտումներ սկսան, 
սակայն շատ արագ այն ոչ միայն 
վերադարձաւ, այլ նաեւ Կեդրոնա-
կան դրամատունը այս ճգնաժամային 
շրջանին շուրջ 90 միլիոն տոլարի 
գնում իրականացուցած է շուկայէն:  
Ան շեշտած է՝ ի տարբերութիւն 
շատ երկիրներու՝ Հայաստանի մէջ 
չեղաւ շուկայական անկում (քոլափս), 
յաջողեցան շատ արդիւնաւէտ 
կառավարել գնաճը: «Եւ այսօր ունինք 
ապրանքներ, որոնք աժանցած են, 
ունինք ապրանքներ, որոնք սղած 
են եւ ունինք ապրանքներ, որոնց 
գինը չէ փոխուած: Շուկային մէջ 
գնաճի առումով ունինք լիարժէք 
հաւասարակշռուած վիճակ»,-ըսած 
է Փաշինեան:

Անցեաք Երկուշաբթի օրուընէ տեղա-
շարժման թերթիկներ լրացնելու 
անհրաժեշտութիւն չեղաւ Հայաստանի 
տարածքին: 
Տնտեսութեան փոխնախարար 
Վարոս Սիմոնեանի փոխանցմամբ, 
թէեւ մարդոց ազատ տեղաշարժի 
սահմանափակումները պիտի 
հանուեցաւ, սակայն հանրային 
փոխադրամիջոցները պիտի 
շարունակեն չաշխատիլ. «Այս 
փուլին չէ թոյլատրուած հանրային 
փոխադրամիջոցները, քանի որ 
ան շատ բարձր վտանգ ունեցող 
տնտեսական գործունէութեան տեսակ 
է, որ թոյլ կու տայ շատ արագ կերպով 
տարածել համավարակը: Մեր բոլոր 
գործողութիւնները ուղղուած եղած են 
եւ կը  շարունակեն մնալ համավարակի 
տարածման այդ շղթան... կոտրելու 
ուղղութեամբ»:
Հանուած են նաեւ սահմանա-
փակումները տնտեսական 
գործունէութեան գրեթէ բոլոր 
տեսակներու վերաբերեալ, պիտի 
շարունակեն փակ մնալ մոլերը: 
Գրեթէ սահմանափակումներ 
չկան մանրածախ ու մեծածախ 
առեւտուրի մէջ,  բացուած են 
մշակող արդիւնաբերութիւնը` գործու-
նէութեան բոլոր տեսակներով: Կը 
գործեն այն ճաշարանները, սրճա-
րանները, որոնք ունենին  բացօթեայ 
տարածք:
Անհատական ծառայութիւնները, 
օրինակ` մաքրման ծառայութիւններ, 
վարսավիրանոցներ, եւս թոյլատրուած 
ենգործել. «Ասիկա կարելի է դիտարկել 

ՀՀ ՊՆ ԶՈւ ժամկէտային անձնակազմի 
74 տոկոսը արդէն կը սնուի նոր 
սննդակարգով, իսկ Մայիս 8-էն թիւը 
պիտի հասնի 90 տոկոսի։ Այս մասին  
կը տեղեկանանք ՀՀ պաշտպանու-
թեան նախարարի մամուլի խօսնակ 
Շուշան Ստեփանեանէն։
«Առաջնագիծի վրայ տեղադրուած է 225 
գերժամանակակից տեսադիտարկման 
սարք։ Արդիւնաբերական հոսանք 
ստացած է 64, մշտական ջուրով 

իւրայատուկ փորձի ձեւով, որովհետեւ 
մենք կ՛երթանք սահմանափակումնե-
րու թուլացման, բայց միեւնոյն ժամա-
նակ բոլորս` թէ՛ տնտեսվարողները, 
թէ՛ քաղաքացիները պէտք է ցու-
ցաբերեն բարձր գիտակցութիւն 
եւ կարգապահութիւն: Ատկէ 
կախուած պիտի ըլլայ` մենք պիտի 
շարունակե՞նք պահպանել մեղմ 
սահմանափակումներու կարգը, թէ՞ 
պիտի վերադառնանք աւելի խիստ 
սահմանափակումներու»:
Առողջապահութեան փոխնախա-
րար Լենա Նանուշեան կը յորդորէ 
բոլոր քաղաքացիները աւելի 
պատասխանատութեամբ մօտենալ 
անվտանգութեան կանոններուն, 
որպէսզի սահմանափակումներու 
մեղմացումը վարակակիրներու 
թիւի կտրուկ աճի չյանգեցնէ. 
«Արդէն իսկ սահմանուած էր ուղե-
ցոյց, թէ աշխատավայրերու մէջ 
ինչպիսի կանոններ պիտի գործեն: 
Սկզբունքները հիմնականօրէն նոյնն են 
բոլոր տեսակի գործունէութիւններու 
ժամանակ` ապահովել ընկերային 
հեռաւորութիւնը աշխատողներու 
միջեւ, ինչպէս եւ յաճախորդներու 
հետ աշխատանքներու ընթացքին, 
ատիկա առողջապահական տարբեր 
նախաձեռնութիւններու իրականա-
ցումն է աշխատավայրի մէջ»:

ապահովուած է 134 մարտական դիրք։ 
Մոտուլային բաղնիք կահաւորուած է 
35 մարտական դիրքի մէջ։ Մարտական 
դիրքերու անձնակազմի 54 տոկոսը կը 
սնուի նոր սննդակարգով»,- գրած է 
Ստեփանեանը, որ մէջբերած է կառա-
վարութեան ծրագրի կատարման 
ընթացքին եւ արդիւնքներուն մասին 
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի 
տարեկան զեկոյցի տուեալներէն։

Հաղորդագրութիւն
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինն Իրականացրել Է
Երկու Հարիւր Ութսունութ Միլիոն ՀՀ Դրամի 
Աջակցութեան Ծրագրեր

Սկիզբը Էջ 02

Ժողովի ընթացքում քննարկուեցին 
նաեւ համավարակի յաղթա-
հարմանն ուղղուած նոր ծրագրերի 
հնարաւորութիւնները։
Վերջում Ամենայն Հայոց Հայրա-
պետը, քաջառողջութեան իր 
բարեմաղթանքները փոխանցե-
լով ներկաներին, ընդգծեց, որ 
Հայաստանեայց Առաքելական 
Սուրբ Եկեղեցին իր հոգեւոր դասով 
պիտի շարունակի կարելին անել՝ այս 
իրադրութեան մէջ զօրակցութիւն 
բերելով իր հաւատաւոր զաւակնե-
րին Հայաստանում, Արցախում եւ 
սփիւռքի համայնքներում։ Նորին 
Սրբութիւնը վերահաստատեց, որ 
մշտական կապի մէջ է բոլոր թեմերի 
առաջնորդների հետ եւ հաղորդ 

համավարակի հետեւանքներով 
առաջացած կարիքներին՝ դրանց 
յաղթահարման գործում կարեւո-
րելով նաեւ համայնքներում եկե-
ղեցականների հովուական խնա-
մատարական գործունէութեան 
աշխուժացումը։ 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 
կարեւոր նկատեց, որ սահմանա-
փակումների մասնակի վերացման 
ներկայ պայմաններում մեր 
ժողովրդի կողմից դրսեւորուի 
առաւել զգաստութիւն եւ 
պատասխանատուութիւն համա-
վարակի կանխարգելման բոլոր 
անհրաժեշտ միջոցառումների եւ 
պատկան կառոյցների պահանջնե-
րի կատարման հարցում եւ 
գերակայի քրիստոնէական սէրն 
ու հոգատարութիւնը միմեանց 
հանդէպ։ 
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WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.
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ning and in-
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MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

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

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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News from Armenia & Artsakh Genocide 100 + 5

The Japanese Who Saved Armenians and 
Greeks During the Genocide

Solution Must Be Acceptable For Peoples Of 
Armenia, Artsakh And Azerbaijan: Pashinyan 
On NK Conflict

President Of Artsakh Gives State Awards To 
Group Of Defense Army Servicemen

Memorandum Of Artsakh’s Foreign Ministry 
Disseminated In UN

By PHILIP CHRYSOPOULOS
 

Researcher Vicken Babkenian has 
written a new book describing how 
a Japanese ship saved hundreds 
Armenians and Greeks from genocide 
in Smyrna in 1922. Not only did the 
ship rescue these desperate peo-
ple from a certain death, the nation 
of Japan later also provided vital 
humanitarian aid to the survivors of 
the Armenian genocide.
Babkenian, along with Professor Peter 
Stanley, are the authors of the new 
book “Armenia, Australia and the Great 
War.” They write about the largely-un-
known humanitarian aid which the 
Japanese nation gave to Greeks and 
Armenians during those desperate 
times.
Perhaps the most remarkable inci-
dent of Japanese humanitarianism 
occurred when the captain and crew 
of a Japanese ship saved many lives 
during the 1922 Smyrna Catastrophe.
Hundreds of thousands of Armenian 
and Greek refugees had fled to the 
docks of Smyrna after Turkish nation-
alist troops had entered and occupied 
the city on September 9, 1922. The 
Turkish occupation was followed by the 
massacre and deportation of Armenian 
and Greek civilians.
About twenty allied ships were in the 
harbor watching the events unfold. A 
fire broke out in Smyrna’s Armenian 
quarter four days later, which eventual-
ly ended up destroying most of the city.  
The captain of the Japanese merchant 
ship decided to take it upon himself to 
rescue the desperate refugees.
Mrs. Anna Harlowe Birge, the wife of 
the American professor Dr. Birge of the 
International College at Smyrna, wit-
nessed the helpless refugees crowding 
each other off the wharves as Smyrna 
began to burn. Men and women could 
be seen swimming around in the hope 
of rescue, and many of them eventually 
drowned.
Mrs. Birge related that “In the harbor, 
at that time, was a Japanese freight-
er, which had just arrived loaded to 
the decks with a very valuable cargo 
of silks, laces and china represent-

ing many thousands of dollars. The 
Japanese captain, when he realized 
the situation, did not hesitate.
“The whole cargo went overboard into 
the dirty waters of the harbor, and 
the freighter was loaded with several 
hundred refugees, who were taken 
to Piraeus and landed in safety on 
Greek shores,” according to Stavros 
T. Stavridis, who wrote about Mrs. 
Birge’s story in an article published 
in the American Hellenic International 
Foundation’s Policy Journal.

Another account was published on 
September 18, 1922, in the New York 
Times. “Refugees constantly arriving… 
relate new details of the Smyrna trag-
edy. On Thursday [September 14] last 
there were six steamers at Smyrna to 
transport the refugees, one American, 
one Japanese, two French and two 
Italian. The American and Japanese 
steamers accepted all comers with-
out examining their papers, while the 
others took only foreign subjects with 
passports.”
The humanitarian actions of the 
Japanese ship were also recorded at 
the time by many Armenian and Greek 
survivors of the Smyrna massacre.
Recently, Stavridis discovered the 
ship’s name – “Tokei Maru” – which 
had been published in numerous 
contemporary Greek newspapers. 
In June of 2016, Greek communi-
ty organizations in Athens awarded 
a shield-shaped plaque to Japan’s 
ambassador, Masuo Nishibayashi, in 
honor of his nation’s rescue efforts at 
Smyrna in 1922.
Authors Bakenian and Stanley also 
documented that an Armenian relief 
fund had been established in Tokyo 
after a visit by the Rev. Loyal Wirt, 
the international commissioner of the 
American Near East Relief organiza-
tion. The Armenian relief fund was 
headed by the prominent Japanese 
banker and diplomat, Viscount Eiichi 
Shibusawa.

www.greece.greekreporter.com

(The Greek newspaper Empros 
(Εμπρός) praises the “brave stance” 
of the Japanese) 

Armenian Prime Minister Nikol 
Pashinyan reaffirms that any solution 
of the Nagorno Karabakh conflict cannot 
become a solution in practice if it is not 
acceptable for the peoples of Armenia 
and Artsakh.
During a Q&A session in the Parliament, 
the PM was asked to present his posi-
tion on the statements of the Russian 
foreign minister and the Azerbaijani 
defense minister.
“No Armenian leader has expressed 
a position on the NK conflict in such 
details as I did. No Armenian leader has 
expressed a position on the NK conflict 
so frequently as I did. No Armenian lead-
er has been so public and transparent 
over the NK issue as I have been. My 

President of the Republic of Artsakh 
Bako Sahakyan visited today the town 
of Mekhakavan where he handed over 
state awards to a group of servicemen of 
the Defense Army for the bravery shown 
during the defense of the homeland’s 
borders, the Artsakh Presidential Office 
told Armenpress.
President Sahakyan got acquainted with 
the living conditions of the servicemen, 
gave respective instructions for solving 
the existing problems.
President Bako Sahakyan was accom-

A Memorandum of the Ministry of Foreign 
Affairs of the Republic of Artsakh, 
addressed to the Secretary General of 
the organization on March 27, 2020 in 
connection with the Azerbaijan’s ongo-
ing attempts to falsify the events that 
occurred during the liberation of Khojalu 
from the Azerbaijani armed units in 
February 1992, was disseminated in the 
United Nations as an official document, 

positions, the positions of the Armenian 
government exist insofar as they are our 
positions. In other words, our position 
exists regardless of what any positons 
exist in the world. And it’s clear that 
there are numerous positions in the 
world regardless of our positions. And 
this whole settlement process is for us 
to try to respond to one question wheth-
er can make closer the positions and 
have a common position? And I have 
included 2 more important components 
in all of these which is a very famous 
negotiation format that any solution to 
the NK conflict cannot become a solution 
in practice if it is not acceptable for the 
peoples of Armenia, Karabakh, and also 
the National Assembly”, he said.
He said if in the past there have been 
leaderships which thought they would 
sign and give a solution, they have 
overestimated their powers.
According to the Armenian PM, the 
solution, which can be implemented the-
oretically, is the one which is acceptable 
for the peoples of Armenia, Artsakh and 
Azerbaijan.

panied by Secretary of the Security 
Council Arshavir Gharamyan, Defense 
Minister Jalal Harutyunyan and other 
officials.

the Artsakh MFA told Armenpress.
“The document argues that the actions 
of the Artsakh Republic self-defense 
forces, aimed at neutralizing the shelling 
and firing positions of the Azerbaijani 
armed forces located in Khojalu, as 
well as at lifting the blockade of the 
Stepanakert airport, were determined 
by absolute military necessity and in 
line with the norms and principles of 
international humanitarian law.
On the contrary, the Azerbaijani side 
committed gross violations of a number 
of norms of international humanitarian 
law during the above-mentioned events. 
In particular, the authorities of Azerbaijan 
decided not to evacuate the civilian 
population in order to maintain their mili-

tary-strategic position. Using the civilians 
as human shields by the Azerbaijani 
armed forces to provide shelter for 
themselves is not only a gross violation 
of international humanitarian law, but 

also, according to Article 8 (2) (b) (xxiii) 
of the Rome Statute of the International 
Criminal Court, amounts to a war crime.
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WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.
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“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

ing during the pre-construction phase.


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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In Memorium 

Dr. Rouben Shougarian

By STEPHEN KURKJIAN

Rouben Shougarian, who 
in 1993 became newly 
independent Armenia’s 

first ambassador to the United 
States and spent his career as a 
diplomat, academic, writer and 
advocate for democratic values 
championing Armenia’s well-be-
ing passed away in Boston on 
Monday, April 20.
Shougarian, 57, had lived in the 
Boston area since 2008 with his 
wife, Lilit Karapetian-Shougarian, 
a renowned pianist, and three sons Narek Shougarian, Tigran Shougarian and Haik 
Shougarian. In a statement posted on social media, the family stated: “It is with 
great sorrow that we announce that our loving father and husband, Ambassador 
Rouben Shougarian, PhD, passed away peacefully this morning in Boston, 
Massachusetts after suffering a stroke last week.”
Since coming to the United States, Shougarian served as the academic force 
for the program at Tufts University’s Fletcher School of Law and Diplomacy that 
trained hundreds of Armenian civil servants in public policy and administration. But 
as important, he became a leading voice – pragmatic as well as idealistic – for the 
Armenian-American diaspora as well as a succession of Armenian administrations 
on the multiple challenges facing the fledgling democracy.
 
Prime Minister Nikol Pashinyan said in a statement that Shougarian, whom he knew 
well and admired, “embodied the best features of an Armenian intellectual, with 
a broad worldview, an active civic attitude, patriotism and firmness in his beliefs.”
Added Armenia’s Foreign Minister Zohrab Mnatsakanyan, “Armenia has lost one 
of its best and brightest,” in an interview. “Rouben’s composure and judgement 
were so important in forging Armenia’s relationship with the United States. He 
set a very high standard at a time when Armenia was going through some of its 
darkest hours.”
Mnatsakanyan said Shougarian traveled often back to Armenia and maintained 
his interest and concerns about the health and political well-being of Armenian 
citizens. He said he was heartened by 2018’s Velvet Revolution in which citizen 
protests led to the Pashinyan’s ascension as head of the government. His last 
contact with Shougarian had come in on April 8, Mnatsakanyan said, during a 
video conference in which they had discussed with other officials how Armenia 
was responding to the Coronavirus crisis.
Varuzhan Nersesyan, Armenia’s current ambassador to the United States, was 
also on that video call with Mnatsakanyan, and said Shougarian’s “institutional 
memory” was valuable in recalling how the two countries had worked together 
with previous health crises. 
In a statement, Nersesyan said of Shougarian: “He was among the first who at 
a very young age became engaged in the state-building processes in post-in-
dependence Armenia, and unreservedly dedicated himself to its strengthening 
and development. As Armenia’s first Ambassador to the United States, he made 
invaluable contributions to shaping the foundations of Armenian-American relations, 
setting a high standard of excellence for all future diplomats.”
Michael Lemmon, who served as US ambassador to Armenia between 1998 and 
2001, greatly admired Shougarian’s intellect and integrity in working to repair the 
relationship between the two countries after an effort to negotiate a settlement 
with Azerbaijan on Nagorno-Karabagh foundered. In addition, Lemmon credited 
Shogarian with fostering a pragmatic Armenian foreign policy of “complementarity” 
with the West and Russia, and “advancing the vision of a ‘new Armenia’ that is 
secure, democratic, prosperous, at peace and fully integrated into regional and 
international processes and institutions.”
Dr. Gerard J. Libaridian, historian and a senior advisor to the first President 
of independent Armenia Levon Ter-Petrossian, stated that Shougarian was “a 
statesman by nature” and “an integral part of the decision-making process” who 
“contributed substantially to the expansion and deepening of relations between 
the two countries.”
Shougarian was only 30 when he was named as Armenia’s first Ambassador to the 
United States. On being officially introduced at the White House, President Clinton 
then in his 40s, said to Shougarian that it was “nice to see someone younger than 
me” coming to work in Washington.
Shougarian’s unexpected death elicited statements of sadness as well as appre-
ciation from numerous Armenian-American ldeaders and organizations that had 
gotten to know Shougarian well since he settled in the United States in 2008. 
Among them the Armenian Assembly of America, whose president Carolyn Mugar 
said: “Rouben Shougarian was among Armenia’s pioneer diplomats who served 
the very young republic of Armenia with great skill and distinctive professionalism. 
A devoted son of Armenia, he subsequently applied his knowledge and experience 
in training Armenia’s next generation of public servants by directing the Tavitian 
Scholars Program in Public Policy and Administration at the Tufts University’s 
Fletcher School of Law and Diplomacy shaping the values for Armenia that all 
future generations can be proud of.”

“Amb. Shougarian was an insightful analyst of Armenia and Artsakh and the 
region,” remarked Marc A. Mamigonian Director of Academic Affairs at the National 
Association for Armenian Studies and Research. “He was a man of genuine integrity 
who brought incredible knowledge grounded in his experience and his studies. He 
was able to be both an objective observer and critic while also deeply committed 
to Armenia’s well-being and freedom.”
In addition to his achievements as a diplomat and in academe, Shougarian pub-
lished numerous articles on conflict resolution, regional cooperation and the new 
geopolitical identity of the Black Sea/South Caucasus region. Dr. Shougarian also 
authored three books: West of Eden, East of the Chessboard (2010); The Politics 
of Immaculate Misconception: The Ides of the Post–Secular Age (2013) and Does 
Armenia Need Foreign Policy? (2016; Second Edition, 2019).
Born in Moscow, Shougarian moved to Armenia with his family in 1966 and received 
undergraduate and graduate degrees in world history and international relations 
from universities in Yerevan in the 1980s. When Armenia gained its independence 
from the Soviet Union, in September 1991 his foreign policy training earned him 
a position as an adviser to the parliament’s foreign relations committee. Within 
months, he was elevated to the role of spokesman for the government of Ter 
Petrosian’s government.
In 1993, Ter-Petrossian named Shougarian as Armenia’s first ambassador to 
the United States. His intelligence and warmth served him and Armenia well in 
Washington’s diplomatic circles. He served as ambassador to the U.S. for six years, 
returning to Yerevan in 1999 to take on the position as Armenia’s Deputy Foreign 
Minister, where he remained until 2005 when he was appointed to be Armenia’s 
ambassador to Italy, Spain and Portugal.
But his long-standing belief that Armenia needed to stay committed to democratic 
values and standards cost him those positions. Concerned by the lack of fairness 
and openness that characterized Armenia’s national elections in 2008, Shougarian 
and three other Armenian diplomats issued a pubic appeal on February 23.
The statement expressed the signatories’ “feeling of responsibility before the 
Republic of Armenia and the Armenian people” and their “profound respect for the 
right of Armenian citizens to choose at free elections,” as well their “support to our 
compatriots who have risen to struggle for freedom, protection of the right to a fair 
election and establishment of true democracy in Armenia.” They appealed to all 
parties, and “especially to the representatives of all the structures in the country 
responsible for the maintenance of public order and peace to avoid the temptation 
of using force as a solution to these problems.”
 
The statement was disseminated in Armenia, including at a rally in Yerevan where it 
was read out loud by the man who is now Armenia’s Prime Minister, Nikol Pashinyan.
In an interview, one of the four signatories to this statement, Ambassador Armen 
Baibourtian, today Consul General of Armenia in Los Angeles, explained that it 
was not intended as a political statement and was motivated by a desire to pre-
vent violence. Baibourtian said that Shougarian was the driving force behind the 
statement because he felt a strong sense of responsibility towards the Armenian 
people and that “democracy doesn’t have an alternative.”
All four signatories were dismissed from their positions and expelled from the foreign 
ministry; the violent crackdown they had hoped to prevent unfolded on March 1, 
2008. Shougarian was also stripped of his Ambassador title in the dismissal, but 
friends recalled that he had called them in a happy mood more than a year ago 
and told them that his rank of Ambassador had been restored by the government. 
In an interview, Baibourtian said credited Shougarian for establishing while ambas-
sador for six years a long-standing constructive relationship between Armenia 
and the US government. “He was there at the beginning, and was the architect 
in establishing the cordial and pragmatic relationship that is based on trust that 
exists between the two countries,” Baibourtian said.
Following his dismissal from the diplomatic corps and his uncertain future status, a 
number of concerned Armenian-Americans including Carolyn Mugar and Dr. Joyce 
Barsam, a trustee of Tufts University, sought a solution. The result was Shougarian’s 
hiring by Tufts’ Fletcher School of Law and Diplomacy and assuming a crucial role 
with the Tavitian Scholars program which annually brings members of Armenia’s 
government for a 6-month program in Public Policy and Administration. (In a cruel 
twist, Aso O. Tavitian, the Armenian-American businessman and philanthropist who 
has funded the Armenian scholars program, also passed away suddenly this week.)
Barsam credited Shougarian with expanding the program from its initial focus on 
future diplomats to training civil servants throughout the Armenian government. “He 
was the backbone of our program, and the students were drawn to him,” Barsam 
said. “He had a deep knowledge of history, diplomacy, literature and music. And 
he was the personification of integrity and honesty.” She said at last count more 
than 330 Armenian civil servants had graduated from the program.
Lilit, his wife, said yesterday that while her late husband had helped shape the 
history of Armenia’s democracy, he had recently told her that he saw the key 
importance of now being an educator. “It was important task for him to help his 
students in thinking more broadly, independently and creatively,” she said. “He will 
be missed a lot but his work and legacy will live on in people’s lives and hearts.”
Anna Ohanyan, Professor of Political Science and International Relations at 
Stonehill College, remarked that “his work with the Tavitian program has been 
of critical importance to Armenia’s state-building. Training successive groups of 
professionals, he has made enormous contribution to strengthening the institutions 
of Armenia’s nascent statehood. As such, his work in this program, along with his 
years of diplomatic service, were nothing short of state building for Armenia and 
its people.”

Stephen Kurkjian, an award-winning reporter and editor for The Boston Globe, 
spoke to Ambassador Shougarian’s Fletcher’s class on three occasions in recent 
years about the role of a free press in a democracy.
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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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In the midst of all odds, a light 
shined in Baghesh (Bitlis), 
where the existing Monastery 
of Amrtol (Amlorti, meaning 
son of the barren), namely 
St. John the Baptist, flour-
ished under a distinguished 
scholar Vartan Vartabed 
Baghishetsi at the end of the 
16th century. One of his bril-
liant students was Hovhannes 
Vartabed Golod, who ascend-
ed the Patriarchal Throne 
(1715-1741) and saved the 
Patriarchate of Constantinople from its perilous condition during his 26 years tenure. 
Students under Vartan Baghishetsi included two more famous Patriarchs, Hagop 
Nalian of Constantinople and Krikor Sheghtayagir (Chain bearer) of Jerusalem, 
known as “the most learned theologians of the early 18th century.” All four, teacher 
and three disciples represented the Four Great Leaders of the century, who beside 
their administrative work, published also the first theological and exegetical large 
volumes, based on the Armenian manuscript texts of previous centuries. Patriarch 
Golod’s initial publications are shown below. 
In reality a university, the School of Amrtol was founded in the 15th century in 
the Province of Taron-Vaspurakan. Classified as a famous university by our his-
torians with 43 members of the clerical order, it flourished under Vartan Vartabed 
Baghishetsi, who had established a large collection of ancient Armenian manu-
scripts in the school’s library. In my earlier years as I was translating the 8th century 
Armenian Historian Ghevond’s text into English, I looked into the earliest surviving 
manuscript text in the Yerevan Matenadaran, the Library of Manuscripts. The 13th 
c. copy, filed under number 1902, was donated to the Library of Holy Etchmiadzin 
from Amrtol by Vartan Vartabed Baghishetsi in 1690.   Vartan died in 1705. The 
School of Amrtol survived until 1915, the year of the Armenian Genocide by the 
Ottoman Turks. 

Initial Publications
Patriarch Hovhannes Golod published several theological books on theology 
and on the integrity of the Orthodox faith. They are, “The Book to Administer 
the Sacraments,” “St. Cyril of Alexandria’s Scholia de incarnatione unigeniti,” 
“Calendar of Church Feasts,” “Abridged Grammar of Classical Armenian,” “Book 
Called the Lives of the Fathers,” and a “Commentary on St. John’s Gospel.” Saint 
Cyril’s Christological work was translated from the Greek original into Latin, and 
later into Classical Armenian, by Tavit Hupatos and Stepanos the Poet in 715 AD. 
The Armenian edition served as the text for the English translation by a famous 
British scholar of the Classical Armenian F.C. Conybeare in 1907, and published in 
London. This edition of “Scholia” served me to introduce the Christological views 
of St. Cyril of Alexandria on the “Two Natures in the One Person Incarnate” as 
my thesis at the university.

From Amrtol to Armash
Amrtol with Armash marked 
the last Armenian reli-
gious havens of learning 
in Anatolia, whose gradu-
ates defended the legacy 
of our Church, eventually 
carried by the next gen-
erations up to this day. 
A line of continuation is 
drawn between the two 
since graduates of Amrtol 
indirectly established the 
monastery of Armash, near 
Constantinople, which later became a famous Seminary at the end of the 19th 
century from 1889 to 1915, under the aegis of the Patriarchate of Constantinople. 
The founder of the Seminary in Armash was Patriarch Khoren Ashekian, a disci-
ple of graduates from Amrtol. The first Dean of the Seminary of Armash, Bishop 
Malachia Ormanian, had the vision to invest a Seminary to the existing Monastery 
of Armash to educate religious leaders. He had to approach Patriarch Ashekian 
for the implementation of the learning institution. Receiving his blessings he was 
able to administer so well, that benefactors and educators arrived and turned the 
monastery to an academic center. 

Despite WWI and the Armenian genocide, those sur-
vived graduates of the Seminary became the leaders 
of the Armenian Churches both in the dioceses of 
Turkey and in Jerusalem where educated leadership 
was needed. Soon, after the exile from Sis, Cilicia, the 
Seminary of the Cilician See in Lebanon was formed, 
again through the immediate care of the same grad-
uates of the Seminary of Armash, namely Catholicos 
Papken Guleserian, Bishop Shahe Kasparian and 
Bishop Paren Melkonian. It is obvious that whatever 
legacy our last three generations of clergy inherited 
was the legacy come from Amrtol and Armash, both 
demolished by the Ottoman Turks, but survived under 
brighter skies of hospitable countries, in Jerusalem 
and Lebanon. 

From  Amrtol  To  Armash
15th Century Renaissance Armenian 
University of Amrtol In Bitlis
Four Famous Patriarchs

Fr. ZAVEN ARZOUMANIAN, PhD

Renaissance in Europe
Armenians rightfully and usually cling to the 5th century “Golden Age” Armenia 
as the foundation of Armenian learning and culture with the invention of letters 
and literature, but seldom reflect on the Middle Ages “Silver Age” Armenia, for-
getting altogether the Renaissance of the 15th century achieved in Europe one 
thousand years in the remote future that offered Armenians a great opportunity 
to reform their Academia. Armenians and the entire world were grateful to the 
Gutenberg’s 1450 AD invention of the printing art in Germany inaugurating the 
European Renaissance, followed by the printing of the first books in Europe. If 
neither the State of Armenia nor the Armenian Church did, incredibly individuals 
like Hagop Meghabard and Vosgan Yerevantsi instead personally achieved the 
original endeavors to print the first six Armenian religious books, and later the Holy 
Bible, thus replacing the former art of manuscripts.  
Armenians followed the printing art of Europe some sixty years later in 1513, 
when Hagop Meghabard initiated the first Armenian press in Venice and printed 
the first six books, making history in the Armenian academic field. Next, in 1666 
Vosgan Vartabed Yerevantsi took the ini-
tiative to print the first Armenian Bible in 
Amsterdam 150 years later, a huge task 
indeed accomplished singlehandedly. The 
Armenian printing art of both individuals 
Hagop and Vosgan are seen as exception-
ally successful, full of printed reproductions 
of ancient miniatures, despite the lack of 
any sponsorship and support as such, but 
only personal care and initiative.   
 
The Pioneers
The Armenian Church and nation have always regarded the following six pioneers 
as the pillars of Armenian renaissance: Hakob Meghabard, Abgar of Tokat and son 
Soultanshah, Krikor Marzevantsi, Khachadour Guesaratsi, and Vosgan Yerevantsi. 
Hakob’s identity is totally in the dark, except for a very short colophon he has left at 
the end of the Badarakadedr (Book of Eucharist ), one of the six books he printed 
in Venice. The colophon reads: “This sacred book was written in the Armenian 
calendar year 962, and in Anno Domini 1513, in Venice, God’s providential city, 
by the hands of Hakob Meghabard  (the Sinful.)”
The most distinguished of the earliest printed Armenian books was the Holy Bible 
by Vosgan Vartabed Yerevantsi 354 years ago in 1666. Fifty-four years ago we 
celebrated the 300th year of the historic event, following the Pontifical Encyclical 
issued by His Holiness Vasken I Catholicos of All Armenians. In his Encyclical 
Vasken I had cleverly associated St. Mesrob Mashtots, the inventor of the 
Armenian letters in early 5th century, with Vosgan Yerevantsi in the 17th century, 
both of them Vartabeds, from the ranks of Armenian Church priesthood. Thus 1200 
years in the distant future, Vosgan followed the steps of Mashtots to inaugurate 
the Armenian Renaissance, contributing immensely to the cultural and religious 
heritage and introducing them to the Western civilization. Catholcos Vasken I 
was also reminiscing both Pontiffs, St. Sahag Barthev (5th c.) then, and Hagop 
Jughayetsi (17th c.), who sponsored and encouraged St. Mesrob Mashtots and 
Vosgan Vartabed respectively, the first for inventing the Armenian Alphabet, and 
the second for printing the first Bible, the Asdvadzashounch madyan.  

Khachadour Guesaratsi
Catholicos Hakob IV of Julfa (1655-1680) was the contemporary Pontiff of the 
Armenian Church with Vosgan Vartabed of Yerevan while the first Bible was 
being printed. They were classmates under the tutelage of this great teacher, 
theologian, and philosopher Khachadour Vartabed Guesaratsi, born in 1590 in 
Guesaria, Cappadocia, who founded the first printing press in Julfa, Iran, under 
the sacred shades of the Monastery of  All  Saviour (Amenaprgich). He was a 
brilliant student at the Seminary of Holy Etchmiadzin, specializing in theology and 
philosophy. He studied the texts of ancient philosophers Aristotle and Plato, and the 
Armenian philosopher David the Invincible (7th century). In Julfa for the first time 
Khachadour published “The Lives of the Church Fathers,” “The Church Breviary,” 
and “The Book of Melodies,” the latter being an auxiliary to the “Hymnbook” of 
the Armenian Church.

The University of Amrtol
While Western Armenia achieved those literary and academic strides in publi-
cations and schools, the Armenian Patriarchate of Constantinople tragically fell 
apart, due to internal useless conflicts. In 100 years, from 1600 to the end of the 
century, 55 Patriarchs succeeded each other treacherously, snatching power from 
one another, causing futile and deplorable administration for the lack of dedicated 
leadership. Two Patriarchs, Hovhannes Golod and Hagop Nalian, became the 
out-standing leaders to rescue the Holy See. Their legacy is highly venerated up 
to this day, as one of their recent successors Patriarch Shnork Kaloustian gave 
them the proper tribute.
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san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.
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“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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Press Release
Surgical Masks Donated To The City Of Los Angeles On Behalf Of Armenia

In Memorium 
Shenorig Minassian
1934-2020

As a contribution to the fight against the 
pandemic, 100,000 surgical masks were 
donated to the City of Los Angeles on 
behalf of the Republic of Armenia. It will 
help alleviating the outbreak of COVID-
19 in Los Angeles and assisting the 
city authorities in combating the virus. 
This important initiative comes from the 
well-known Armenian-American philan-
thropist Jack Youredjian, the Founder 
and Executive Chairman of Western 
Drug. He and his wife Zarig implement 
successful projects in Gyumri – the 
second largest city in Armenia – helping 
the earthquake-stricken families with 
housing as well as empowering many 

Shenorig was born in Beirut, Lebanon 
in March 1934 to a genocide-orphaned
mother, Siranoush Samsonian, and an 
extermination-escaped migrant father,
Setrag Djandjanian.
Childhood wasn’t easy for her and her 
other three siblings, Harout, Sona and
Gulabi. She used to tell stories about 
walking for miles to give her father a
hand in casting concrete tiles.
Shenorig had excelled in primary school, 
especially in writing essays. Some of her 
essays were published in local literary 
magazines. She was not able to
persue higher education due to her 
family’s limited means.
At the age of 26, she was married to 
Krikor Minassian, an Armenian immi-
grant from Palestine. Their first child; 

children through academic success, 
career planning and vocational training.
Through coordination of Deputy Mayor 
of Los Angeles for International Affairs 
Ambassador Nina Hachigian and Consul 
General of Armenia Ambassador Armen 
Baibourtian, the masks were delivered to 
relevant authorities in Los Angeles. The 
surgical masks were provided to medical 
institutions and vulnerable groups in LA. 
This initiative highlighted the evolving 
strong partnership between the second 
largest city in the U.S. and Armenia, 
which was elevated to a new higher level 
during the visit of the Armenian Prime 
Minister Nikol Pashinyan to Los Angeles 

Garo was born in 1961 and their second 
son Vatche was born in 1963, and in 
1969 they had twin boys; Hratch and 
Shahe.
She was a very devoted wife and moth-
er.
Shenorig was a resourceful and creative 
lady, and among her impeccable
talents were sewing anything from beau-
tiful dresses and costumes to aprons
and mittens, and making beautiful flower 
arrangements.
She was socially very active. The range 
of her activities expanded from
Tekeyan school’s benevolent ladies’ 
association, Shoushanig club (promot-
ing Armenian causes and Genocide 
commemoration and recognition).
In 1974, when civil war irrupted in 
Lebanon, going through financial, phys-
ical,and psychological difficulties, over 
a decade, the whole family, through her 
encoutagement, resettled in the United 
States by 1986-1989.
Surviving in the new situation in the 
United States, needed the efforts of all
members of the family including 
Shenorig who was creative and
entreprenurial. She took up every job 
opportunity including; babysitting,
sewing, cooking and beading.
Shenorig continued her membership in 
the USA at several non-profit
organizations, particularly at the 
Armenian Democratic Liberal Party-
Ramgavars, and at The Tekeyan Cultural 
Association, The Mher Megertichian 
theatre group, and participated in sev-
eral church activities, including the 

and warm hospitality extended to him 
by Los Angeles Mayor Eric Garcetti in 
September 2019.   
“The fight against COVID-19 has made 
the world smaller, and people across the 
planet are joining together to confront 
this deadly pandemic,” said Los Angeles 
Mayor Eric Garcetti. “Armenia and Los 
Angeles share an unbreakable bond 
— and this generous gift will help pro-
tect vulnerable Angelenos and medical 
workers who are showing incredible 
courage and extraordinary determina-
tion to save lives.”
Los Angeles is home to one of the larg-
est and most dynamic Armenian com-
munities in the world. As an integral part 
of the city, the Armenian-American com-
munity holds pride in being Angelinos 
and spares no efforts to contribute to 
its advancement. In commemoration of 
the 105th anniversary of the Armenian 
Genocide in April 2020, the Armenian-
American community of Los Angeles has 
launched a humanitarian fundraiser 1.5 
Million Meals for 1.5 Million Lives in the 
framework of America We Thank You 
campaign in support of Feeding America 
to honor Near East Relief and provide 
meals to Americans in need at this diffi-

Choir and the Women’s Guild at St 
Thomas Armenian church, and teach-
ing Armenian at the Kirikian Armenian 
School.
Shenorig was a very religous lady and 
raised her sons in that environment.
They prospered and excelled in their 
schools and businesses. They each 
were
married; Garo and Baydzig, Vatche and 
Sana, Hratch and Rosette, Shahe and
Claudia and their children; Nicole, 
Grace, Alex, Tatiana, Nareg, Arame, 
Naira, Gaia and Zeno. She loved and 
adored her grandchildren.
Shenorig’s husband Krikor passed away 
in 2013. Shenorig spared no effort to

cult time. The Near East Foundation was 
the United States’ first congressionally 
sanctioned non-governmental organi-
zation that was able to pool resources 
to save 132,000 Armenian orphans 
and establish over 400 refugee pro-
cessing centers, hospitals, vocational 
schools, thus greatly contributing to the 
survival of the Armenian people. As a 
response to America We Thank you, the 
Armenian-American community across 
the country donated more than 5 million 
meals by now.

keep him comfortable till the end. Since 
then, she lived alone, and socialized
with the seniors in the town of fort Lee 
where she lived, taking Yoga and
aerobics classes, she continued her 
devotion to the church and all the
organizations mentioned above.
Shenorig was a kind, elegant, creative 
and full of vigor in whatever project 
she was involved in. She was loved by 
everyone, and had a very soft spot for
nature and God’s creations. She was a 
faithful believer of God and in her
darkest hours she found spiritual guid-
ance and solace in the words of the 
Bible.
May God enlighten her soul.

The tragic outcome of the following 
circumstances - the deliberate violation 
of international humanitarian law by the 
Azerbaijani side, the struggle for power 

in Azerbaijan and the resulting lack of 
unity of command among the Azerbaijani 
armed forces - led to human losses, 
despite all the protective measures 
taken by the Artsakh self-defense forces, 
including, in particular, early warning of 

the operation and provision of humani-
tarian corridors.
Azerbaijan continues to carry out a pol-
icy of falsifications and misinformation, 
spreading false allegations about the 
events that occurred during the liber-

ation of Khojalu from the Azerbaijani 
armed units with the aim of escalating 
anti-Armenian hysteria and cultivat-
ing hatred towards Armenians in the 
Azerbaijani society”, the Artsakh MFA 
said in a statement.

Memorandum Of Artsakh’s Foreign Ministry Disseminated In UN

News from Armenia & Artsakh

Page 11



ՉորեքշաբÃÇ, 06 ՄայÇս 2020 15Ամերիկահայ Կեանք

Լոս Անճելըսի ՀԲԸՄ-ը Մեկնարկեց Համավարակէն Տուժածներուն Օգնութիւն Հասցնել

Աֆէեանի Ընկերութեան Պատրաստած Պատուաստանիւթը 
Հետազօտման 2-րդ Փուլին Անցնելու Արտօնութիւն Ստացած է

Մայրերու Օրուան Առթիւ
Ձօն Մայրերուն

2020-ին ՀԲԸՄ-ը մեկնարկը տուաւ 
“AGBU LA Cares” նախաձեռնութեան, 
հրաւիրելով կարիքաւորներ որպէսզի 
արձանագրուին agbugiving.org/
LAcares/ կայքին։ 
Աւելի քան 100 ծրարներ ապա-
հովուեցան նուազ քան 48 ժամուան 
ընթացքին։ Նախաձեռնուած էին 
իրերը յանձնելու հեռավար միջոցներ 
ՀԲԸՄ-ի Քանոկա Փարքի դպրոցէն, 
ինչպէս նաեւ Փասատինայի դպրո-
ցէն ու կեդրոնէն, ուր կամաւորներ 
համապատասխան դիմակներով 
եւ ձեռնոցներով, տուփերն ու 
ջուրը ուղղակիօրէն կը զետեղէ-
ին մօտեցող ինքնաշարժներուն 
սնտուկին մէջ։ Մուտքն ու ելքը 
դասաւորուած էր այնպէս, որ 
իրերու ստացումը ըլլայ ապահով 
եւ արդիւնաւէտ թէ՛ ստացողներուն 
եւ թէ՛ ալ կամաւորներուն համար, 
պահելով ընկերային հեռաւորութեան 
ուղեցոյցները։ 
Երուանդ Տեմիրճեան,— ՀԲԸՄ-ի 
Կեդրոնական Վարչական Ժողովի 
անդամ եւ հոգին “AGBU LA Cares” 
նախաձեռնութեան, այս առիթով ըսաւ. 
«Արտակարգ այս ժամանակներուն, 
մենք աւելի շատ կը մտածենք, քան 
երբեւէ, մեր մեծ ընտանիքին մասին։ 

անցնի փորձարկումները, ապա 
հնարաւոր է` անիկա պատրաստ 
ըլլայ մինչեւ տարեվերջ Միացեալ 
Նահանգներու մէջ լայն տարածման 
համար` շրջանցելով քանի մը տարուան 
պատուաստանիւթի զարգացման 
բնորոշ ժամանակացոյցը: Բարեյաջող 
ընթացքի պարագային 2021-ին 
հնարաւոր պիտի ըլլայ կազմակեր-
պել պատուաստանիւթի հարիւր միլի-
ոններու հասնող արտադրութիւնը:
Ընկերութիւնները յոյս ունին, որ 
Միացեալ Նահանգներու սնունդի 
եւ դեղորայքի վերահսկողութեամբ 

Որպէս հայեր եւ լոսանճելըսցիներ, 
մենք մեզ աւելի մօտիկ կը զգանք 
որպէս համայնք։ Կը յուսանք, որ այս 
ծրարը “AGBU LA Cares”-ին կողմէ 
ժպիտ բերէ անոնց դէմքերուն, որոնք 
կարիքը ունին ամէնէն շատ, թէկուզ 
քանի մը երկվայրկեան միայն»։ 

 

ՀԲԸՄ-ը պիտի շարունակէ իր ջանքե-
րը օգնելու անոնց որոնք կարիքը ունին 
ամէնէն շատ։ 
Բաշխումը պիտի շարունակուի Մայիս 
ամսուան ընթացքին։ Եթէ դուք կամ 
ձեզի ծանօթ այլ անձնաւորութիւն մը 
կը ճանչնաք Լոս Անճելըսի մէջ որ 
կարիքը ունի օժանդակութեան, կը 
խնդրենք, որ այցելէք agbu.org/LAcares 
եւ ապահովէք ծրար մը։

զբաղած գերատեսչութիւնը հնա-
րաւորին չափ շուտ կը տրամադրէ 
թոյլտւութիւն սկսելու համար 
փորձարկումներու, որոնց համա-
ձայնած է մասնակցիլ մօտ 360 մարդ 
տարբեր տարիքային խումբերէ:

Հայկական Բարեգործական Ընդհա-
նուր Միութիւնը մեկնարկեց “AGBU LA 
Cares” նախաձեռնութեան՝ օժանդա-
կելու “COVID-19” համավարակէն տու-
ժածներուն AGBU LA Cares. Բաւա-
րարել կարիքները աննախադէպ 
ժամանակներու ընթացքին Լոս 
Անճելըս.- 
Հայկական Բարեգործական Ընդհա-
նուր Միութիւնը (ՀԲԸՄ) մեկնարկած է 
“AGBU LA Cares” նախաձեռնութեան, 
նպատակ ունենալով օժանդակել բոլոր 
անոնց, որոնք անհրաժեշտութիւնը 
ունին սնունդի հիմնական կարիք-
ներու՝ վերջերս COVID-19 համա-
ճարակէն բխող նիւթական դժուա-
րութիւններու պատճառով։ ՀԲԸՄ-ը 
եւ համայնքի անդամներ քով-քովի 
եկան Երեքշաբթի, 28 Ապրիլ 2020-ին, 
բաշխելու ջուր եւ ուտեստի առա-

ԱՄՆ սնունդի եւ դեղորայքի վերահսկո-
ղութեան գերատեսչութիւնը (FDA) 
թոյլատրած է ամերիկահայ գործա-
րար Մուպար Աֆէեանի Moderna 
Therapeutics ընկերութեան անցնիլ 
իր պատուաստանիւթի հետազօտման 
երկրորդ փուլին:
Ան շուտով պիտի մեկնարկէ: MRNA-
1273 պատուաստանիւթը առաջինն 
է, որ ստացած է թոյլտւութիւն ամե-
րիկեան հիւանդանոցներու մէջ 
փորձարկումներ ընելու համար: 
Ընկերութիւնը կը տեղեկացնէ, որ 
հետազօտման 3-րդ փուլը նախա-

ջին խմբաքանակը բոլոր անոնց, 
որոնք կարիքը ունին դժուա-րին 
այս օրերուն։ Հաւատարիմ մնալով 
ընկերային հեռաւորութիւնը պահե-
լուն եւ առողջապահական խիստ 
ցուցմունքներուն, իրերը ծրարուած 
էին օգնելու համար ընտանիքներու՝ 
պատրաստելու հաւասարակշռուած 
եւ սննդարար ուտեստներ։ Նշենք, թէ 
իւրաքանչիւր ծրար կ՚ապահովէ մէկէն 
երկու շաբթուան կերակուր։ ՀԲԸՄ-ի 
խումբ մը կամաւորներ աջակցեցան 
օգնելով ծրարելուն, բաժնելուն եւ 
դրամահաւաքին։ 
Լեւոն Քէշիշեան, — Քանոկա Փարքի 
ՀԲԸՄ Մանուկեան-Տեմիրճեան վար-
ժարանէն LAcares Ծրագրի Գործա-
վար — կը համակարգէր գնումներու 
կարեւոր աշխատանքը, գործակցե-
լով վարժարանին խոհարարին հետ՝ 
ընտրելու բազմատեսակ բարձրո-
րակ ապրանքներ։ Կամաւորները 
կը ծրարէին պանիր, ոսպ, աղ, 
թէյ, ձիթաիւղ, բրինձ, սփակեթի 
եւ այլ ուտեստներ՝ յուսալով 
օժանդակել անոնց, որոնք սնունդի 
սահմանափակ միջոցներ ունին։ 
Խորհրդանշական քայլով մը, նշելով 
Հայոց Ցեղասպանութեան 105-
րդ տարելիցը, Ուրբաթ, 24 Ապրիլ 

տեսուած է սկսիլ ամրան սկիզբը, 
«Եռագոյն»-ի փոխանցմամբ՝ կը գրէ 
«Ամերիկայի ձայնը»:
Պատուաստանիւթի պատրաստման 
ուղղութեամբ աշխատանք կը տանին 
նաեւ այլ ընկերութիւններ: Օրերս 
Pfizer եւ BioNTech ընկերութիւնները 
յայտարարեցին, որ Մայիս 5-էն 
հիւանդանոցներուն պիտի տրա-
մադրեն պատուաստանիւթեր` 
փորձարկումներու համար:
Ամերիկեան ու գերմանական այս 
ընկերութիւններ կ՛ըսեն, որ եթէ 
պատուաստանիւթը յաջողութեամբ 

Մահացած է Ամերիկահայ Բժիշկ, 
Բարերար, Ազգային Գործիչ, Գրող-
հրապարակախօս Նուպար Ճանոյեանը
Մահացած է ամերիկահայ յայտնի 
բժիշկ, բարերար, ազգային-հասա-
րակական գործիչ, գրող-հրապա-
րակախօս Նուպար Ճանոյեանը։ Այս 
մասին  տեղեկացանք հանգուցեա-
լին կողակիցէն՝ բանաստեղծուհի, 
բժշկուհի Սոնա Վանէն։
«Մայիս 5: Ասիկա քու թուարկութենէդ 

ետք առաջին օրն է։ Կը վախնամ 
աչքերս բանալ առաւօտի մէջ, ուր դուն 
բացակայ ես։ Փաստը կը մնայ փաստ. 
գոյամարտը աւարտած է։ Ես զիս կը 
զգամ ինչպէս պատերազմի մէջ տանուլ 
տուած Զօրավար։ Կը պարզուի՝ միայն 
սէրը բաւարար չէ։
Ներէ’ ինծի… »,- գրած է Սոնա Վանը։

Մեր այս սրտաբուխ գիրը կը ձօնենք 
բոլոր մայրերուն անխտիր: Մայրեր. 
որոնք զաւակ են ծնած, մայրեր. որոնք 
կրկնակիօրէն մայրութիւնը կապրին 
իրենց ծառայական կեանքին մէջ: Հայ 
մայրերը արշալոյսն են մեր կեանքին:

Մայրերու տօնի առիթով մեր բարի 
մաղթանքները բոլոր մայրերուն քանզի 
իրենց աղօթքը Աստուծոյ լոյսն ու 
օրհնութիւնն է մեր կեանքին մէջ:

Յովնան Արք. Տէրտէրեան
Առաջնորդ Արեւմտեան Թեմի
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«Դենիկ» օրաթերթ

Չեխական յայտնի «Դենիկ» օրաթեր-
թի ապրիլի 29-ի համարում յատուկ 
յաւելուած է տպագրուել՝ նուիրուած 
Չեխիայում արտադրուող յայտնի 
ապրանքներին։ «Արտադրուած է 
մեզ մօտ. Որակը Չեխիայի Հանրա-
պետութիւնում» խորագրով 
թողարկման մէջ խմբագրութիւնն 
անդրադարձել է քորունավիրու-
սի պայմաններում գործող այն 
արտադրութիւններին, որոնք ոչ միայն 
չեն դադարեցրել արտադրութիւնը, 
այլեւ շարունակել են ապագայի 
ծրագրեր կառուցել։ Մօտ մէկ 
տասնեակ  ընկերութիւնների շարքում, 
«Դենիկ» օրաթերթը ներկայացրել 
է նաեւ  մեր յայտնի հայրենակից 
Գէորգ Աւետիսեանի «Մառլենկա» 
ընկերութեան գործունէութեանը։ 

«Ֆրիդեկ Միստեկից իւրահատուկ 
հայկական տորթը գիտեն եւ սիրում 
են ողջ աշխարհում,, վերնագրի ներքոյ 
թերթը հրապարկել է «Մառլենկա»  
թխուածքի ստեղծման պատմութիւնը, 
որ գործարանն այսօր զբաղեցնում է 
10 հազար քառակուսի մեթր տարածք, 
յագեցած է նոր տեխնոլոգիաներով 
եւ տարեկան արտադրում է մօտ 2.5 
միլիոն մեղրով տորթ, եւ մօտ 8 միլիոնի 
այլ արտադրատեսակներ։ Գործում 
է այցելուների կենտրոնը, որտեղ 
տարեկան լինում է մինչեւ 20 հազար 
այցելու։ 
Անցած տարիներին Գէորգ Աւե-
տիսեանը Չեխիայում ամենաշատ 
պարգեւատրուած գործարարներից 
մէկն է, քանի որ երկու անգամ 
արժանացել է Մորավասիլեզեան 
երկրամասի «Տարուայ լաւագոյն 
ձեռներէց» մրցանակին, 2019-ին 
արժանացել է «Տարուայ բացառիկ 
կառավարիչ» մրցանակին՝ 10 տարի-
ների ոգեշնչման համար եւ տեղ գտել 
«Ֆորպս» ամսագրի յատուկ համարի 
շապիկին։ 
Ինչպէս արդէն գրել էինք, նաեւ «ՄՖ 
Դնես» օրաթերթի կողմից արժանա-
ցել է չեխական չորս լաւագոյն եւ 
հանրաճանաչ  ընկերութիւններից 
մէկը լինելու պատուին։ 
2017-ին, 2018ին, 2019-ին  «Մառլեն-
կան» յաջորդաբար «Սուպերբրենդ» է 
ճանաչուել Չեխիայում, Սլովակիայում 
եւ Հունգարիայում։ 
Սակայն այս ձեռբերումներով գործա-
րանը չի բաւարարւում։ Որքան շահոյթ 
են ստանում, անմիջապէս ներդնում են 
նոր նախագծերի իրականացման մէջ։ 
Թերթին տուած հարցազրոյցում, 
Գէորգ Աւետիսեանը նշում է, որ 

Չեխիա
«Մառլենկան» Կ ՛արտադրի Նաեւ Հայկական Լաւաշ.  
Չեխական «Դենիկ» Օրաթերթի Անդրադարձը 

շուտով կը բացուի այցելուների 
ընդլայնուած  կենտրոնը, որին կից 
կը գործի նաեւ խանութը,  ինչպէս 
նաեւ աշխատակիցների համար նոր 
մասնաշէնքը, որտեղ  նաեւ  կարիք 
կը լինի նոր մարդկանց ընդունել 
աշխատանքի։ Սակայն երկրում 
հաստատուած արտակարգ դրութիւնը 
յետաձգել է իրենց ծրագրերը։ 
Նոր տեղադրուած  հոսքագիծն էլ 
հնարաւորութիւն կտա մեծացնել 
արտադրանքի քանակը, քանի որ 
«Մառլենկա» տորթի տեսականու 
70 տոկոսը ուղարկւում է Չեխիայի 
սահմաններից դուրս, մօտ 50 
երկիր։ Վերջին տարուայ ընթացքում 
«Մառլենկան» արտահանւում է  նաեւ 
Հայաստան, ուր շատ են սիրել  իրենց 
արտադրանքը եւ մեծ յաջողութիւն 
ունի այն։ 
Գէորգ Աւետիսեանի ասելով քորոնա-
վիրուսային համավարակը ազդել է 
նաեւ գործարանի արտադրութեան 
վրայ, քանի որ այլեւս  չեն մատա-
կարարում  հիւրանոցներին, ռեստո-
րաններին եւ սրճարաններին։ 
Նա յայտնում է նաեւ, որ ապագայ 
ծրագրերի մէջ է մտնում առանց 
յաւելումների հացատեսակների 
արտադրութիւնը, եւ առաջին հերթին՝ 
հայկական լաւաշի։ 
Ի դէպ, հայկական լաւաշի արտադրու-
թեան մասին դեռեւս մի քանի 
ամիս առաջ չեխական «Սեզնամ»  
հեռուստաընկերութեանը տուած 
հարցազրոյցում  նշել էր  «Մառլենկա» 
ընկերութեան ներկայացուցիչ Նշան 
Աւետիսեանը՝ Գէորգ Աւետիսեանի 
որդին։  Նա յայտնել էր, որ լաւաշի 
արտադրութեան համար փորձար-
կումները արդէն սկսել են, բայց  Նշան Աւետիսեան

Հիւպատոս Դաւիթ Միրզախանեանն 
Ամսթերտամի օդակայանին մէջ 
դիմաւորած եւ ճանապարհած է ԱՄՆ-ի 
Նիւ Եորք եւ Լոս Անճելըս քաղաքներէն 
տարանցիկ թռիչքներով Հայաստան 
վերադարձող 19 ՀՀ քաղաքացի։ Այս 
մասին կը տեղեկանանք Հոլանտայի 
մէջ ՀՀ դեսպանութեան ֆէյսպուքեան 
էջէն:

Ռուսաստանի Դաշնութեան մէջ 
ՀՀ դեսպանութիւնը ֆէյսպուքեան 
էջին գրառած է, որ ապրիլին 
կազմակերպուած 7 թռիչքի շնորհիւ 
հնարաւոր դարձած է ապահովել 
հարիւրաւոր քաղաքացիներու 
անվճար վերադարձը Հայաստան։ 
Դեսպանութիւնը կը տեղեկացնէ, որ 
այսուհետեւ կայանալիք թռիչքներու 
միջոցով պիտի օժանդակեն 
բացառապէս ծայրաստիճան 
բարդ իրավիճակի մէջ յայտնուած 
սահմանափակ թիւով քաղաքա-
ցիներուն: Դեսպանութեան գրառումն 
ամբողջութեամբ՝ ստորեւ.
«Ի պատասխան մեզի դիմող 
քաղաքացիներու բազմաթիւ 
հարցադրումներու՝ կը յայտնենք, 
որ դեսպանութիւնը շարունակ 
ջանքեր կը գործադրէ ստեղծուած 
բարդ իրավիճակի մէջ յայտնուած 
հազարաւոր քաղաքացիներու 
խնդիրներու կարգաւորման ուղղու-
թեամբ։
Այս օրերուն մենք կը շարունակենք 
աշխատիլ գերծանրաբեռնուած 
եւ գերլարուած ռեժիմով՝ ինչպէս 
թռիչքներու կազմակերպման, այնպէս 
ալ առկայ պայմաններուն մէջ հնարա-
ւորինս աջակցելով մեզի դիմած 
քաղաքացիներու օթեւանի, սնունդի 
ու առաջին օգնութեան պարագանե-
րով ապահովման, աշխատանքի ու 

ԱՄՆ
19 Քաղաքացիներ ԱՄՆ-էն Կը Ժամանեն 
Հայաստան

Ռուսիա
Մոսկուա-Երեւան Յատուկ Թռիչքները

բուժհաստատութիւններու մէջ տեղա-
ւորման բազմաթիւ հարցերու կարգա-
ւորման ուղղութեամբ։
Ինչպէս տեղեակ էք, ապրիլ ամսուան 
ընթացքին կազմակերպուած 7 թռիչքի 
շնորհիւ հնարաւոր դարձաւ ապահո-
վել հարիւրաւոր քաղաքացիներու 
անվճար վերադարձը Հայաստան, այդ 
շարքին՝ շնորհիւ մեր բարերարներու 
եւ աջակից կառոյցներու։
Միեւնոյն ժամանակ հարկ կը 
համարենք նշել, որ կազմակերպուող 
թռիչքները՝ բազմակողմ ծաւալուն 
աշխատանքի հետ մէկտեղ, կը 
պահանջեն հսկայական նիւթական 
միջոցներ։
Ելլելով վերոնշեալէն՝ կը տեղե-
կացնենք, որ յաջորդիւ կայանալիք 
թռիչքներուն, որոնց մասին կը 
տեղեկացնենք հերթագրուած քաղա-
քացիներուն, դեսպանութիւնը՝ 
բարերարներու եւ բարեգործական 
կառոյցներու աջակցութեամբ 
հնարաւորութիւն պիտի ունենայ 
օժանդակելու բացառապէս 
ծայրաստիճան բարդ իրավիճակի 
մէջ յայտնուած սահմանափակ թիւով 
քաղաքացիներուն։
Կը խնդրենք բոլոր դիմողներուն 
ըմբռնումով մօտենալ ստեղծուած 
իրավիճակին եւ հաշուի առնել, որ 
թռիչքները պիտի ըլլան վճարովի»։

ԱԺ արտաքին յարաբերութիւններու 
յանձնաժողովի այսօրուան նիստին 
ժամանակ ՀՀ արտաքին գործոց 
նախարար Զոհրապ Մնացականեան 
յայտնած է, որ Մայիս 4-ին հայրենիք 
կը վերադառնան Պէյրութէն ՀՀ 20, 
իսկ Մայիս 6-ին` Ղազախստանէն ՀՀ 
30 քաղաքացիներ:
Ընդհանուր առմամբ` Մարտի կէսերէն 
սկսած Հայաստան վերադարձած է 

Սփիւռք 
Մարտ 15-էն Ետք Հայաստան 
Վերադարձած է 23 000 ՀՀ Քաղաքացի

23 000 ՀՀ քաղաքացի: Մարտ 15-էն 
մինչեւ Մայիս 6 ԱԳՆ խողովակներով 
Հայաստան տեղափոխուած է 2035 
ՀՀ քաղաքացի: Վերադարձածները 
ժամանած են Իտալիայէն, 
Վրաստանէն, Հնդկաստանէն, 
Ռուսիայէն, Վարշաւայէն, Միացեալ 
Նահանգներէն, Քուէյթէն, Թուրքիայէն, 
Իրաքէն, Ուքրանիայէն, եւ այլ 
երկիրներէ:
Նախարարը ըսած է, որ մեծ Ռուսիայէն 
հայրենիք վերադառնալու ցանկութիւն 
ունեցող ՀՀ քաղաքացիներուն թիւը: 
Արտաքին գործոց նախարարութիւնը 
պիտի շարունակէ կազմակերպել 
անոնց վերադարձը:

արտադրութիւնը սկսելու համար այլ 
տարածք են փնտրում Ֆրիդեկ Միստեկ 
քաղաքում, որտեղ կը կառուցուի 
նոր գործարան  եւ կ՛արտադրի 
բացառապէս ցորենի այլուրից 
պատրաստուած հացատեսակներ։ 
Նա յոյս է յայտնել, որ հայկական 
լաւաշը «Մառլենկա» տորթի պէս 
կը սիրեն չեխերը, եւ իրենք ապա-
գայում այն  կ՛արտահանեն նաեւ 
հարակից պետութիւններ։ Այս 
գործարանում կ՛արտադրուեն նաեւ 
աղի հացատեսակներ, բայց առանց 
յաւելումների։ Ընթացքի մէջ են 
նաեւ մեղրով սառը թէյի եւ սառը 
սուրճի փորձարկումները, քանի որ 
ընկերութիւնն արդէն արտադրում 
է Գվատեմալայից եւ Կոլումբիա-
յից ներմուծուող 100 տոկոսանոց 
արաբիկա սուրճ, որն իրենց 
թխվածքատեսակաների հետ տրւում 
է սրճարաններին եւ ռեստորաններին։ 
Արդէն մօտ մեկ տարի է գործում 
է նաեւ «Մառլենկա» սրճարանը, 
բայց համանուն ցանցի ստեղծումը 
կախուած կը լինի դրա գործունէու-
թեան յաջողութիւնից։ 

ՕՐԵՐ
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ՍԵԴԱ ԹԷԼԵԱՆ

 Այս տարի, Հայոց Ցեղասպանութեան 
105-րդ ամեակը` ըլլայ ան Հայրեիքի 
մէջ, թէ այլուր, ոգեկոչուեցաւ 
տարբեր տարողութեամբ, սակայն՝ 
պահանջատիրութեան նոյն ուժգին 
կամքով ու յանձնառութեամբ, հակա-
ռակ թագաժահրին պատճառած 
անպատեհութիեանց:
Գանատայի Քեպէգ քաղաքին մէջ, 
առտունէ մինչև իրիկուն, Կոմիտասի 
կիսանդրին եղաւ քեպէգահայերու 
ժամադրավայրը, որոնք իրենց 
ծաղկեփունջերով խոնարհեցան 

Կոմիտասին առաջեւ, «Հայր Մեր» մը 
արտասանեցին և իրենց յարգանքի 
տուրքը մատուցին մեր մէկ ու կէս 
միլիոն սուրբ նահատակներու անթա-
ռամ յիշատակին:
Առտու կանուխ, քիչ մը խոկալու եւ 
աղօթելու համար այցի գացի Կոմի-
տասին, եւ ամէն ինչ բնական էր, 
կէսօրէ ետք, Արմէնը (Քեպէգահայ 
մը), հեռաձայնեց ըսելով, թէ Կոմիտա-
սի շրթունքը ճերմակ ներկած են: 
Արմէնը փորձած էր ալքոհոլով մաքրել 
ներկը, սակայն՝ չէր յաջողած: Ազնիւ 
Քեպէքուհի մը ջուր եւ քիմիական 
նիւթեր բերած էր, որպէսզի ներկը 

Գանատա
Մեր Կոմիտասը Որբ Չթողուցինք…

մաքրուի… եւ հարց տուած, թէ արդեօք 
հայե՞ր էք…
Ո՞վ եղած է այս արարքը կատարողը, 
կարելի՞ է կասկածիլ….

Սակայն, այս տարի եւս մեր Կոմիտասը 
որբ չթողուցինք…

Քեպէգ

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

2019 Թուականին Հայաստանի Մշտական Բնակչութիւնը 
Պակսած Է 5600-ով

2020-ի Յունուար 1-ի դրութեամբ՝ ՀՀ 
մշտական բնակչութեան թուաքանա-
կը կազմած է 2 մլն 959.7 հազար մարդ: 
Այս տեղեկութիւնը հրապարակած է 
ՀՀ Վիճակագրական կոմիտէն: 2019 
թուականի Յունուար 1-ի համեմատ 
ՀՀ մշտական բնակչութեան թիւը 
նուազած է 5.6 հազարով: 2019 
թուականի նոյն ժամանակաշրջանին 

ԱԺ «Իմ քայլը» խմբկցութեան 
պատգամաւոր Նազալի Պաղտա-
սարեանի քննութեան պատաս-
խանները բացասական են, անոր մօտ 
չէ յայտնաբերուած «Քորոնա» ժահր: 
Այս մասին իր ֆեյսպուքըեան էջին 
պատգամաւորը գրառում կատարած է:
Գրառումն ամբողջութեամբ՝ ստորեւ.
«Նախօրէին շարք մը ԶԼՄ-ներ 
անդրադարձան ԱԺ-ի մէջ Covid-
19-ի տարածման թեմային։ Կը շրջա-
նառուէր իմ անունը, որուն համար կը 
ներկայացնեմ այս պարզաբանումը։
Որեւէ մէկն ապահովագրուած չէ, 

Գրեթէ հերոսական ջանքեր 
պահանջուած են, որ մինչ այսօր 
որեւէ դատապարտուածի եւ 
որեւէ կալանաւորուած անձի մօտ 
«Քորոնա» չէ յայտնաբերուած, թէեւ 
քրէակատարողական ծառայողներու 
շրջանին ունինք վարակման դէպքեր: 
Այս մասին ԱԺ-ի մէջ Կառավարութեան 
2019 թ. կատարողականի մասին 
զեկոյցի քննարկման ընթացքին 
յայտարարած է արդարադատու-
թեան նախարար Ռուստամ Բադա-
սեանը՝ անդրադառնալով «Բարգա-
ւաճ Հայաստան» խմբակցութեան 
պատգամաւոր Նայիրա Զոհրապեանի՝ 
ՔԿՀ-ներ յանձնուքներու փոխանցման 
արգելքին:
«Յանձնուքներու սահմանափա-
կումներու թեթեւացում կրնա՞յ ըլլալ, 
քանի որ կան դատապարտուածներ 
կամ կալանաւոներ, որոնք ունին 

մշտական բնակչութեան թուաքանա-
կը կազմած էր 2 965.3:
ՀՀ մշտական բանկչութեան 1 մլն 892.1 
հազարը կը բնակին քաղաքները, իսկ 
1 067.6-ը՝ գիւղական համայնքները: 
Երեւան այս տարուայ Յունուար մէկի 
դրութեամբ՝ բնակած է 1 մլն 084.0 
հազար մարդ:

եւ նման տարածման պարագային 
հաւատացէք, որ վտանգի խումբին մէջ 
մեզմէ իւրաքանչիւրը կրնայ յայտնուիլ։ 
Բայց անգամ այդ պարագային եկէք 
հանդուրժող ըլլանք եւ յարգենք 
դիմացինի անձնական կեանքին 
վերաբերող տեղեկատւութիւնը։
Ցաւօք, որոշ ԶԼՄ-ներ էթիքան 
խախտելով՝ երէկ նշած էին օգնա-
կանիս անձնական տուեալները եւ 
շեշտադրած, որ վարակակիրը ԱԺ-ի 
մէջ ինք եղած է։ Քանի որ աւելի ուշ 
հրապարակաւ ան հաստատած է 
փաստը, կը յորդորեմ բոլորը դադրեցնել 
այս թեմայի քննարկումը։
Կը մաղթեմ առողջութիւն եւ արագ 
ապաքինում բոլոր հիւանդներուն, 
նաեւ անգամ մը եւս երախտիքի 
խօսքեր կը յղեմ բուժաշխատողնե-
րուն։ Դժուար շրջանը միասին պիտի 
յաղթահարենք։
Արդէն ստացած եմ իմ քննութեան 
պատասխանը՝ բացասական է»:

քարտեր, որոնց օգնութեամբ կրնան 
խանութներէն ինչ-որ գնումներ 
ընել, ինչու միւսները գոնէ չկարո-
ղանան յանձնուքներ ստանալ»,-
հետաքրքրուած է պատգամաւորը:
Բադասեանը նշած է՝ Մայիսի 6ի 
տուեալներով՝ կայ 2142 դատա-
պարտուած եւ կալանւորուած անձ: 
«Պատկերացուցէք՝ եթէ բոլորի ազգա-
կիցները գան, եւ յանձնունքներով 
մտնեն ՔԿՀ-ներ, վարակի տարածման 
ինչ ցուցանիշներ կրնան ըլլալ: Խնդի-
րը միայն այդ է»,-պարզաբանած է 
նախարարը:

Նազելի Պաղտասարեանի Քննութեան Արդիւնքը՝ 
Բացասական

Հայաստանի Բանտերուն Մէջ Վարակակիրներ Չկան

Պաքու Դարձեալ Կը Խօսի Արցախի Հակամարտութեան 
Կարգաւորման Փուլային Տարբերակին Մասին

Լուրեր Աշխարհէն

Զինուորական պարտութիւններու 
իբրեւ հետեւանք ցնցումներ ապրող 
կայսրութեան ղեկավարները միացան 
Գերմանիոյ` Անթանթի դաշինքը 
դիմակայելու համար այնպիսի 
ժամանակ, երբ կայսրութեան 
զինուորական ղեկավարութեան 
քարոզչութիւնը կը ներկայացնէր 
կամ նպատակ կը հետապնդէր ի ցոյց 
դնել հայերը` իբրեւ խառնակիչներ 
կամ ռուսերուն ծառայող հինգերորդ 
շարասիւն:
«Իբրեւ հետեւանք` տասնեակ 
հազարաւոր հայեր սպաննուեցան 
կամ Անատոլուի շրջաններէն 
քշուեցան Սուրիոյ անապատներ, 
ուր կոտորուեցան Օսմանեան 
կայսրութեան ժառանգորդ Թուրքիոյ 
պատմութեան ամէնէն արիւնոտ էջերը 
կազմող արարքներուն ընթացքին, ինչ 
որ մինչեւ այսօր վերջինս կը ժխտէ, 
հակառակ ՄԱԿ¬ի 1948 թուականի 
Ցեղասպանութեան մասին ուխտի 
երկրորդ յօդուածի կէտերուն», նշած 
է Օրթեկան:
Յանձնախումբի նախագահը 
յայտնած է, թէ կը միանայ Հայոց 
ցեղասպանութիւնը ճանչցած եւ 
դատապարտած պետութիւննե-
րուն, կազմակերպութիւններուն եւ 
անհատներուն:
«Իբրեւ Կեդրոնական ամերիկեան 
խորհրդարանի Արտաքին յարաբե-
րութիւններու եւ գաղթականներու 
հարցերու յանձնախումբի նախա-
գահ, կը միանամ աւելի քան 
երեսուն պետութիւններուն, Նորին 
Սրբութիւն Հռոմի Ֆրանչիսկոս 
պապին, գիտնականներուն, մտաւո-
րականներուն, անհատներուն` 
դատապարտելով Օսմանեան 
կայսրութեան կողմէ հայերու դէմ 
ցեղասպանութեան ոճիրը եւ մերժելով 
այս յանցագործութեան ու պատմա-
կան ճշմարտութեան խեղաթիւրման 
ուղղուած ժխտողականութեան որեւէ 
փորձ», շեշտած է Տանիէլ Օրթեկա:
Ան նշած է, որ Օսմանեան 

կայսրութեան անկումը Թուրքիոյ 
մէջ աւելի լայնածաւալ դարձուցած 
է քրիստոնէական յառաջադէմ եւ 
պահանջատիրական համայնքներու 
դէմ ամբոխավարական արշաւը: 
«Հայաստան առաջին երկիրն էր, 
որ ընդունեց քրիստոնէութիւնը 
իբրեւ պետական կրօն, հռոմէական 
տիրապետութեան ժամանակնե-
րէն ի վեր` դիմակայելով իսլամու-
թեան տարածման, իրեն յարող 
տարածքներուն մէջ, բացառու-
թեամբ ուղղափառ Վրաստանի: 
Օսմանեան կայսրութեան անկումը, 
պայմանաւորուած զինուորական 
շարունակական պարտութիւններով, 
սաստկացուց քրիստոնէական յառա-
ջադէմ եւ պահանջատիրական 
համայնքներու դէմ ամբոխավարական 
արշաւը:
«Թրքական անարդար օրէնքներու 
եւ բարձր հարկերու դէմ հայ 
ազգաբնակչութեան բողոքներու 
եւ ապստամբութիւններու իբրեւ 
հետեւանք թուրք մահմետականնե-
րու շրջանակին մէջ հայերու հանդէպ 
անվստահութիւնը իտէալական իրա-
վիճակ ստեղծած էր հայերը բնաջնջել 
ուզողներուն համար, որոնք փորձե-
ցին կատարել ատիկա` վերը նշուած 
հետեւանքները արձանագրելով», նշած 
է Օրթեկան:
Նշենք, որ Կեդրոնական ամերիկեան 
խորհրդարանը ստեղծուած է 1991 
թուականին, կեդրոնատեղին կը 
գտնուի Կուաթեմալայի մայրաքաղաք 
Կուաթեմալայի մէջ է: Մաս կը 
կազմէ Կեդրոնական ամերիկեան 
պետութիւններու համարկման համա-
կարգին: Միապալատ օրէնսդիր 
մարմինը բաղկացած է անդամ 
պետութիւններու` Կուաթեմալայի, 
Սալվատորի, Հոնտուրասի, Նիքա-
րակուայի, Փանամայի եւ Տոմի-
նիքեան հանրապետութեան 120 
պատուիրակներէն: Խորհրդարա-
նին մէջ դէտի կարգավիճակ ունին 
Մեքսիքան, Փորթօ Ռիքոն, Մարոքը, 
Թայուանը եւ Վենեզուելան:

Կեդրոնական Ամերիկեան Խորհրդարանի Յանձնախումբի 
Նախագահը Դատապարտած Է Հայոց Ցեղասպանութիւնը
Սկիզբը Էջ 01

Հակառակ հայկական կողմին 
յստակ հերքումներուն՝ Ատրպէյճանի 
արտաքին գործոց նախարար Էլմար 
Մամետեարով դարձեալ պնդեց, թէ 
Արցախի հակամարտութեան շուրջ 

բանակցութիւնները հիմնուած են 
կարգաւորման փուլային տարբերակին 
վրայ:

Շար. Էջ 20
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Թուրքիոյ արեւմտեան Այտըն նահանգի 
Նազիլլի շրջանին մէջ քաղաքային 
այգիի կառուցման աշխատանքնե-
րու ընթացքին երկու հայկական 
գերեզմանաքարեր գտնուած են:
Այտըն քաղաքի թանգարանի 

աշխատակազմը վերծանած է 
այդ գերեզմանաքարերու վրայի 
գրութիւնը, որմէ պարզ դարձած 
է, որ գերեզմանաքարերէն մէկը 
պատկանած է 1600թ. մահացած 
քահանայ Մովսէսին, իսկ միւսը՝ 1769թ. 

մահացած քահանայ Մարտիրոսի 
կնոջ՝ Եփրաքսիային:
Գերեզմանաքարերուն վրայ եղած են 
հետեւեալ գրութիւնները.
«Այստեղ կը գտնուի Յովսէփի որդի՝ 
քահանայ Մովսէսի գերեզմանը»:
Մահուան թուականը 1108 է հայկական 
օրացոյցով, որ կը համընկնի 1660 
թուականին:
«Այստեղ կը գտնուի Մարտիրոս քահա-
նայի կնոջ՝ Եփրաքսիայի գերեզմա-
նը»:
«Ան կը խօսի Աստուծոյ ողորմու-
թեան մասին եւ կը յիշէ Աստուծոյ 

առատաձեռնութիւնը: Ան փրկութիւն 
կը հայցէ եւ գիշերուան ժամուն կը 
խնդրէ հաւատցեալի զօրացումը: 
Աստուծոյ գործերը մեծ են եւ անոր 
գաղտնիքները խոր են, եւ Աստուած է 
իմ օգնականը: Եւ վերջն ալ ան սուրբ 
հրեշտակներուն կը ձայնէ»:
Մահուան տարեթիւն ըստ հայկա-
կան օրացոյցի 1217 է, որ կը համա-
պատասխանէ 1769 թուականին:

Ներկայացնում են Սրբազան հօր Աւագ 
Շաբաթուայ խորհրդածութիւնները։
• Տ. Յովնան Արք. – Փունջ մը 
քարոզներ, հատոր ԺԵ
Շարունակութիւնն է տարիներէ ի վեր 
Յովնան Սրբազանի քարոզխօսական 
գրականութեան, որի մէջ կարելի է 
գտնել մեր օրերի քրիստոնեային յու-
զող շատ հարցերի արձագանքներ ու 
պատասխաններ։

Այս գրքերը Մայիսի 15-ից սկսած 
կարող էք փնտրել և թուային տարբե-
րակով գտնել Արևմտեան թեմի 
կայքէջում, ներբեռնել ու ընթերցել։ 
Յաջորդիւ կը հրապարակենք նաև 
հրատարակելի գրքերու մնացեալ 
ցուցակը։ Յառաջիկային կայքէջի 
վրայ տեղադրուած բոլոր գրքերը 
պիտի հրատարակուեն նաև թղթային 
տարբերակով։
Մեր սիրելի ընթերցողներին մաղթում 
ենք բարի խորհրդածութիւններ ու 
ապահով օրեր։

Դիւան Առաջնորդարանի

Արեւմտեան Թեմի Նոր Հրատարակութիւնները

Մեկուսացումի այս օրերը լաւագոյն 
առիթն են մեր բոլորի մտքերը 
կենտրոնացնելու, որոշ արժէքնե-
րի շուրջ խորհրդածելու, հոգևոր 
խոկումների վրայ կենտրոնանալու 
համար։ «Վստահաբար, շատ-շատե-
րու համար ստեղծուած իրավիճա-
կի պարտադրանքի հետևանքով, 
առանձնացումը եղաւ առիթ մը մեր 
բոլորի ուշադրութիւնը բևեռելու 
համար Աստուծոյ վրայ և խոկումի 
առաջնորդող շրջան մը որդեգրելու մեր 
ապրած կեանքի ընթացքի մասին», 
այս նոյն մտայնութեամբ գրում է 
Յովնան Սրբազանը «Երկունքի մէջ 
ծնած խոհեր» գրքոյկում, որի տողերը 
ծնուել են համավարակի բերած նոր 
տրամադրութիւնների ընդմէջէն։
Արևմտեան թեմի Առաջնորդարա-
նը, Տ. Յովնան Արք. Տէրտէրեանի 
առաջնորդութեամբ և օրհնու-
թեամբ, նաև իբրև գրչի մշակ՝ հեղի-
նակակցութեամբ, վերջին ամիսներին 
ստեղծել է մի շարք նոր գրքեր ու 
ժողովածուներ։ Մեր ընթերցողների 
ուշադրութեանն ենք յանձնում այդ 
գրքերի ցանկը՝ համառօտ բնու-
թագրականներով։
• Տ. Յովնան Արք. – Երկունիքի մէջ 
ծնած խոհեր
Խորհրդածութիւններ՝ նուիրուած 
հոգևոր կեանքի տարբեր կողմերին, 
այդ թւում՝ կեանքը Աստուծոյ հետ 
ապրելուն, քահանայութեանը, Ս. 
էջմիածնին և այլն։
• Տ. Յովնան Արք. – Սքանչելի 
հոգևորականը՝ Գարեգին Տրապի-
զոնցի
Արևմտեան թեմի անդրանիկ 
Առաջնորդ և յետագայում Կ. Պոլսի 
հայոց Պատրիարք Գարեգին 
Եպս. Տրապիզոնցու Հովուական 
պատգամների վելուծումներ, որ 
արդիական են նաև 21-րդ դարի 
հայորդու համար։ 
• Յակոբ Նալեան – Առաքինի 
կեանքի ուղին
Բ. Հատոր «Ոսկեղենիկ» մատենա-
շարի. 18-րդ դարի անուանի հոգևորա-
կան Յակոբ Նալեանի քարոզներն 
են՝ գրաբարից փոխադրուած 
աշխարհաբարի։ Նուիրուած են 
քրիստոնէական կեանքի տարբեր 
կողմերին, որ առաքինութեան տանող 
պատգամներ են։ 

• 20-րդ դարի ականաւոր հայ 
հոգևորականները
Ժողովածոյ 2019 թ. Հոկտեմբերի 8-ին 
Առաջնորդարանում կազմակերպուած 
գիտաժողովի նիւթերի, նուիրուած մեր 
անուանի շատ հոգևոր գործիչներին։ 
Թէ գիտաժողովը, թէ ժողովածուն իր 
տեսակի մէջ եզակի է։

• Մաղաքիա Արք. Օրմանեան – 
Գիտական ժողովածոյ
Առաջնորդարանում կայացած 

գիտաժողովի զեկուցումների ժողո-
վածոյ 
• Պատարագամատոյց Հայաստա-
նեայց եկեղեցւոյ

• Տ. Յովնան Արք. – Աւագ Շաբաթ 
(երկու առանձին հրատարակու-
թիւններ)

Որո՞ւն Պատկանած Են Թուրքիոյ Նազիլլի Շրջանը Գտնուած 
Հայկական Գերեզմանաքարերը
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«Վայելէ՛ Երաժշտութիւն & Աջակցի՛ր Երեխաներուն». Յայտնի Երգիչները 
Համերգով Պիտի Օգնեն Մարզերու Երեխաներուն

Լոյս Տեսած Է «Գիտական Արցախ» Պարբերականի 2020-ի Առաջին Թիւը

Երգով Շնորհակալութիւն Երեւանի «Ոսկէ Ծիրան» Փառատօնը

 Լոյս տեսած է ՀՀ Բարձրագոյն 
Որակաւորման Կոմիտէի (այսուհետեւ՝ 
ԲՈԿ) ընդունելի հանդէսներու ցանկին 

Հայաստանի տարբեր մարզերու 
մէջ ապրող երեխաներուն գիտա-
րուեստական սարքերով ապահովելու 
նպատակով Մայիս 6-էն երեք օր 
շարունակ տեղի պիտի ունենայ 
բարեգործական առցանց համերգ` 
«Վայելէ՛ երաժշտութիւն & աջակցի՛ր 
երեխաներուն» խորագիրով:
Երաժշտական կատարումները հնա-
րաւոր պիտի ըլլայ ունկնդրել Eworld 
Kids Foundation / Իվորլդ Մանկական 
Հիմնադրամի «Ֆէյսպուք»-ի պաշտօ-
նական էջին վրայ` Մայիս 6-ին, 20:30-
էն սկսած: Այս մասին կը հաղորդէ 
«Արմենփրես»-ը։
Համերգին նպատակն է զարգացնել 
առցանց ուսուցումը մարզերու մէջ, 
ինչպէս նաեւ խրախուսել մարզերու 
երեխաներուն` բացայայտելու եւ 
կիրառելու առցանց հարթակի 
կրթական բազմատեսակ հնարաւո-
րութիւնները:
Ծրագիրը բացառիկ է, քանի որ  

մէջ ընդգրկուած «Գիտական Արցախ» 
պարբերականի 2020-ի առաջին թիւը, 
որ նուիրուած է Արցախի երիտասարդ 

նախաձեռնողները մարզերու երե-
խաներն են: Անոնք պարբերաբար 
դիմած են վերոնշեալ հիմնադրամին, 
որպէսզի գիտարուեստական սարքա-
ւորումներու աջակցութիւն ստանան 
իրենց հարեւան գիւղերու ընկերներուն 
համար: Արդիւնքով կազմակերպուած 
է վերոնշեալ համերգը: Հաւաքուած 
սարքերը իրենց գիւղի ընկերներուն 
պիտի բաժանեն այն երեխաները, 
որոնց նախաձեռնութեամբ կ՛իրա-
կանացուի առցանց համերգը:
Համերգային ծրագրին միացած են 
Ռոպերթ Ամիրխանեանը, Վահագ 
Ռաշը, Միքայէլ Ոսկանեանը, Անտրէ 
Սիմոնեանը, Քրիստինա Սահակեանը, 
«Բամբիռ», «Լաւ էլի», «YellowStones», 
«Ոստան հայոց», «Նուրի» խումբերը, 
Project LA-ը, Արամ MP3-ն, Լիլիթ 
Բլէեանը, Գարիկ Հայրապետեանը, 
InRock Quintet-ը, FIX Freedom Is 
Expensive-ը եւ այլք:
Անոնք, որոնք կը ցանկան աջակցիլ 

գիտնականներու եւ մասնագէտներու 
միաւորման 5-ամեակին եւ կը սկսի 
գլխաւոր խմբագիր, իրաւաբանական 
գիտութիւններու թեկնածու, դոցենտ 
Աւետիք Յարութիւնեանի նախա-
խօսքով` «Արցախի Երիտասարդ 
Գիտնականներու Միութիւններու 
Միաւորման Հնգամեայ Երթը» 
խորագիրով: «Երկիր»-ի փոխանցած 
տեղեկութիւններով՝ սոյն թիւին մէջ 
տեղ գտած են 30 հեղինակներու 24 
յօդուածներ եւ 1 գրախօսութիւն:
Հեղինակները կը ներկայացնեն 
Հայաստանի Հանրապետութիւնը, 
Արցախի Հանրապետութիւնը, Գերմա-
նիան, Լեհաստանը եւ Ուքրանիան:
Անոնցմէ 7-ն գիտութիւններու դոկտոր 
է, 11-ը` գիտութիւններու թեկնածու, 
12-ը` յետ-ընթացաւարտ, հայցորդ ու 
մագիստրոս:
Ինչպէս նշած է գլխաւոր խմբա-
գիր Ա. Յարութիւնեան, ի թիւս 

այլ առաջնահերթութիւններու, 
«Գիտական Արցախ»-ը կոչուած է 
միջազգային հանրութեան ներկա-
յացնելու Հայաստանի ու Արցախի 
հիմնահարցերու մասին բացառապէս 
առարկայական տեղեկատուութիւն 
եւ գիտութեան միջոցով Արցախի 
մասին ծանուցելու արտերկրի մէջ: 
Այդ համազգային տեսլականով, 
հաւաքական պատասխանատուու-
թեամբ, գիտական ուժերու 
համախմբումով պէտք է շարունակել 
պարբերականի հրատարակումը, 
պարբերական, որ պէտք է դառնայ 
ԱԵԳՄՄ-ի որդեգրած գիտութեան 
դիւանագիտութեան միջոցով Արցախի 
միջազգային ճանաչման նպաստող 
ռազմավարական ու մարտավարա-
կան իւրօրինակ ուղեցոյցը»:
«Գիտական Արցախ»-ի սոյն համարը 
հասանելի է Արցախի էլեկտրոնային 
գրադարանի կայքով:

երեխաներուն, կրնան որեւէ գումար 
փոխանցել Ամերիա դրամատան 
1570058629070100 հաշուեհամարին: 
Ստացող` «Իվորլդ Մանկական 
Հիմնադրամ»: Նպատակը` օգնել երե-
խաներուն տեխնիկական միջոցնե-
րով:
Կրնան նուիրաբերել նաեւ համա-

կարգիչ, հեռախօս, պլանշետ (եթէ 
աշխատող չեն, կը վերանորգուին):
Նախաձեռնութիւնը կ՛իրականացնեն 
Eworld Kids Foundation / Իվորլդ 
Մանկական Հիմնադրամը եւ 
«Մարզերի երեխաները մարզերում» 
ծրագրի մարզաբնակ աշխոյժ երե-
խաները:

Հայ երգիչներն ու դերասանները 
երգով շնորհակալութիւն կը յայտնեն 
Հայաստանի բուժաշխատողներուն։ 
Այսպէս, խումբ մը երգիչ-երգչուհի-
ներ, դերասան-դերասանուհիներ 
երգով շնորհակալութիւն կը յայտնեն 
բոլոր բուժաշխատողներուն, որոնք 
համավարակի այս ծանր օրերուն 
անձնուիրաբար կ՚աջակցին մարդոց 
ու կ՚օգնեն անոնց, որպէսզի անոնք 
վերագըտ-նեն իրենց առողջութիւնը։
«Շնորհակալ ենք» երգի հոլովակը 
արդէն համացանցի վրայ է։
Նախագիծի բեմադրիչն է Արա 

Պաղտասարեան, երաժշտական 
բեմադրիչը՝ Էտկար Ալեքսանեան, իսկ 
բեմադրողը՝  Յարութ Շատեան:
Նախագիծի մասնակիցներն են՝ 
Արփի Գաբրիէլեան, Սիլվա Յակո-
բեան, Էրիք Կարապետեան, Սարգիս 
Աւետիսեան, Քրիստինէ Պեպելեան, 
Եանա Յովհաննիսեան, Գոռ Եփրե-
մեան, Միհրան Ծառուկեան, Սարգիս 
Գրիգորեան, Մանօ Գրիգորեան, Եւա 
Գրիգորեան, Եանա Սուիթ, Ռուբէն 
Ճաւատեան:
Բեմադրողն է Հրաչ Մանուչարեան:

Երեւանի «Ոսկէ ծիրան» միջազգա-
յին շարժանկարի փառատօնը 2020 
թուականին հաւանաբար տեղի կ՚ու-
նենայ նոյեմբերի 1-8 թուականնե-
րուն միջեւ։ Այսպէս, այս մասին 
հաղորդագրութիւն մը զետեղուած է 
փառատօնի «Ֆէյսպուք»ի պաշտօ-
նական էջին մէջ։
«Փառատօնի խումբը այս օրերուն 
ձեռնպահ մնաց հապշտապ յայտա-
րարութիւններ ընելէ՝ կապուած 
յուլիսի 12-19-ը «Ոսկէ ծիրան»ի 
իրականացման հետ, քանի որ թէ՛ 
Հայաստանի Կրթութեան, գիտու-
թեան, մշակոյթի եւ մարմնամարզի 
նախարարութեան, թէ՛ իր բազմաթիւ 
հայաստանեան եւ օտարերկրեայ 
գործընկերներու, թէ՛ գործընկեր 
փառատօներու հետ կը քննարկուէին 
զանազան բեմագրութիւններ՝ առցանց 
փառատօնէն մինչեւ զայն յետաձգել 
յաջորդ տարուան», ըսուած է գրառման 
մէջ:
Երկարատեւ քննարկումներու 
արդիւնքին «Ոսկէ ծիրան»ի խումբը 
այս պահուն նպատակայարմար 
համարած է փառատօնը իրա-

կանացնել 2020 թուականի 
նոյեմբերի 1-8 թուականներուն: Այլ 
ենթադրութիւններ եւս կան, բայց այս 
պահուն հաստատուած է նոյեմբերի 
1-8 ժամկէտը:
«Յուսանք՝ ամէն ինչ լաւ կ՚ընթանայ: 
Այս անգամ մենք յուլիսին նման 
արգելքներու չենք հանդիպիր, 
բայց յոյս ունինք, որ նոյեմբերին 
կ՚իրականացնենք «Ոսկէ ծիրան» 
տօնը», նշուած է հաղորդագրութեան 
մէջ:
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«Բանակցութիւնները գաղտնօրէն 
կ՛ընթանան եւ մանրամասնութիւնները 
չեն հրապարակուիր, սակայն 
անոնք հիմնուած են փուլային 
կարգաւորման սկզբունքին վրայ»,- 
ըսաւ ան՝ պնդելով, որ առաջին քայլը 
պիտի ըլլայ Արցախը «շրջապատող 
տարածքներու ազատագրումը», ապա 

Սկիզբը Էջ 17

Գրական-Մշակութային

Պոլսոյ Մէջ Թարգմանուած եւ 
Հրատարակուած է Դանիէլ Վարուժանի 
«Հացին Երգը» Ժողովածուն

Երեւանի Մէջ Մահաթմա Կանտի

Նախագահը Մտադիր է Վերականգնել 
Կիւրճիեւի Տունը Գիւմրիի Մէջ

1915թ. Ապրիլ 24-ին ձերբակալուած եւ 
մահուան ուղարկուած արեւմտահայ 
մեծանուն գրողներղն մէկուն՝ Դանիէլ 
Վարուժանի ստեղծագործութիւննե-րը 
թարգմանուած են թրքերէն։ Այս մասին 
կը տեղեկանանք  Ermenihaber.am-էն։
Պոլսահայ «Արաս» հրատա-
րակչութիւնը՝ Օհաննէս Շաշկալի  
թարգմանութեամբ՝ հրատարակած է 
«Հացին երգը» ժողովածուն։
Անդրադառնալով Վարուժանի 
ստեղծագործութեան ու ժողովածուի 
թարգմանութեան՝ թրքական «Gazete 
Duvar» թերթը գրած է. «Հացի 
երգիչը» ապրուստի հիմնական 
աղբիւր հանդիսացող գիւղական 
կեանքը ծայրաստիճան մանրամասն, 
աշխոյժ եւ կրքոտ լեզուով վերածած է 

բանաստեղծութեան։
«Հացին երգը» միանգամայն կարելի 
է ընկալել «ձօն աշխատանքին» եւ 
«ժողովուրդի հացը» իմաստներով»։

Հայաստանի նախագահ Արմէն 
Սարգսեան մտադրութիւն ունի 
վերականգնելու կամ նորովի 
կառուցելու փիլիսոփայ Գէորգի 
Կիւրճիեւի տունը Գիւմրիի մէջ:
Մայիս 5-ին վաստակաւոր ճարտա-
րապետ Սաշուր Քալաշեանի 
հետ կայացած հեռախօսազրոյցի 
ժամանակ ՀՀ նախագահը ըսած 
է, որ «նախանշուած տարածքին 
մէջ կը նախատեսուի ստեղծել 
մշակութային ինքնատիպ միջա-
վայր, ուր տիրապետող պիտի ըլլան 
Կիւրճիեւի ստեղծագործական 
ոգին, արժեհամակարգն ու անոր 
անտեսանելի ներկայութիւնը»: Ան 
ընդգրկուած պիտի ըլլայ հանգիստի 
ու ժամանցի ընդարձակ գօտիի մը մէջ, 
որուն առանցքը պիտի ըլլայ Կիւրչիեւի 
տունը, նշած է Սարգսեան:

Գէորգի Կիւրճիեւ փիլիսոփայ, 
երաժշտահան եւ պարուսոյց 
էր: Ան ծնած է 1866 թուականին 
Ալեքսանդրապոլ (Գիւմրի), մահացած 
է 1949-ին Ֆրանսայի մէջ:

Երեւանի մէջ կը տեղադրուի 
Մահաթմա Կանտիի յուշարձանը։ 
Այսպէս, Երեւանի Հալաբեան եւ 
Մարգարեան փողոցներու միջանկեալ 
զբօսայգիի տարածքին կը տեղադրուի 
Մահաթմա Կանտիի յուշարձանը։ Այս 
որոշումը առնուած է Երեւան քաղաքի 
աւագանիի 4-րդ նստաշրջանի 3-րդ 
նիստին ընթացքին։
Զեկուցողը՝ Երեւանի քաղաքապե-
տարանի աշխատակազմի քաղա-
քաշինական գործունէութեան 
յատուկ կարգաւորման ծրագրերու 
բաժնի պետի պաշտօնակատար 
Անդրանիկ Սեդոյեան նշեց, որ 
որոշման ընդունման համար հիմք 
հանդիսացած է Հայաստանի Արտա-
քին գործոց նախարարութեան՝ 
Երեւանի քաղաքապետին ուղղուած 
գրութիւնը։

«Այդ գրութիւնով կ՚առաջարկուի 
Հնդկաստանի հոգեւոր առաջնորդ, 
համաշխարհային պատմութեան 
ականաւոր քաղաքական գործիչ 
եւ փիլիսոփայ Մահաթմա Կանտիի 
150-ամեակի կապակցութեամբ 
Երեւանի մէջ տեղադրել անոր արձանը: 
Անոր տեղափոխման, տեղադրման, 
ինչպէս նաեւ մնացեալ բոլոր ծախսերը 
ըստ գրութեան կը հոգայ հնդկական 
կողմը։ Տարածքի տեղադիրքը 
համաձայնեցուած է հնդկական կողմի 
հետ», նշած է Սեդոյեան։
Հայաստանի Արտաքին գործոց 
նախարարութեան կողմէ ներկա-
յացուած առաջարկը հաւանութեան 
արժանացած է Երեւանի գլխաւոր 
ճարտարապետի եւ աշխատա-
կազմի ճարտարապետութեան եւ 
քաղաքաշինութեան վարչութեան 

կողմէ, ինչպէս նաեւ համաձայնե-
ցուած է աշխատակազմի արտաքին 
կապերու վարչութեան հետ:
43 «կողմ», 0 «դէմ» եւ 2 «ձեռնպահ» 
ձայներով ընդունուած է Մահաթմա 
Կանտիի արձանը Երեւանի մէջ 
տեղադրելու որոշումը։
Մահաթմա Կանտի Հնդկաստանի՝ 
Մեծն Բրիտանիայէն անկախանալու 
շարժման ղեկավարներէն եւ գաղա-
փարախօսներէն մին էր: Կանտին 
որպէս պայքարի միջոց ընտրած էր 
խաղաղ ապստամբութիւնը, պայքարը՝ 
առանց չարութեան, կրակոցներու, 
որոնց ընթացքին մարդոց միակ զէնքը 
իրենց կեանքն է: Երբ անոր յամառ 
ջանքերու շնորհիւ 1947 թուականին 
Հնդկաստան խաղաղ ճանապարհով 
անկախացաւ Մեծն Բրիտանիայէն, 
աշխարհ համոզուեցաւ Կանտիի 
գաղափարախօսութեան արդիւնա-
ւէտութեան կապակցութեամբ: 
Մահաթմա Կանտիի ծննդեան օրը՝ 

հոկտեմբերի 2-ը՝ Հնդկաստանի մէջ 
կը նշուի իբրեւ ազգային տօն, իսկ 
ամբողջ աշխարհի մէջ՝ որպէս «Ոչ 
բռնութեան» օր:

Պաքու Դարձեալ Կը Խօսի Արցախի Հակամարտութեան 
Կարգաւորման Փուլային Տարբերակին Մասին

Քեմալական Կուսակցութեան Նախկին Փոխնախագահը Կուսակիցները Կը Յորդորէ 
Չշեղիլ Հակահայկական Քաղաքականութենէն

Կարօ Փայլան Խիստ Յանդիմանած է Էրտողանը՝ Անոր 
Վերջին Աղմկայարոյց Արտայայտութեան Պատճառով

Թուրքիոյ ընդդիմադիր քրտամէտ 
«Ժողովուրդներու դեմոկրատա-
կան» կուսակցութենէն (HDP-ԺԴԿ) 
ընտրուած հայ պատգամաւոր 
Կարօ Փայլան անդրադարձած է 
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ 
Էրտողանի վերջին աղմկայարոյց 
արտայայտութեան։ Այս մասին կը 
տեղեկանանք Ermenihaber.am-էն։
Էրտողանը, խօսելով ահաբեկչութեան 
դէմ պայքարին մասին, նշած էր, որ 

ատրպէյճանցիներուն վերադարձը եւ 
Հայաստանի ու Ատրպէյճանի միջեւ 
հաղորդակցութեան միջոցներու 
վերահաստատումը ։ Ան նաեւ նշեց, 
որ Արցախի ապագայ կարգավիճակը 
պիտի որոշուի «որոշ ժամանակ ետք», 
յարգելով «Ատրպէյճանի տարածքային 
ամբողջականութիւն»ը:
Հակամարտութեան կարգաւորման 
փուլային տարբերակին շուրջ վէճը 
սկսաւ անցեալ  շաբաթ, երբ Ռուսիոյ 
արտաքին գործոց նախարարը 
կատարեց այդ մասին յայտարարութիւն 
մը, որ անմիջապէս հերքուեցաւ 
Երեւանի կողմէ, հաստատելով, 
որ Հայաստանի համար ընդունելի 
չեն մինչեւ 2018ին ներկայացուած 
եւ փուլային տարբերակ ենթադրող 
առաջարկները։

Թուրքիոյ մէջ կան «սուրի աւելցուկ» 
ահաբեկիչներ, որոնց թոյլ պիտի չի տան 
որեւէ գործողութիւն իրականացնելու։
Փայլան, ի պատասխան Էրտողա-
նի այս յայտարարութեան, գրառում 
կատարած է Facebook-ի իր էջին վրայ.
«Էրտողանը՝ երէկ երեկոյեան իր 
ատելութեամբ լեցուն ելոյթի ժամանակ՝ 
դարձեալ օգտագործեց «սուրի 
աւելցուկ» արտայայտութիւնը։
Այդ արտայայտութիւնը կ՝օգտա-
գործուի Հայոց Ցեղասպանութենէն 
փրկուած որբերը բնորոշելու համար, 
ինչպէս օրինակ տատիկս է։ Ամէն 
անգամ այս արտայայտութիւնը 
լսելով՝ մեր վէրքերէն դարձեալ 
արիւն կու գայ։ Ատիկա շատ անգութ 
արտայայտութիւն է»։

Լուրեր Աշխարհէն

Թուրքիոյ գլխաւոր ընդդիմադիր 
քաղաքական ուժի` Թուրքիոյ Հանրա-
պետութեան հիմնադիր Մուսթաֆա 
Քեմալ Աթաթուրքի հիմնադրած 
Ժողովրդահանրապետական Կու-
սակցութեան (ԺՀԿ-CHP) պատգա-
մաւոր Սեզկին Թանրըքուլուն կոչ 
ուղղած է սեփական անցեալին եւ 

Հայոց Ցեղասպանութեան հետ 
առերեսուելու: Այս մասին կը տեղե-
կանանք Ermenihaber.am-էն։
Հայոց Ցեղասպանութեան 105-րդ 
տարելիցին առթիւ ընկերային ցանցի 
իր էջին վրայ Թանրըքուլուն գրած է. 
«24 Ապրիլ 1915-ին հարիւրաւոր հայ 
մտաւորականներ ձերբակալուեցան 

Պոլսոյ մէջ եւ Չանքըրը ու Անգարա 
տարուեցան եւ անհետ կորսուեցան: 
Եւ որովհետեւ անցեալի հետ տակաւին 
չենք առերեսուած, վէրքերը երբեք չեն 
բուժուիր»:

Շար. Էջ 24
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Շար. Էջ 22

ակադեմիան կը համարուի Աշխարհի ամենայաջողը: Փաստը այն է, որ 
ակադեմիան աւարտած 83 ֆութպոլիստներ մաս կը կազմեն Եւրոպայի 
ամենազօրաւոր լիկաներուն: 42 ֆութպոլիստներ մաս կը կազմեն սպանական 
Լիկային: Մորաթա, Մաթա, Քայեխոն, Մարքոս Ալոնսօ, Վալերօ եւ Ֆապինիօ 
այդ մարզիկներու ամենալաւերն են:

êպանÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն
ՄաñզáõÙն»ñը äÇïÇ ì»ñëÏëÇն
Սպանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութիւնը պիտի շարունակուի: Այս որոշումը առած 
է երկրի ֆութպոլի ֆետերասիոնը: Մարզիկները պիտի քննուին Գորոնա ժահրի 
համար եւ 7 Մայիսին խումբերու մարզումները պիտի վերսկսին: Որոշումը 
առնուած է ելեւմտական պատճառներով, որովհետեւ խումբերը մեծ վնաս կրած 
են համաճարակին պատճառով:

êáõաñէզ ÎñնաÛ Հ»ռանալ äաñë»լáնաÛէն
Սպանիոյ «Պարսելոնա» ակումբը 
կը տառապի ելեւմտական տագնա-
պէ Գորոնա ժահրի համաճարա-
կին պատճառած ախոյեանութեան 
մրցումներու դադրեցման պատճա-
ռով: Ակումբը կը մտածէ կարգ մը 
մարզիկներու համաձայնագիրը 
վաճառել: Խումբի ուրուկուէյցի 
յարձակող Լուիս Սուարէզ կրնայ 
անոնցմէ մէկը ըլլալ: Սուարէզ 33 
տարեկան է եւ ներկայիս կը բոլորէ 
ապաքինման շրջան մը: Սուրէզի համաձայնագիրը կ'աւարտի Յունիս 2021-ին: 
ԱՄՆ-ի ախոյեանութեան «Ինթէր Մայամի» խումբը կը փափաքի իրեն միացնել 
ուրուկուէյցի մարզիկը: 

Մ»ëëÇ ԱռաջÇնն Է
Ըստ ELO համակարգին, Արժանթինի եւ Սպանիոյ 
«Պարսելոնա» խումբի յարձակող Լիոնէլ Մեսսի առա-
ջինն է 21-րդ դարու ֆութպոլիստներու ցանկին: 
Համակարգը հաշիւի առած է մարզիկին նշանակած 
կոլերու թիւը եւ կատարած փոխանցումները: Երկրորդ 
դիրքը կը գրաւէ Փորթուկալի եւ Իտալիոյ «Եուվենթիւս»ի 
յարձակող Քրիսթիանօ Ռոնալտօն: 2014-ին իր 
արհեստավարժ ասպարէզը աւարտած ֆրանսացի 
Թիերրի Հանրի երրորդն է: Ցանկին մէջ կան նաեւ 
Լուիս Սուարէզը, Զլաթան Իպրահիմովիչը, Հերի Քէյնը, 
Մոհամմատ Սալահը, Նեյմարը, Ռոպերթ Լեվանտովսքին 
եւ Ռաֆայէլ Ֆալքաօն:

ՓáÏպաÛÇ ՀաÙաձաÛնագÇñը
Անգլիոյ «Մանչեսթըր Եունայթըտ» ակումբը ֆրանսացի յարձկող Փոլ Փոկպայի 
համաձայնագիրին մէջ դրած է յօդուած մը, ըստ որու ակումբը կրնայ նորոգել 
համաձայնսագիրը վերջին տարուան ընթացքին առանց մարզիկին կարծիքը 
առնելու: Մարզիկին համաձայնագիրը կ'աւարտի Յունիս 2021-ին: Այս յօդուածը 
թոյլ պիտի տայ ակումբին մարզիկին համաձայնագիրը աժան գինով չծախելու այս 
տարեշրջանի աւարտին, այլ երկարաձգելու զայն մինչեւ որ յարմար առաջարկ 
մը ըլլայ:

Աñë»նալ äաïñաëï Է Հñաժաñ»լáõ 
ՄխÇÃաñ»անէն
Ըստ անգլիական Mirror օրաթերթին, 
Անգլիոյ «Արսենալ» ակումբը պատրաստ 
է ընդունելու 10 միլիոն սթերլին որպէս 
հատուցում Հայաստանի եւ Իտալիոյ 
«Ռոմա» ակումբի կիսապաշտպան 
Հենրիխ Մխիթարեանին համար: 
Մխիթարեան պիտի մնայ «Ռոմա» մէջ 
մինչեւ ներկայ տարեշրջանի աւարտը:

ԱնգլÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն
ì»ó ԱÏáõÙբն»ñ ԴէÙ ºն ì»ñëÏë»լáõ
Անգլիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան մաս կազմող վեց ակումբներ՝ «Պրայթըն 
Էնտ Հով Ալպիըն», «Ուեսթ Հէմ Եունայթըտ», «Ուաթֆըրտ», «ԱՖՍ Պորնմըթ», 
«Ասթըն Վիլլա» եւ «Նորիչ Սիթի» դէմ են ախոյեանութեան մրցումներու 
վերսկսման: Անոնք բոլորն ալ կը գտնուին վտանգաւոր գօտիին մէջ կամ անոր 
մօտ եւ կը վախնան որ չէզոք մարզադաշտի մէջ տեղի ունենալիք մրցումները 
ազդեն իրենց արդիւնքներուն վրայ:

ä»լառáõëÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն
ՔաïÇÙ»ան ÜßնաÏ»ó Æñ 4-ñդ Îáլը
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան 
Պելառուսիոյ ֆութպոլի ախոյեա-
նութեան 7-րդ հանգրուանի 
մրցումները: Այս հանգրուանի 
ամենահետաքրքրական մրցումին, 
հայազգի երիտասարդ յարձակող 
Հայկ Մուսահակեանի մաս կազմած, 
7-րդ դիրքը գրաւող Մինսքի 
«Էներկեթիք»ը իր դաշտէն դուրս 
մրցեցաւ 15-րդ դիրքը գրաւող Աքթի-
ապրսքիի «Սմոլեվիչի»ին դէմ եւ յաղթանակ տարաւ լիպերիացի Թվէհի 17-րդ 
վայրկեանի կոլով եւ իւզպէք Եախշիպոյեւի 90+6-րդ վայրկեանի տուգանային 
հարուածէն նշանակուած կոլով: Մուսահակեան հիմնական կազմին մէջն էր 
եւ փոխարինուեցաւ 56-րդ վայրկեանին: 84-րդ վայրկեանին «Էներկեթիք»ի 
պելառուս Սվիրեփան ստացած էր իր երկրորդ դեղին քարտը, իսկ 87-րդ 
վայրկեանին, «Սմոլեվիչի»ի ռուս Քաթովը ստացաւ իր երկրորդ դեղին քարտը: 
Հետաքրքրական մրցում մըն էր նաեւ «Տինամօ Մինսք» - «Սլուցք» մրցումը: 
Անգամ մը եւս առաջատար «Սլուցք»ը փաստեց իր առաւելութիւնը եւ 
յաղթանակով վերադարձաւ 9-րդ դիրքը գրաւող Մինսքի «Տինամօ»ի դաշտէն: 
Խումբին կոլերը նշանակեցին պուրքինա ֆասօցիներ Սալու 22-րդ եւ Ապտուլ 
Կաֆար 52-րդ վայրկեաններուն: «Տինամօ»ի կոլը նշանակեց խրուաթ Պրուչիչ 
86-րդ վայրկեանին: Երրորդ դիրքը գրաւող Ժոտինոյի «Թորփետօ ՊելԱԶ»ը 
ամրապնդեց իր դիրքը հինգ կոլերով յաղթելէ ետք 8-րդ դիրքը գրաւող «Մինսք»ի 
դաշտին վրայ: 7-րդ հանգրուանի վերջին մրցումներու ծիրին մէջ, 4-րդ դիրքը 
գրաւող Պորիսովի «ՊԱԹԷ»ն իր դաշտին վրայ մրցեցաւ Գեղամ Քատիմեանի 
մաս կազմած 10-րդ դիրքը գրաւող Կրատնոյի «Նիոման»ին դէմ: Սերպ Տուպայիչ 
12-րդ եւ պելառուս Սթասեվիչ տուգանային հարուածէն 17-րդ վայրկեանին 
նշանակեցին «ՊԱԹԷ»ի կոլերը: 31-րդ վայրկեանին Գեղամ Քատիմեան աջ 
եզրէն կատարուած փոխանցումը կոլի վերածեց: Իսկ 70-րդ վայրկեանին, 
պելառուս Նեխայչիք նշանակեց «ՊԱԹԷ»ի երրորդ կոլը: Իսկ 11-րդ դիրքը գրաւող 
Սալիկորսքի «Շախտիոր»ը իր դաշտին վրայ յաղթեց 2-րդ դիրքը գրաւող Մինսքի 
«Իսլոչ»ին: Այս հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Սմոլեվիչի Աքթիապրսքի – Էներկեթիք Մինսք  0-2
- Մինսք  - Թորփետօ ՊելԱԶ Ժոտինօ 2-5 
- Ռուկ Պրեսթ  - Կարատեյա 1-1, - Տինամօ Մինսք - Սլուցք 1-2
-Պելշինա Պապրոյսք - Տինամօ Պրեսթ 0-3
- Վիթեպսք - Սլավիա Մազիր 2-3
- ՊԱԹԷ Պորիսով - Նիոման Կրատնօ 3-1
- Շախտիոր Սալիկորսք - Իսլոչ Մինսք 4-0
Քատիմեանի նշանակած կոլը դիտել համացանցի այս հասցէին վրայ.
https://www.youtube.com/watch?v=GrfDP0t7ZEQ
Դասաւորում.1)Սլուցք 16 կէտ  14-9, 2)Թորփետօ ՊելԱԶ 14 կէտ 9-4, 3)ՊԱԹԷ 
13 կէտ  11-6, 4)Էներկեթիք 12 կէտ 8-7, 14)Նիոման 8 կէտ 7-7:
Ռմբարկուներ.1)Վ.Կորպաչիք-Թորփետօ ՊելԱԶ 4 կոլ, 2)Է.Շիքավքա-Տինամօ 
Մինսք  4 կոլ, 3)Ճ.Եախշիպոյեւ-Էներկեթիք 4 կոլ, 4)Գ.Քատիմեան-Նիոման 4 կոլ:

üÆüԱ-Ç Üáñ úñէնքը
Ըստ անգլիական Daily Mail օրաթերթին, ՖԻՖԱ-ն կրնայ ըլլալ որ ֆութպո-
լիստներուն արգիլէ թքել դաշտին վրայ: Պատճառը այս որոշումին Գորոնա 
ժահրին փոխանցումն է թուքի պատճառով: Օրէնքը խախտող մարզիկները 
դեղին քարտ պիտի ստանան:

àôºüԱ-Ç äաÛÙանաժաÙը
Եւրոպայի ֆութպոլի ֆետերասիոնը 25 Մայիսը ճշդեց որպէս վերջին 
պայմանաժամ իրեն անդամակցող ֆութպոլի 55 ֆետերասիոններուն, 
ներկայացնելու համար մրցումները վերսկսելու թուականը եւ մրցաշարքին 
ձեւը: Ֆետերասիոնը ընդունեց, որ յաջորդ տարեշրջանի Եւրոպայի ակումներու 
բաժակի մասնակցող խումբերը ընտրուին ըստ «մարզական կարողութեան»:

ՀաÛաëïանÇ Մէջ ՄաñզáõÙն»ñը ì»ñëÏëան
Ըստ կառավարութեան որոշումին, երէկ, 4 Մայիսին վերսկսան Հայաստանի 
35 մարզական ֆետերասիոններու մարզումները եւ ուսումնամարզական 
հաւաքները: Որոշումը կը վերաբերի արհեստավարժ մարզիկներուն եւ 
արհեստավարժ ակումբներուն: Պիտի պահպանուին առողջապահութեան 
նախարարութեան ցուցմունքները:

ԷñÇք Îաñապ»ï»անÇ ՄաñզáõÙը ºñÏáõ ԱÙÇëէն
Հայաստանի հաւաքականի եւ Ռուսիոյ «Սոչի» խումբի երիտասարդ կիսա-
պաշտպան Էրիք Կարապետեանի ապաքինումը պիտի տեւէ երկու ամիս եւ 
ան մարզումներու կրնայ սկսիլ երկու ամիս ետք:

èէալ ՄաïñÇïÇ ԱÏադ»ÙÇան ԱռաջÇն
Սպանական AS պարբերականը նշեց, թէ «Ռէալ Մատրիտ»ի ֆութպոլի 
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ՄԱՐԶԱԿԱՆ 
Սկիզբը Էջ 21 արագ ճատրակի մրցաշարքի վեցերորդ 

հանգրուանի աւարտին յայտնի դարձան այն 
չորս վարպետները, որոնք պիտի շարունակեն 
պայքարը: Քարլսըն, Նաքամուրա, Քարուանա եւ 
Լիրէն գրաւեցին առաջին չորս դիրքերը: Առա-
ջին փուլի վերջին հանգրուանը բան պիտի չի 
փոխէ դասաւորումին մէջ: 6-րդ հանգրուանին 
արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
Քարլսըն – Նեփոմնիաշչի 3-2, Ֆիրուճա – Կիրի 2,5-1,5
Նաքամուրա – Լիրէն 3-2,  Քարուանա - Վաշիէ-Լակրաւ 2,5-1,5
Դասաւորումը 6 հանգրուան ետք հետեւեալն է.
1) Մ.Քարլսըն-Նոր. 13 կէտ, 2)Հ.Նաքամուրա-ԱՄՆ 13 կէտ, 3)Ֆ.Քարուանա-
ԱՄՆ 13 կէտ,  4)Տ.Լիրէն-Չին. 12 կէտ, 5) Ե.Նեփոմնիաշչի-Ռուս. 6 կէտ, 6) 
Ա.Ֆիրուճա-Իրան 6 կէտ, 7)Մ.Վաշիէ-Լակրաւ-Ֆր. 5 կէտ, 8)Ա.Կիրի-Հոլ. 4 կէտ:
Մրցաշարքի երկրորդ փուլին, առաջին չորս դիրքերը գրաւած վարպետները 
մրցեցան իրարու դէմ կիսաւարտական հանգրուանին եւ արձանագրուեցան 
հետեւեալ արդիւնքները.
Ֆապիանօ Քարուանա – Հիքարու Նաքամուրա 0,5-0,5, 0,5-0,5, 0-1, 1-0, 0-1, 0-1
ԱՄՆ-ի քաղաքացի Հիքարու Նաքամուրա յաղթեց ամերիկացի Ֆապիանօ 
Քարուանային 4-2 հաշիւով եւ անցաւ աւարտական հանգրուան:
Մակնուս Քարլսըն – Տինկ Լիրէն 0,5-0,5, 0-1, 1-0, 1-0
Նորվեկիացի աշխարհի ախոյեան Մակնուս Քարլսըն յաղթեց չինացի Տինկ 
Լիրէնին 2,5-1,5 հաշիւով եւ անցաւ աւարտական հանգրուան:
Իսկ աւարտական մրցումին արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
Մակնուս Քարլսըն (Նոր.) – Հիքարու Նաքամուրա  (ԱՄՆ) 1-0, 0-1, 1-0, 0,5-0,5
Մակնուս Քարլսըն յաղթեց 2,5-1,5 հաշիւով եւ դարձաւ մրցաշարքի ախոյեան:

 ՃաïñաÏ
üÆîԷ-Ç îÇïղáëն»ñ ՀաÛաëïանÇ ìաñպ»ïն»ñáõն
Ճատրակի միջազգային ֆետերասիոնը՝ ՖԻՏԷ-ն իրենց արձանագրած 
արդիւնքներուն համար տիտղոսներ շնորհած է երկու պատանի հայ 
վարպետներու: Երիտասարդ դասակարգին մէջ Կոնստանթին Եայլոյեան 
արժանացած է վարպետ կոչումին: Իսկ մինչեւ 12 տարեկան դասակարգին 
մէջ, Եւրոպայի փոխախոյեան Ռոպերթ Փիլիպոսեան արժանացած է վարպետի 
թեկնածուի տիտղոսին:
Հայաստան բարձր դիրք կը գրաւէ երկիրներու դասաւորումին մէջ: Առաջին 
տաս վարպետներու հաշիւով երկիրը կը գրաւէ եօթերորդ դիրքը: Հայաստանի 
ճատրակի տղոց հաւաքականը 1999-ին շահած է Եւրոպայի ախոյեանութիւնը: 
2011-ին շահած է Աշխարհի ախոյեանութիւնը: Ճատրակի Ողիմպիականի 
տիտղոսը շահած է 2006-ին, 2008-ին եւ 2012-ին: Կիներու հաւաքականը շահած 
է Եւրոպայի ախոյեանութիւնը 2003 թուականին:

 ՃաïñաÏ
üÆîԷ-Ç ԴաëաõáñáõÙ
Աñáն»ան 7-ñդ ԴÇñքÇ ìñաÛ
Ճատրակի միջազգային ֆետերասիոնը՝ ՖԻՏԷ-ն հրապարակեց վարպետներու 
դասաւորումը: Մակնուս Քարլսըն թիւ մէկն է, Լեւոն Արոնեան պահեց իր 
7-րդ դիրքը: Առաջին տասնեակին մէջն են չինացի Տինկ Լիրէնը, ամերիկացի 
Ֆապիանօ Քարուանան, ռուս Եան Նեփոմնիաշչին, ֆրանսացի Մաքսիմ Վաշիէ-
Լակրաւը, ռուս Ալեքսանտր Կրիշչուքը, ամերիկացի Ուեսլի Սօն, ատրպէյճանցի 
Թեյմուր Ռաճապովը եւ հոլանտացի Անիշ Կիրին: Գաբրիէլ Սարգսեանը 53-րդ 
է, Կարէն Գրիգորեանը 71-րդ եւ Հրանդ Մելքումեանը 77-րդ:
Կիներու դասաւորումին մէջ, Էլինա Դանիէլեանը 56-րդ է, Աննա Սարսեանը 
58-րդ եւ Լիլիթ Մկրտչեանը 71-րդ:

 äաëք»Ãպáլ
Էն äÇ ԷÛ-Ç Յաջáñդ îաñ»ßñջանը Յ»ïաձգáõ»óաõ
Ըստ ESPN-ի լրագրող Ատրիան Վոյնաքովսքիի, ԱՄՆ-ի արհեստավարժ 
պասքեթպոլի պատասխանատուներ կը մտածեն յետաձգել 2020-2021 
տարեշրջանի մեկնարկը: Այս տարեշրջանը ուշ պիտի աւարտի եւ այդ 
պատճառով կարելի չէ չյետաձգել յաջորդ տարեշրջանի մրցումները:

 Գ»ղաëահք
ՉաքÇÃáíա ºõ  Մ»ïí»ï»õա èáõëÇáÛ 
ՀաõաքաÏանÇն Մէջ
Ռուսիոյ գեղասահքի ֆետերասիոնի 
պատուաւոր նախագահ Վալենթին Փիսեւ 
յայտարարած է, թէ Ալին Չաքիթովա 
եւ Եւկենիա Մետվետեւա անպայման 
կ'ընդգրկուին երկրի 2020-2021 
տարեշրջանի հաւաքականին մէջ: Ան 
յայտարարած է, թէ բոլոր այն մարզիկները 
որոնք լաւ արդիւնքներ արձանագրած են 
պիտի ընդգրկուին Ռուսիոյ հաւաքականին մէջ: 

ÆïալÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃ»ան ì»ñջÇն 
äաÛÙանաժաÙը
Ըստ Football italia պարբերականին, Իտալիոյ ֆութպոլի ֆետերասիոնը 14 
Յունիսը ճշդած է վերջին պայմանաժամ ախոյեանութեան վերսկսումին համար: 
Եթէ մինչեւ այն ատեն կարելի չըլլայ վերսկսիլ մրցումները, ախոյեանութիւնը 
պիտի աւարտի: 4 Մայիսին պիտի վերսկսին անհատական մարզումները, 
սակայն համաճարակին պատճառով սահմանափակումները պիտի մնան ի 
զօրու մինչեւ որոշ ժամանակ:

ÆïալÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն
üáնë»քա Èաõաï»ë
Իտալիոյ «Ռոմա» ֆութպոլի խումբի մարզիչ փորթուկալցի Փաուլօ Ֆոնսեքա 
յայտարարեց, թէ իր ծրագրին համաձայն խումբը պիտի դառնայ Իտալիոյ 
ամենալաւերէն մէկը: Խումբը տարեշրջանը սկսաւ 15 նոր մարզիկներով, որոնցմէ 
մէկը Հենրիխ Մխիթարեանն է: Խումբը ունի նոր թեքնիք տնօրէն եւ նոր մարզիչ: 
Ֆոնսեքա ցարդ բաւարարուած է մարզիկներու տարած աշխատանքէն եւ 
արձանագրուած յառաջդիմութենէն:  «Ռոմա» կը գրաւէր ախոյեանութեան 5-րդ 
դիրքը, միայն երեք կէտ հեռու 4-րդ դիդքը գրաւող Պերկամոյի «Աթալանթա»էն: 
Իւրոփա Լիկի մրցաշարքին, խումբը հասած էր վերջին 16 խումբերու հանգրուան: 
«Ռոմա» ակումբի տնօրէնութիւնը Մխիթարեանի համաձայնագիրը ձեռք ձգելու 
համար «Արսենալ»էն, պատրաստ է վճարելու 10 միլիոն եւրօ եւ խումբի թուրք 
մարզիկ Ճենկիզ Եունտէրի համաձայնագիրը փոխանցել անգլիական խումբին:
Խումբի անգլիացի պաշտպան Քրիս Սմոլինկ, որ «Մանչեսթըր Եունայթըտ»էն 
առժամաբար փոխանցուած էր «Ռոմա»ին, նաեւ չ'ուզեր վերադառնալ 
անգլիական ակումբ եւ տարեշրջան մըն ալ պիտի մնայ Հռոմի խումբին հետ:

üñանëաÛÇ ԱխáÛ»անáõÃÇõն
ՓաñÇ êէն Ժ»ñÙէն, Âáõխըլ ºõ Ü»ÛÙաñ Շահ»óան 
îÇïղáëն»ñը
Ֆրանսայի ֆութպոլի ֆետերասիոնը որոշեց աւարտել 2019-2020 տարեշրջանը, 
դառնալով չորրորդ ֆետերասիոնը Պելճիքայէն, Հոլանտաէյն եւ Արժանթինէն ետք, 
որ կ'առնէ այդ քայլը: Ախոյեանութեան աւարտին կը մնային 10 հանգրուաններ: 
«Փարի Սէն Ժերմէն» առաջինն էր 68 կէտով, «Օլիմփիք Մարսէյ» երկրորդն էր 
56 կէտով, «Ռէն» երրորդն էր 50 կէով: Իսկ հայազգի Միշէլ Տէր Զաքարեանի 
մարզած «Մոնփելիէ»ն 8-րդ էր 40 կէտով: Ֆետերասիոնը որոշում չառաւ 
յայտարարելու համար ախոյեանը:եր մաս 
Այս պատճառով, «Փարի Սէն Ժերմէն» յայտարարուեցաւ Ֆրանսայի 2019-
2020 տարեշրջանի ախոյեան: Չեմփիընզ Լիկին մէջ պիտի մրցին «Փարիս Սէն 
Ժերմէն»ը, «Օլիմփիք Մարսէյ»ը եւ «Ռէն»ը: Իսկ Իւրոբա Լիկին մէջ պիտի մրցին 
«Լիլ»ը, «Ռեմս»ը եւ «Նիս»ը:
Ֆրանսայի ֆութպոլի ախոյեանութեան աւարտին, ֆրանսական «Լ'Էքիփ» 
մարզական պարբերականը հրապարակեց տարուան ամենալաւ խումբի, 
ամենալաւ մարզիչի եւ ամենալաւ մարզիկի տիտղոսները: Ախոյեան «Փարի 
Սէն Ժերմէն» ընտրուեցաւ ամենալաւ խումբ, անոր մարզիչը Թոմաս Թուխըլ 
ընտրուեցաւ ամենալաւ մարզիչ եւ խումբի մարզիկ պրազիլցի Նեյմար ընտրուե-
ցաւ ամենալաւ ֆութպոլիստ:

Ü»ÛÙաñ ՀñաժաñաÍ է ՓáխանóÙան ԳáõÙաñէն
Ֆրանսայի «Փարի Սէն Ժերմէն»ի պրազիլցի յարձա-
կող Նեյմար հրաժարած է 100 միլիոն եւրոյէն, որ 
պէտք է վճարուէր իրեն փոխանցուելու համար 
«Պարսելոնա»: Ան նոյնիսկ պատրաստ է Փարիզի 
մէջ ստացած աշխատավարձին 50 առ հարիւրը 
ստանալ «Պարսելոնա»ի մէջ: Սպանական ակումբի 
տնօրէնութիւնը պրազիլցի մարզիկին խոստացած 
էին անպայման վերադարձնել «Պարսելոնա»:

ԴանÇա ºõ È»հաëïան äÇïÇ ՇաñáõնաÏ»ն 
ԱխáÛ»անáõÃÇõնը
Դանիոյ եւ Լեհաստանի ֆութպոլի ֆետերասիոնները որոշած են շարունակել 
ախոյեանութեան մրցումները: Գորոնա ժահրի համաճարակին պատճառով 
ըեդհատուած Լեհաստանի ախոյեանութիւնը պիտի վերսկսի 27 Մայիսին, իսկ 
Դանիոյ ախոյեանութիւնը պիտի վերսկսի 29 Մայիսին: Դանիոյ ախոյեանութեան 
«Հոպրօ» խումբին մաս կը կազմէ հայաստանի հաւաքականի կիսապաշտպան 
Էտկար Պապայեանը:

 ՃաïñաÏ
ՔաñլëընÇ Առóանó Մñóաßաñք
ՄաÏնáõë Քաñլëըն Շահ»óաõ îÇïղáëը
Ճատրակի Աշխարհի ախոյեան նորվեկիացի Մակնուս Քարլսընի կազմակերպած 
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Մայիսի 1 – Աշխատաւորներու Միջազգային Օր
Հայաստանէն Պատմական Բացառիկ Լուսանկարներ «Արմէնփրես»-ի Արխիւէն

«Նոր Օր»ի Յայտարարութիւն
«Նոր Օր»ը ՌԱԿ Արեւմտեան ԱՄՆի Շրջանային Վարչութեան 
պաշտօնաթերթն ըլլալով կը յարգէ բազմակարծութիւնը եւ խօսքի 
ազատութիւնը: 
«Նոր Օր»ը միաժամանակ իրեն իրաւունք կը վերապահէ կարգ 
մը գրութիւններու տեղ չտալ, եթէ անոնք չեն համապատասխա-
ներ լրագրութեան միջազգայնօրէն ընդունուած հիմնական 
օրէնքներուն եւ խիստ հակասութեան մէջ կը գտնուին ՌԱԿ-ի 
գաղափարախօսութեան հետ: 
Կը յիշեցնենք նաեւ թէ՝ թերթիս մէջ տպուած կարգ մը յօդուածնե-
րու արտայայտած միտքերն ու գաղափարները անպայմանօրէն 
չեն արտայայտեր ՌԱԿի տեսակէտը: 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԱԶԴ

Նոր Օրի ելեկտրոնային տարբերակը կարդալու 
համար կարելի է այցելել՝ 

noror.org
Կամ գտնել մեզի մեր ֆէյսպուքի էջին վրայ՝

www.facebook.com/norornews/
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ԳՈՅԺ

Հայկական Բարեգործական 
Ընդհանուր Միութեան

Լիբանանի Շրջանակային 
Յանձնաժողովը

եւ
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութիւնը

ՀԲԸՄ-ի եւ ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի Լիբանանի մեծ ընտանիքը
իր բոլոր յանձնախումբերով, վարչական ու համակիր 

անդամներով,  սրտի խոր կսկիծով կը գուժէ մահը՝

ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Մարզական Յանձնախումբի, Պասքեթպոլի 
Վարչութեան երկարամեայ  անդամ, ՀԵԸ  Անդրանիկ Անթիլիասի 
Մարզական Յանձնախումբի անդամ, տարբեր պաշտօններ 
վարած, նուիրեալ, անբասիր միութենական՝ 

ՅԱՐՈՒԹ  ՏԵՄԻՐՃԵԱՆ-Ի
որ պատահեցաւ Փասատենա, Մ. Նահանգներ

 ՑԱՒԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Պէյրութ, 7   Մայիս  2020
Թանկագին  սգակիր  հարազատներ, 
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութեան եւ համայն ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի 
ընտանիքին անունով ընդունեցէք մեր խորազգած ցաւակցու-
թիւնը նուիրեալ եւ սիրուած միութենական Յարութ Տեմիրճեանի  
մահուան առիթով:
Ողբացեալ Յարութ Տեմիրճեան իր համեստ, ծառայասէր  
եւ անբասիր նկարագիրով երկար տարիներ ծառայեց մեր 
Միութեան եւ անգնահատելի դերակատարութիւն ունեցաւ  
պասքեթպոլի  բնագաւառէն ներս ՀԵԸ Անդրանիկի արձանագրած 
յաջողութիւններուն մէջ: Ան սիրուեցաւ բոլորէն, շնորհիւ 
իր աշխատասէր նկարագիրին եւ միութենականի յատուկ՝ 
զոհաբերութեան պատրաստ ոգիին:   
Տիպար  միութենական Յարութ  Տեմիրճեանի յիշատակը միշտ 
վառ պիտի մնայ մեր մտքերուն եւ յիշողութեան մէջ:
Յիշատակն արդարոց  օրհնութեամբ  եղիցի:

ՀԵԸ-ի  Կեդրոնական Վարչութիւն

Այս առնչութեամբ եւ ԺՀԿ-ի քանի 
մը անդամներու կողմէն նախա-
պէս ցեղասպանութեան մասին 
կատարուած այլ նմանատիպ յայտա-
րարութիւնները Թուրքիոյ մէջ խիստ 
բացասական արձագանգ գտած են:
Արձագանգողներէն մէկն է նոյն 
կուսակցութեան նախկին փոխնա-
խագահ, արտակարգ եւ լիազօր 
դեսպան Օնուր Օյմէն, որ իր որոշ 
կուսակիցներուն կոչ ուղղած էր 
հայկական հարցին մասին Աթաթուրքի 
կողմէն ձեւակերպուած դրոյթներէն 
չհեռանալու:
Օյմէն քեմալիզմի ազգայնական 
հիմքերով ստեղծուած եւ ներկայիս 
ձախակողմեան կողմնորոշում ունեցող 
ԺՀԿ-ի իր կուսակիցները յորդորած 
է վերընթերցելու կուսակցութեան 
ծրագիրը` մէջբերելով Հայաստանի 
հետ յարաբերութիւններ հաստատելու 
մասին հատուածը:
«Հայաստանի հետ յարաբերու-

թիւններու հաստատումը կախեալ 
է այդ երկրի կողմէն ընդունուած 
ատրպէյճանական հողերէն դուրս 
գալու, աշխարհի հայկական կազմա-
կերպութիւններուն միջոցով Թուրքիոյ 
դէմ ցեղասպանութեան պնդումնե-
րուն վրայ հիմնուած նախաձեռնու-
թիւններէն հրաժարելու, Հայաստանի 
որոշ փաստաթուղթերու մէջէն 
Թուրքիոյ պատկանող որոշ հողերուն 
նկատմամբ հաւակնութիւններ ունե-
նալու տպաւորութիւն ստեղծող ձեւա-
կերպումներն ու խորհրդանիշերը 
հեռացնելու պայմաններու կատա-
րումէն»:
Օյմէն նաեւ մէջբերած է Աթաթուրքի 
ճառերէն հատուած մը, ուր հանրա-
պետութեան հիմնադիրը կտրա-
կանապէս կը ժխտէ հայկական կոտո-
րածները` փոխարէնը մեղադրելով 
«մինչեւ ատամները զինուած» հայերը 
իսլամներու վրայ յարձակումներու եւ 
անմեղ ժողովուրդը կոտորած ըլլալու 
մեղադրելով։ 

Քեմալական Կուսակցութեան Նախկին 
Փոխնախագահը Կուսակիցները Կը Յորդորէ Չշեղիլ 
Հակահայկական Քաղաքականութենէն

Լուրեր Աշխարհէն

Սկիզբը Էջ 20

Սկիզբը Էջ 01

The ADLP Western District Committee has formed a Task Force related to the 
ongoing Coronavirus Covid-19 Pandemic sweeping the globe in recent weeks. 
This initiative is to help the Armenian community and population at large to 
obtain necessary information regarding the latest developments and rec-
ommendations regarding Covid-19 and make available advisory guidance 
regarding medical, financial and social problems created during these critical 
and difficult times.
Please visit our website at; adlwd.org or call our hotline number, (626) 247-
4600 and your inquiry will be directed to one of our volunteer professionals. 
We urge everyone to do their part to stop the spread of this virus. Please 
stay home, follow guidelines and stay safe.    

«Փաստաթուղթին մէջ փաստեր կը 
բերուին այն մասին, որ Արցախի 
Հանրապետութեան ինքնապաշտպա-
նական ուժերու գործողութիւնները` 
ուղղուած Խոջալուի մէջ տեղա-
կայուած ատրպէյճանական զինուած 
ուժերու հրետանիի կրակային 
դիրքերու չէզոքացման, ինչպէս 
նաեւ Ստեփանակերտի օդակա-
յանի ապաշրջափակման, պայմա-
նաւորուած էին բացառապէս ռազմա-
կան անհրաժեշտութեամբ եւ կը 
համապատասխանէին միջազգային 
մարդասիրական իրաւունքի օրէնքնե-
րուն եւ սկզբունքներուն:  
Հակառակը` ատրպէյճանական կողմը 
վերը նշուած իրադարձութիւններու 
ընթացքին  կատարած է միջազգային 
մարդասիրական իրաւունքի շարք մը 
օրէնքներու կոպիտ խախտումներ: 
Մասնաւորապէս, ռազմավարական 
դիրքերու պահպանման նպատակով 
Ատրպէյճանի իշխանութիւնները 
կ՛որոշէին չտարհանել քաղաքա-
ցիական բնակչութիւնը: Ատրպէյճա-
նական զինծառայողներու կողմէ 
պատսպարուելու նպատակով խաղաղ 
բնակչութեան որպէս կենդանի վահան 
օգտագործելը ոչ միայն միջազգային 
մարդասիրական իրաւունքի կոպիտ 
խախտում է, այլեւ Միջազգային 
քրէական դատարանի Հռոմի կանո-
նադրութեան 8-րդ յօդուածի 2-րդ մասի 
/բ/ կէտի /xxiii/ ենթակէտի համաձայն` 

հաւասարազօր է ռազմական յանցա-
գործութեան:
Հետեւեալ հանգամանքներու  
ողբերգական զուգադիպումը, 
մասնաւորապէս` Ատրպէյճանի 
կողմէ միջազգային մարդասիրական 
իրաւունքի կանոնններու միտումնա-
ւոր խախտումը, Ատրպէյճանի մէջ 
իշխանութեան համար պայքարը 
եւ ատով պայմանաւորուած` 
ատրպէյճանական զինուած ուժերու 
մէջ հրամանատարութեան միասնա-
կանութեան բացակայութիւնը 
յանգեցուցին անոր, որ եղան 
մարդկային զոհեր` հակառակ 
Արցախի ինքնապաշտպանական 
ուժերու կողմէ իրականացուած 
պաշտպանական բոլոր քայլերուն, 
ներառեալ` գործողութեան մասին 
վաղօրօք նախազգուշացումը 
եւ մարդասիրական միջանցքի 
ստեղծումը:
Ատրպէյճան կը շարունակէ կեղծարա-
րութեան եւ ապատեղեկատուու-
թեան քաղաքականութիւն իրակա-
նացնել` ատրպէյճանական զինուած 
կազմաւորումներէն Խոջալուի 
ազատագրման ժամանակ տեղի 
ունեցած իրադարձութիւններու 
վերաբերեալ կեղծ պնդումներ 
տարածելով` ատրպէյճանական 
հանրութեան մէջ հակահայկական 
հիստերիայի եւ հայերու հանդէպ 
ատելութեան արմատաւորման նպա-
տակով»,- ըսուած է Արցախի ԱԳՆ 
հաղորդագրութեան մէջ:

ՄԱԿ-ի Մէջ Տարածուած է Արցախի 
Հանրապետութեան ԱԳՆ Յուշագիրը


