
During his tenure as the Primate of the Diocese of 
America, the present location of St. Vartan Cathedral 
was purchased in 1949 at the corner of the Second 
Avenue and 34th Street in NYC.

Մեկուսացումի այս օրերին հոգևոր ծառայութիւնը 
արդիւնաւէտ շարունակելու, հաւատաւոր մեր 
հայորդիներին հոգևոր պահանջմունքները բաւա-
րարելու համար...

Կանչում էին ինձ՝ .  .  .  գնա բա′ց արա հոգուդ 
տաճարների դարպասները, մտի′ր այնտեղ, քու 
փառաբանած ազգայնական մի խումբ մարդիկ 
խորհուրդ են անում, որ բարութիւն ցանեն իրենց 
նախնիների աշխարհում: 
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Յետադարձ Արձագանգ Archbishop Tiran Nersoyan
Former Primate of America Patriarch-

Elect of Jerusalem
1904-1989

Յառաջիկայ Կիրակիներին Ձօնուած 
Արարողակարգեր

Նախագահ Սարգսեան 
Շուշիի Ազատագրութեան 
28-րդ Տարեդարձին Առիթով 
Այցելած է “Եռաբլուր”

Մեր Ժողովուրդի 
Հերոսական Աւանդոյթներու 
Շարունակողը Այսօր 
Երիտասարդ Սերունդն է. 
Բակօ Սահակեանի Ուղերձը

Փա՛ռք Հայ Ժողովուրդի 
Ազատութեան Համար 
Մարտնչած Բոլոր 
Հերոսներուն. ՀՀ 
Վարչապետի Ուղերձը

Շար. Էջ 10

ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգսեան 
Շուշիի ազատագրման 28-րդ 

տարեդարձի առթիւ այսօր այցելած է 
«Եռաբլուր» զինուորական պանթէոն: 
Նախագահը մէկ վայրկեան լռութեամբ 
յարգած է Հայրենիքի համար իրենց 
կեանքը զոհաբերած նուիրեալներու 
անմահ յիշատակը:

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան 
ուղերձ յղած է Երկրորդ համաշ-

խարհային պատերազմի յաղթա-
նակի 75-րդ տարեդարձին, Շուշիի 
ազատագրման եւ Արցախի պաշտպա-
նութեան բանակի ստեղծման օրուան 
կապակցութեամբ։ Այս մասին կը 
փոխանցէ ՀՀ վարչապետի աշխա-
տակազմի տեղեկատւութեան եւ 
հասարակայնութեան հետ կապերու 
վարչութիւնը
«Սիրելի հայրենակիցներ,
Կը շնորհաւորեմ բոլորս Յաղթանակի 
օրուան կապակցութեամբ: 75 տարի 
առաջ, այս օրը, մեր ժողովուրդը, 
նախկին Խորհրդային Միութեան 
միւս ժողովուրդներուն հետ մէկտեղ, 
կը տօնէր մարդկութեան պատմու-
թեան ամենամեծ չարիքներէն մէկուն՝ 
ֆաշիզմի դէմ տարած յաղթանակը: 

Արցախի Հանրապետութեան 
Նախագահ Բակօ Սահակեան, 

Մայիս 9-ին, շնորհաւորական ուղերձ 
յղած է Յաղթանակի տօնին, Արցա-
խի Հանրապետութեան պաշտպա-
նութեան բանակին եւ Շուշիի ազա-
տագրման 28-րդ տարեդարձին 
առիթով:

«Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
Հայրենական մեծ պատերազմի եւ 
Արցախեան ազատամարտի թանկա-
գի՛ն վեթերաններ,
Պաշտպանութեան բանակի յարգար-
ժա՛ն զօրավարներ, սպաներ, 
զինուորներ,
Արցախի Հանրապետութեան իշխա-
նութիւններու եւ անձամբ իմ անունով ի 
սրտէ կը շնորհաւորեմ ձեզ Յաղթանակի 
տօնի, Արցախի Հանրապետութեան 
պաշտպանութեան բանակի եւ Շուշիի 
ազատագրման 28-րդ տարեդարձի 
առիթով:
Այսօր տօն է իւրաքանչիւրիս ընտանի-
քէն ներս, մեր ամենանուիրական 
տօներէն մէկը, որ սրբագործուած է 
հայ ժողովուրդի տարբեր սերունդնե-
րու խիզախութեամբ ու անձնա-
զոհութեամբ:
Տասնամեակներ շարունակ մենք 
մեծագոյն խանդավառութեամբ ու 
ցնծութեամբ տոգորուած կը տօնէ-
ինք Մայիս 9-ը, կը տօնէինք եւ խորին 
հպարտութեամբ կը  մեծարէինք 
մեր պապերն ու հայրերը, որոնք 
Խորհրդային Միութեան ժողո-
վուրդներու հետ միասին կերտե-
ցին Մեծ Յաղթանակը: Անոնք մեզ 
համար անիրական կերպարներ 
էին, հերոսութեան տիպար, որոնց 
օրինակով յետագային պիտի զէնք 
վերցնէինք ու կռէինք մեր բաժին 
յաղթանակը, գրէինք պատմութեան 
մեր էջը: Իսկ այդ էջը հերոսական է 
ու փառաւոր:

բայց սահմանափակումներու կարգի 
նկատմամբ մեր վերաբերմունքը որո-
շակիօրէն պիտի փոխուի: 

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Մտադիր Ենք Արգիլել Առանց Դիմակի Փողոց Դուրս Գալը.
         Վարչապետ

Արցախի Մէջ Արտակարգ Իրավիճակի Ժամկէտը 
Երկարաձգուած է

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան  
շրջած է Երեւանի կեդրոնի 

փողոցներով, զրուցած քաղաքացի-
ներու հետ, կոչ ըրած պահպանել 
ընկերային հեռաւորութիւնը:
Վարչապետը նշած է, որ կը ծրագրեն 
երկարացնել համավարակով պայմա-
նաւորուած արտակարգ դրութիւնը:
«Քաղաքացիներուն մէկ մասը կը 
պահանջէ խստացնել միջոցները, միւս 
մասը` անյապաղ սկսիլ հասարակա-
կան փոխադրամիջոցները ու վերցնել 
բոլոր սահմանափակումները: Մեզի 
համար ակնյայտ է, որ այս փուլին չենք 
կրնար արտակարգ դրութիւնը հանել, Շար. Էջ 09

մասին կը տեղեկանանք Արցախի 
Հանրապետութեան նախագահի 
աշխատակազմի տեղեկատուութեան 
գլխաւոր վարչութենէն։
Հաշուի առնելով, որ Արցախի 
Հանրապետութեան մէջ նոր 
«Քորոնա» ժահրի հիւանդութեան 
հետեւանքով յառաջացած արտա-
կարգ իրավիճակը կը շարունակէ 
սպառնալ բնակչութեան կեանքին եւ 
առողջութեան եւ կրնայ յանգեցնել 
անձերու կենսագործունէութեան 
բնականոն պայմաններու խախտման` 
երկարաձգուած է Արցախի Հանրա-
պետութեան մէջ  Ապրիլ 12-էն մինչեւ 
Մայիս 12-ը յայտարարուած արտա-
կարգ իրավիճակի ժամկէտը 30 օրով` 
մինչեւ 2020-ի Յունիս 11-ը, ժամը 22:00 
ներառեալ:

Շար. Էջ 09

Արցախի Հանրապետութեան 
նախագահ Բակօ Սահակեան 

Մայիս 11-ին ստորագրած է հրա-
մանագիր Արցախի Հանրապետու-
թեան մէջ 2020 թուականի Ապրիլ 
12-ին յայտարարուած արտակարգ 
իրավիճակի ժամկէտը երկարաձգե-
լու եւ Արցախի Հանրապետութեան 
նախագահի 2020 թուականի Ապրիլ 
12-ի հրամանագրին մէջ փոփո-
խութիւն կատարելու մասին: Այս 

ԳՈՅԺ
Ոչ Եւս Է Երախտաւոր Ընկ. Յարութիւն Մկրտիչեան

 
Ռամկավար Ազատական Կու-
սակցութեան Կեդրոնական 
Վարչութիւնը սրտի դառն կսկի-
ծով կը գոյժէ մահը հաւատա-

ւոր, երկարամեայ կուսակցական 
ընկեր ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆի, 

որ պատահեցաւ Երեքշաբթի,Մայիս 12-ին, 
Նիւ Եորքի մէջ։
Նորոգ հանգուցեալ մեր ընկերը տասնամեակներ շարունակ 
ունեցած է կուսակցական, միութենական եւ հասարակական 
բեղուն եւ նուիրեալ գործունէութիւն Լիբանանի եւ ԱՄՆ-ի մէջ։
Ան ծնած է Պէյրութ, 1937-ին, Պօղոս եւ Նազելի Մկրտիչեաններու 
ընտանիքէն ներս, ըլլալով կրտսերագոյնը՝ ընտանիքի հինգ 
զաւակներուն մէջ:
Նախակրթական ուսումը Պէյրութի մէջ ստանալէ ետք, յաճախած 
եւ աւարտած է Կիպրոսի Մելգոնեան կրթական հաստատութիւնը, 
1956-ին: Մասնագիտութեամբ եղած է դեղագործի օգնական:

Շար. Էջ 10
Շար. Էջ 09 Շար. Էջ 09
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Շար. Էջ 09

Հայրենիքի Պաշտպանութեան, Ազատութեան, 
Խաղաղութեան Նուիրական Խորհուրդ Ունի Մեզի 
Համար Մայիս 9-ը. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս

Հայրենիքը Սրբութիւն Է, 
Զորս  Պէտք Է Պաշտպանել 

Սեփական Կրծքով
Մայիսը հայ ժողովուրդի համար 
յաղթանակներու ամիս է։  Եթէ 
մէկ կողմ դնենք հայ ժողովուրդի 
պատմութեան մէջ մայիսեան 
բոլոր իրադարձութիւնները եւ 
յաղթանակները, միայն  մայիսի 
9-ն բաւական կ՛ըլլար եռակի 
հպարտ հայորդի ըլլալու համար։ 
Այս օրը մենք յաղթեցինք  Հայրե-
նական Մեծ պատերազմը, ուր 
շուրջ 600 000 հայ զինուոր 
մասնակցեցաւ ՝ զինուորական 
տարբեր աստիճանակարգերով՝ 
շարքայինէն մինչեւ մարշալ եւ 
ծովակալ, տալով հերոսներ եւ 
կրկնակի հերոսներ։ 
Կարճ ժամանակ ետք՝ տակա-
ւին մէկ կեանք չապրած,  
ընդամէնը 47 տարի անց, այս 
օրը պատմական շրջադարձի օր 
եղաւ։ Նախ՝ ազատագրուեցաւ 
Շուշին ու այս իրագործումով 
որոշուեցաւ արցախեան պատե-
րազմի յետագայ ճակատագիրը, 
ապա՝ այս օրը դարձաւ Արցախի 
Պաշտպանութեան Բանակի  
հիմնադրման օրը։ 
Հայ ազգը, Հայաստանի համար 
ճակատագրական, պատմա-
կան իրավիճակներու մէջ, 
միշտ դարձած է  բռունցք` 
պաշտպանող ու թշնամի 
ոչնչացնող բռունցք։ Չեմ 
դադարիր զարմանալ, թէ 
ուրկէ՞ հասարակ, իր առօրեայ 
կեանքին մէջ ո՛չ մէկ բանով 
աչքի չի զարնող բանուոր, 
արհեստաւոր, հողագործ, ուսու-
ցիչ, գործարար, շինարար  ու՝ 
պարզապէս գործազուրկ հասա-
րակ հայը օրհասական պահուն 
կը կերպարանափոխուի 
«Առիւծ Մհեր»-ի։  Ուրկի՞ց ան 
կը կորզէ ու կը հազարապատկէ 
ինքնազոհաբերման, ինքնա-
նուիրաբերումի այդ հզօր 
կամքը, որ  կրնայ սովորական 
մարդուն վերածել Գեր-Մարդու, 
որ  ձորէն զառիթափ ու անառիկ 
ժայռերի վրայ կրնայ մագլցիլ  
թշնամիի գնդակներուն ներքոյ, 
յօշոտել անոր ու ընել անհնա-
րին թուացողը մէկ պարզ 
գիտակցութեամբ, որ հայրե-
նիքը սրբութիւն է, որ պէտք է 
պաշտպանել սեփական կրծքով։ 
Այս ամէնուն գիտակցումը կը 
ստիպէ ներքին մեծ պատասխա-
նատուութիւն զգալ եւ զայն 
ստանձնել կեանքի գնով 
յաղթանակած ու ստեղծած 
հայրենիքի ամեն հողի հատի-
կի համար, ամեն կաթիլ ջուրի 
համար, իւրաքանչիւր  նոր 
ծնող ու  Հայաստանի ապագայ 
պաշտպան դարձող մանկիկնե-
րուն  համար։ 
Մայիսեան եռատօնը եւ անոր  
յաջորդող մայիսեան մնացեալ 
յաղթանակները կու գան անգամ 
մը եւս յիշեցնելու, սթափեցնելու, 
դաստիարակելու, հայրենիքի 
ոգիով վարակելու եւ պատգամ 
տալու մեզի՝ բոլորիս եւ ապա-
գայ սերունդներին, որ հայու 
կամքը անկոտրում է, իսկ 
հայրենիքը՝ սրբութիւն, զորս 
պէտք է պաշտպանել  սեփական 
կրծքով...
 ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ 

Ամենայն հայոց կաթողիկոսը 
շնորհաւորական ուղերձ յղած է 
յաղթանակի, խաղաղութեան, Շուշիի 
ազատագրութեան եւ Պաշտպա-
նութեան բանակի օրուան առիթով։
«Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինէն հոգիի 
բերկրութեամբ Հայրապետական Մեր 
օրհնութիւնն ու շնորհաւորանքնե-
րը կը բերենք սիրեցեալ համայն 
մեր ժողովուրդին` Յաղթանակի 
եւ խաղաղութեան, Շուշիի ազա-
տագրութեան եւ Պաշտպանութեան 
բանակի օրուան առիթով:
Այսօր, երբ կը նշենք պանծալի 
Յաղթանակի 75-ամեայ յոբելեանը, 
առանձնակի ջերմութեամբ կը 
շնորհաւորենք եւ Մեր բարե-
մաղթանքները կը բերենք Երկրորդ 
աշխարհամարտի եւ Հայրենական 
մեծ պատերազմի վեթերաններուն: 
Ջերմօրէն կ՝ողջունենք եւ կը 
շնորհաւորենք Արցախի ազատա-
մարտին մասնակցած մեր ժողովուրդի 
զաւակներուն եւ այսօր մեր հայրենիքի 
սահմանները անառիկ պահպանող 
մեր բանակի քաջարի սպաներուն ու 
զինուորներուն:
Հայրենիքի պաշտպանութեան, ազա-
տութեան, խաղաղութեան նուիրական 
խորհուրդ ունի մեզի համար Մայիս 
9-ը: Երկրորդ աշխարհամարտին 
ձեռք բերուած յաղթանակի կերտման 
եւ աշխարհի մէջ խաղաղութեան 
հաստատման գործին մէջ մեր 
փոքրաթիւ ժողովուրդը ունեցած է 
հերոսական մասնակցութիւն եւ արժա-
նի ներդրում: Հայկական ռազմա-
կան խմբաւորումներ գլխաւորող 
հայ զօրահրամանատարներու, 
հայ սպաներու եւ զինուորներու 
սխրանքներն ու անցած փառապանծ 
ուղին մեր պատմութեան նշանակալի 
էջերէն են, որոնց մեր ժողովուրդը 
միշտ հպարտութեամբ պիտի 

Արցախի Հանրապետութեան 
նորընտիր նախագահ Արայիկ Յարու-
թիւնեան Եռատօնին նուիրուած իր 
շնորհաւորական խօսքին մէջ կը 
նշէ, որ ԱՀ նախագահի պաշտօնը 
ստանձնելուն առիթով՝ երդման 
հանդիսաւոր խօսքը, Մայիս 21-ին, 
ժողովուրդին պիտի ուղղէ պատմական 
Շուշիէն՝ իբրեւ հաւատի հաւաստում 
լուսաւոր գալիքի նկատմամբ: Այս 
մասին ան գրած է Facebook-ի իր 

անդրադառնայ: Հայրենիքի ազատ, 
ապահով եւ խաղաղ կեանքի նոյն 
ձգտումով ու նուիրումով մեր 
ժողովուրդը յաղթանակեց նաեւ 
արցախեան ազատամարտին: 
Յաղթանակեց հաւատով, միահամուռ 
ջանքերով, բոլոր մարտահրաւէրները 
դիմակայելու նախանձախնդրութեամբ 
ու յանձնառութեամբ եւ հայրենի 
Արցախի մէջ շէն ու բարօր նոր կեանք 
կառուցելու պայծառ տեսլականով:
Մայիս 9-ի նուիրական յիշա-
տակներն ու յաղթանակները միշտ 
պիտի զօրացնեն մեզ, քաջալերեն 
դիմակայելու ծանր իրավիճակներուն, 
յատկապէս այսօր, երբ աշխարհը 
համակուած է համընդհանուր նոր 
տագնապով, համավարակի բերած 
բազմաթիւ մտահոգութիւններով ու 
խնդիրներով, որոնք կը յուզեն նաեւ 
մեր կեանքը:
Կ՝աղօթենք, որ մեր ժողովուրդը 
առ Աստուած ապաւինութեամբ, 
համախմբուած ու միմեանց աջակից 
յաղթահարէ մեր երկրի առջեւ ծառա-
ցած ներկայ մարտահրաւէրները եւ 
միշտ ապրի հայրենիքին, ազգային 
կեանքին նուիրուածութեամբ, նոր 
ձեռքբերումներու հաւատով ու վստա-
հութեամբ: Եւ թող հարուցեալ մեր 
Տիրոջ եւ Փրկչի` Յիսուս Քրիստոսի 
յոյսի, սիրոյ ու հաւատի շնորհները 
առաջնորդեն մեզ յաջողելու ամէն 
բարի գործի մէջ»:

էջին մէջ:
«Յարգելի ՛ հայրենակիցներ
Եռատօնի խորհուրդը մեր ժողովուրդի 
կեանքին մէջ առանձնայատուկ 
նշանակութիւն ունի, քանի որ 
անիկա կ՝ամփոփէ մեր համազգային 
յաղթանակներու ու խաղաղութեան, 
մեր արժանապատիւ գոյութեան 
համար ամենաթանկ հատուցումը՝ 
հազարաւոր անմեղ կեանքեր:

Արցախի Հանրապետութեան Նախագահի Պաշտօնը 
Ստանձնելու Առիթով Երդման Հանդիսաւոր Խօսքս 
Ժողովուրդիս Պիտի Յղեմ Պատմական Շուշիէն.

Արայիկ Յարութիւնեան

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
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Օրինագիծ-Ուղեցոյցը
1973 ապրիլ12-ի նիստին Ամերիկահայ Թեմի Թեմական Խորհուրդը քննելէ եւ 
թելադրութիւններ կատարելէ ետք, յանձնարարեց իր յանձնախումբին զայն 
անգամ մը եւս բերելու միացեալ ժողովին ու միասնաբար ընդունելու ուղեգիծ 
մը որ ղրկուեցաւ նաեւ Կիլիկեան Թեմին, նոյնը հոն եւս կատարելու համար, 
ուրկէ սակայն օգոստոս 20 թուակիր նամակով բանակցութեանց յետաձգում 
առաջարկուեցաւ, պատճառաբանելով իրենց նորընտիր առաջնորդ Գարեգին 
Արքեպիսկոպոս Սարգիսեանի ժամանումը։
Կարեւոր հանգրուանի մը հասեր էին զոյգ յանձնախումբերը մանրազննին 
կերպով բանաձեւելով վերոնշեալ ուղեցոյցը, որուն համաձայն յետագայ քայլերը 
կանոնաւոր կերպով պիտի առնուէին։ Սակայն ինչ որ հասաւ Կիլիկեան Թեմէն 
1974 փետրուար 19-ին, նորահնար եւ միակողմանի ուղեգիծ մըն էր, տարբեր 
միացեալ յանձնախումբերու որդեգրածէն, որ կու տար առաջին ազդանշանը 
շեղելու իսկական միացման ճիգերէն, քանի որ այդ ուղեգիծը «միութիւն 
համագործակցութեամբ» սկզբունքը առաջ կը քշէր, բան մը որ անընդունելի 
պիտի ըլլար Մայր Աթոռի Թեմին կողմէ, քանի որ համագործակցութիւնը 
միութիւն չէ։
Բացատրելի կը մնայ այս կէտը որովհետեւ Կիլիկեան թեմին փնտռածը 
համագործակցութիւնն էր, ուր հոն կանգ առնելով եւ անջատ մնալով իբր թէ 
«միութիւն» մը պիտի գոյանար ըստ իրենց, առանց սակայն իսկական թեմական 
միութեան որուն համար կը բանակցէին երկուստեք։ Թեմական Խորհուրդի երեք 
անդամներ, ատենապետ դատաւոր Ճան Նաճարեան, Զաւէն Ծ. վարդապետ 
Արզումանեան եւ Տաճատ քահանայ Դաւիթեան նամակ մը խմբագրեցին 
հրաւիրելով Կիլիկեան Թեմի թեմական խորհուրդը վերադառնալու նախորդ 
համաձայնագրի ոգիին եւ բովանդակութեան, եւ շարունակելու սկսուած գործը։
Տարի մը եւս վատնելէ ետք, 1974 յուլիսին միացեալ յանձնախումբերու գումարած 
ժողովը կրկին ձեռք առաւ ուղեցոյցի վերախմբագրման գործը։ Երկար ժամանակ 
տեւեց մինչեւ որ այդ գործը վերջնական ձեւ ստանար, մինչեւ 1976-ի Արեւելեան 
Թեմի Պատգամաւորական Ժողովը ուր ներկայացուցին յիշեալ ուղեցոյցը։ Ժողովը 
որդեգրեց զայն Թեմական Խորհուրդին կողմէ կցուած յանձնարարութիւններով։ 
Նոյն տարին Կիլիկեան Թեմի Պատգամաւորական Ժողովը եւս որդեգրեց նոյն 
ուղեցոյցը, առանց ընդունելու  Թեմական Խորհուրդին կցեալ տեսակէտները։
 
«Միացեալ» Թեմի Կանոնագրութիւնը
Յաջորդ հանգրուանը կաղալով պիտի հասնէր միացեալ կազմական կանո-
նագրութեան գործին, որուն վրայ երկու թեմերը իբր թէ պիտի կարենա-
յին օրինաւորապէս միանալ՝ համաձայն ուղեցոյցի տրամադրութեանց։ Այս 
ուղղութեամբ Մայր Աթոռի Թեմին կողմէ եօթ հոգինոց կանոնագրութեան 
խմբագրման յանձնախումբ մը կազմուեցաւ՝ երեք հոգեւորականներէ եւ 
չորս աշխարհականներէ, որ բացառաբար պիտի փոխարինէր գործող 
յանձնախումբը։ Նոյն առաջարկը գրաւոր մատուցուեցաւ Կիլիկեան թեմի 
յանձնախումբին, սակայն մերժում ստացուեցաւ այն առարկութեամբ որ 
չէին յարգուած «համագործակցութեան» համար առնուելիք քայլերը որոնք 
ուղեցոյցին մէջ նախատեսուած էին, ինչպէս ուսումնական ծրագիրներու 
միացեալ պատրաստութիւնն ու Ապրիլեան Եղեռնի միացեալ ոգեկոչումը, 
մոռնալով սակայն որ անոնք պիտի կատարուէին «միացեալ թեմի Կազմական 
Կանոնագրութեան» երկուստեք ընդունուելէն ետք միայն։
Տարիները կը թաւալէին եւ 1981 յուլիսէն 1982 մայիս զոյգ յանձնախումբերը հինգ 
յաջորդական նիստեր գումարելով ընդունեցին ի նորոյ խմբագրուած ուղեցոյցի 
մը բնագիրը զոր ենթարկեցին երկու թեմական խորհուրդներուն։ Էջմիածնական 
Թեմի Պատգամաւորական Ժողովը վաւերացուց զայն։ Նոր ուղեցոյցը կը 
բաղկանար հակիրճ նախաբանէ մը որուն կը յաջորդէր բովանդակութեան 
կառոյցը եւ գործադրութեան ծրագիրը իր վեց ստորաբաժանումներով։ Կը 
ճշդուէր թէ երկու թեմերը պիտի միանային վարչական գետնի վրայ եւ որպէս 
մէկ միաւոր դառնար Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան ենթակայ թեմ ինչպէս 
անցեալին հաստատուած էր Տ.Տ. Մկրտիչ Խրիմեան Հայրիկ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսէն։
Հոն նախատեսուած  էր օրինական ձեւն ու կերպը միացեալ թեմի առաջնորդի 
ընտրութեան եւ թեմին ունենալիք յարգալից յարաբերութիւնը Կիլիկիոյ Աթոռին 
հետ։ Ուղեցոյցին ընձեռած գործադրութեան կերպն ալ հետեւողականօրէն 
ծրագրուած էր գործակցութեան, կանոնագրութեան խմբագրման, եւ միեւնոյն 
թուականին ու միեւնոյն վայրին մէջ երկու թեմերու առանձին Թեմական 
Ժողովներու վերջին անգամ գումարումին 1983 թուականի յունուար 15-էն 
առաջ, կանոնագրութեան երկուստեք ընդունման, ու անոր Ամենայն Հայոց եւ 
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսներու կողմէ վաւերացման յաջորդական քայլերով։ 1982-ի 
ուղեցոյցը որդեգրուեցաւ նաեւ Կիլիկեան Թեմի պատգամաւորական ժողովէն, 
ինչ որ լաւ նշան մը կը նկատուէր յառաջացող բանակցութեանց ճամբուն վրայ։
 
Մայր Աթոռի Դիրքը
Ամերիկահայ Թեմի թեմական խորհուրդը ուղեցոյցը իսկոյն յղեց Մայր Աթոռ, եւ 
հաւանաբար նոյնը ըրին նաեւ միւսները՝ զայն Անթիլիաս ղրկելով, ուրկէ պիտի 
հասնէին բացատրութիւններ, եւ կամ լաւագոյն պարագային հաւանութիւն ու 
վաւերացում։ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը գրաւորապէս կը պատասխանէր 
իր յուլիս 14, 1982 թուակիր նամակով, գնահատելով հանդերձ տարուած 
խղճամիտ աշխատանքը, կը թելադրէր որ Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան յատուկ 
յօդուածները վերցուէին ուղեցոյցէն, նկատի ունենալով որ երկու Աթոռներու 
միջեւ եղած անհամաձայնութիւնները իրենց յատուկ մակարդակին վրայ 
պէտք է լուծուէին,  թեմական մակարդակի վրայ։ Ակնարկուած յօդուածները 
մասնաւոր դիտաւորութեամբ դրուած էին հոն որպէսզի աւելի նպաստաւոր եւ 
ապահով ըլլար Անթիլիասի ուղղեալ հրաւէրը։ Նման սկզբունքային դիտարկում 
Հայրապետին կողմէ չէր խանգարեր կատարուած աշխատանքը, եւ սակայն շատ 
դիւրաւ որպէս պատրուակ պիտի ծառայէր անհարկի ձգձգումի։ Առաջնորդն 
ու թեմական խորհուրդը անհրաժեշտ տեսան անձամբ Մայր Աթոռ երթալու 
եւ հարցը Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին պարզաբանելու։ Հայրապետը մնաց 
աներեր այդ կարեւոր կէտին վրայ, եւ Առաջնորդն ու պատուիրակութիւնը 
վերադարձան Նիւ Եորք։ Շար. Էջ 07

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Պատմութեան Համար                        
Ամերիկահայ Մայր Աթոռի Եւ Կիլիկեան 
Թեմերու Միջեւ Բանակցութիւններ
(1970-1990)

Դոկտ. ԶԱՒԷՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ

 Թերեւս ապարդիւն եւ ժամանակավրէպ նկատուի ներկայ գրութիւնը, 
սակայն Ամերիկահայ Թեմի պատմութեան համար ուսանելի կը գտնեմ զայն, 

անձնապէս որպէս մասնակից եւ գործակից ըլլալով կատարուած քսան 
տարիներու աշխատանքին։

Ամերիկահայ Թեմի Հարիւրամեակը
1998 թուին Ամերիկահայ Թեմի հաստատման 100-ամեակն էր եւ երջանիկ 
երազ մը կրնար իրականանալ որ Ամերիկահայ երկու թեմերը միանային Ս. 
Վարդան Մայր Տաճարին մէջ կատարուելիք յոբելենական հանդիսութեանց 
բարեպատեհ առիթով՝ նախագահութեամբ Տ.Տ. Գարեգին Ա. Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսին որ Նիւ Եորք ժամանած էր այդ առիթով։ Գարեգին Կաթողիկոս 
սկիզբի օրերէն բաժանումին գլխաւոր դերակատարներէն մին ըլլալով որպէս 
միաբան ու նախկին առաջնորդը Ամերիկայի անջատեալ թեմին, եւ ապա Կիլիկի-
ոյ Կաթողիկոսը, շատ լաւ գիտնալով կացութիւնը մէկ Աթոռէն միւս Աթոռը անցաւ, 
ձգելով այն տպաւորութիւնը թէ հեղինակութիւնը կ՛ունենար միջամտելու, ինք 
իսկ գիտնալով որ նոյն երազը պիտի կրկնուէր։ Յիրաւի ամենէն լաւ առիթն էր 
Հարիւրամեակի այդ տարին, երբ Կիլիկիոյ Կաթողիկոսին ներկայութեամբն 
իսկ երկուստեք յայտարարէին երջանիկ լուրը, սակայն այդ եւս պիտի ըլլար 
երրորդն ու վերջինը երազներու շարքին, բոլորիս շատ յայտնի պատճառներով։
 
Յանձնախումբերու Կազմութիւնը
Հայ Եկեղեցւոյ կանոնական կառոյցին հակառակ Ամերիկահայ Թեմի կողքին 
1957 թուականէն սկսեալ գոյութեան եկած է Կիլիկեան Թեմը՝ Անթիլիասի 
իրաւասութեան ներքեւ, հակառակ Մայր Աթոռի գիտութեան եւ Երջանկայիշա-
տակ Տ.Տ. Վազգէն Ա. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի կամքին։ Նոյն շրջանին 
ութ տարիներ, երկու շրջանի համար, անդամ էի Արեւելեան Թեմի Թեմական 
Խորհուրդին ստանձնելով ատենադպիրի պաշտօնը՝ Թորգոմ Արքեպիսկոպոս 
Մանուկեանի առաջնորդութեան շրջանին։ 1968 ապրիլ 26-ին, երբ Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսը օծումը կատարեց Նիւ Եորքի Ս. Վարդան Մայր Տաճարին, 
պատեհ առիթը ընծայուեցաւ որ Հայրապետի արտօնութեամբ բանակցու-
թիւններ սկսէին Մայր Աթոռի եւ Կիլիկեան թեմերու միջեւ միայն թեմական 
մակարդակի վրայ, միակ նպատակ ունենալով միացնելու Ամերիկահայ Թեմը 
իրաւասութեանը ներքեւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան ի Մայր Աթոռ Ս. 
Էջմիածին։
 
Երկարամեայ Բանակցութիւններ
Երկուստեք գոյացած համաձայնութեամբ երկարամեայ բանակցութիւններ սկսան 
թեմերու ներկայացուցչական յանձնախումբերու կողմէ որոնք տեւեցին ուղիղ 
քսան տարիներ, 1970-1990, եւ սակայն յանգեցան ապարդիւն վախճանի։ Հարկ 
է անմիջապէս հաստատել որ երկուստեք նշանակուած իննական անդամնե-
րու յարատեւ աշխատանքը գլխաւոր մասամբ եղաւ անկեղծ, ուղիղ, սրտբաց 
եւ սրտցաւ, երբ երկու յանձնախումբերը տրամադրեցին անդուլ աշխատանք 
եւ անհաշիւ ժամանակ օրինաւորապէս որոնելու ուղիներ ու արահետներ, 
յուսալով որ օր մը Ամերիկահայ Թեմն ու նորակազմ Կիլիկիոյ թեմը կրնային 
միանալ։ Վերապահումներ, թերահաւատութիւններ եւ երբեմն ալ իսկական 
խոչնդոտներ յաճախ ձգձգեցին ժողովներու արդիւնաւոր գումարումները, քանի 
որ առնուելիք քայլերը ի վերջոյ պիտի ենթարկուէին եկեղեցական կեդրոններուն՝ 
Մայր Աթոռի եւ Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան։
Այդ օրերուն որպէս 1956 թուի տագնապի օրերու վկաներէն մին եւ միաբան 
Կիլիկիոյ Կաթողիկո-սութեան, անձնապէս կը զգուշացնէի ժողովականնե-
րը որ նման բանակցութիւններ ժամավաճառութիւն պիտի ըլլար ու մնար 
ապարդիւն, եւ սակայն «փորձ մըն է որուն կ՛արժէ ընթացք տալ» կ՛ըսէին։ Եւ 
այդ փորձը եղաւ։ Առաջին քայլերը առնուեցան երբ Թեմի Առաջնորդ Թորգոմ 
Արքեպիսկոպոս Թեմական Խորհուրդի անունով 1969 սեպտեմբեր 16 թուակիր 
նամակով տեղեկացուց Կիլիկեան Թեմի Առաջնորդ Հրանդ Արքեպիսկոպոս 
Խաչատուրեանին ինը հոգինոց յատուկ յանձնախումբը կազմել։ Ամիսներ ետք 
1970 մայիս 18 թուակիր նամակով վերջապէս հաստատեցին իրենց անդամները։

Ժողովներու Գումարում
Զոյգ յանձնախումբերը առաջին ժողովը գումարեցին եօթնական անդամներու 
մասնակցութեամբ եւ համաձայնեցան հիմնական եւ անառարկելի երկու 
պայմաններուն վրայ որոնք կարելի պիտի դարձնէին  յառաջացնել բանակցու-
թիւնները։ Անոնք էին, առաջին, Ամերիկայի առաջնորդութիւնը ենթակայ կը 
մնայ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան ի Մայր Աթոռ, եւ երկրորդ, Թեմը 
կ՛ունենայ միակ կեդրոնական առաջնորդարան մը, մէկ առաջնորդով որ 
ինքնին ենթակայ պիտի ըլլայ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին։ Երկրորդ ժողովին 
սակայն Կիլիկեան Թեմի անդամները ետ քաշուեցան պատասխանատու 
որոշումներ առնելէ, առարկելով որ յիշեալ սկզբունքները հարկ էր «վերին 
մարմիններու կողմէ ընդունելի դարձնել»։ Անցան ամիսներ եւ Ամերիկահայ 
Թեմի ներկայացուցիչները վերատեսութեան ենթարկելով առարկելի կէտերը, 
աւելի նպաստաւոր դարձուցին ընթացքը։ Սակայն այս եւս երկար չտեւեց եւ 
մինչեւ 1972-ի վերջը ժողովները դադրեցան։ Կրկին Ամերիկահայ օրինաւոր 
Թեմի ներկայացուցիչները համաձայնաբար կարողացան օրինագիծ-ուղեցոյց 
մը պատրաստել զայն ենթարկելու համար երկու թեմական ժողովներուն։
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Bonjour Madame

ԿԱՐՕ ՊՕՀՃԱԼԵԱՆ
 

Միյտան Օփերայի ընդար-
ձակ հրապարակին վրայ 
աղաւնիներ չկային, եւ 

քաղաքին մէջ ալ, ուրիշ տեղե-
րու պէս, բացավայրերու վրայ 
եգիպտացորենի հատիկներով 
աղաւնիներ կերակրելու սովո-
րութիւն չկար:
Բայց փոխարէնը՝ հրապարակի 
լայն տարածութեան մէջտեղը, 
կար Մոհամմատ Ալիին պրոնզէ 
ձիու վրայ հեծած մոխրագոյն 
արձանը, որուն գլխուն վրայ, 
հեռուէն եկած կամ յոգնած թռչուններ, ցերեկուայ ժամերուն կ’իջնէին ու պահ 
մը վարէն անցնող կառքերը դիտելէ եւ հանգստանալէ յետոյ, յանկարծ կը թռէին 
ու դիմացի ճաշակաւոր շէնքերուն ետեւ կ’անհետանային...:
Ալպանացի Մոհամմատ Ալին, 1800ական թուականներուն կարեւոր անձնա-
ւորութիւն եղած էր Եգիպտոսի մէջ եւ երկար ժամանակ Օսմանեան կայսրու-
թեան փոխարքայի կարեւոր պաշտօնը վարած էր:
Արձանը քարէ բարձր պատուանդանով պատկառազդու էր, եւ ամառուայ 
տաք օրերուն, առջեւի շատրուաններէն օդին մէջ բարձրացող ջուրը, որոշ 
բարձրութեան մը հասնելէ յետոյ, ինքնիր վրայ կը փլէր եւ լոյսին դէմ թափանցիկ 
ուլունքներու վերածուելով, շռա՜՜փ-շռա՜՜՜փ աւազանին եւ շուրջի մայթերուն 
վրայ կը թափէր ու շուրջը կը զովացնէր...:
Մոհամմատ Ալիին արձանը, քաղաքին Եւրոպական ոճով շինուած գեղեցիկ 
շէնքերու մասին մէջ կը գտնուէր եւ իր դիմաց, հրապարակի ձախ կողմի 
դարձուածքի սկիզբին ալ, Casino Opera անունով շքեղ ճաշարան մը կար, 
ուր տեղացի կամ օտար ծանօթ երգիչներ, գիշերները մինչեւ ուշ ատեն ելոյթ 
կ’ունենային եւ իրենց երգերով ճաշարանին յաճախորդները կը զուարճացնէին:
Այն օրերուն, Լիբանանցի երգիչ Ոատիհ Սաֆին ալ , Գահիրէ կու գար եւ 
ճաշարանին մէջ երգելու համար, տարին մէկ անգամ ամբողջ եղանակ մը հոն 
կ’անցնէր:
Իր հոն գտնուած ամիսներուն, Քազինօյին տէրը, ճաշարանին մուտքի 
սանդուխներուն վրայ, երգիչին փայտէ կառոյցով եւ բնական հասակով 
պատկերը, ճաշարանին առջեւի մայթէն գացող-եկող անցորդներուն հպարտօ-
րէն կը ցուցադրէր:
Պատկերին մէջ Ուատիհը ձեռքին ուտ մը բռնած, դէմքին յաղթական ժպիտով 
կ’երեւար: Ես չէի սիրեր Ուատիհին այդ պատկերը, ոչ ալ իր երգած երգերը: 
Անոնց բոլորին ընկերացող իր ուտի խեղդուկ «Տը՛ն, տը՛ն, տը՛ն» ձայնին դիմաց, 
ես կը նախընտրէի թափող ջուրի
կաթիլներու բարակ ձայնով քանոնը, որ արեւելքի մէջ ուտի չափ գործածուած 
էր ու Եգիպտոսի մէջ ալ շատ սիրուած:
Բայց ըսողներ կային որ Ուատիհի երգերը գեղեցիկ էին եւ անոնց մէջ արեւելեան 
գիշերներու ջերմութիւնը կը զգացուէր:
Ուտը Միջինարեւելքի մէջ երաժշտական զգայուն գործիք էր: Անոր լարերու 
թրթռացումներուն մէջ, անապատներէն փչող հովերու երգող ձայնը կար, որոնց 
արեւելեան անքուն գիշերներու մէջ պատմուած, սիրոյ երկար պատմութիւններ 
կ’ընկերանային...: Սակայն ասկէ զատ, ուտը հեռաւոր կարօտներու, ցաւերու 
եւ այրած սրտերու ալ գործիք էր ու թերեւս ալ այդ պատճառով, Ուատիհի 
գիշերային ելոյթներուն, Միյտան Օփերայի ճաշարանը դիւրին կը լեցուէր: Բայց 
ես չէի սիրեր Ուատիհին երգերը, ոչ ալ անոնց բոլորին ընկերացող ուտին ձայնը, 
որուն խեղդուկ « Տը՛ն, տը՛ն, տը՛ն...» ը հաճելի չէր գար ականջներուս: Անոր 
դէմ ես կը նախընտրէի քանոնը, որ երբ արեւելեան հանդէսներու ներածական 
մասերուն մէջ solo նուագուէր, ինծի այնպէս կը թուէր, թէ նուագածուն ձեռքի 
արագ հարուածներով, լարերուն ձայներովը գործիքին վրայ ասեղնագործի 
նուրբ աշխատանք կը հիւսէր:
Ես կը սիրէի քանոնի լարերէն ջուրի կաթկթող բարակ ձայնը :
Սակայն ուտը սիրողներ ալ կային եւ մինչեւ իսկ Քազինօ Օփերայի եգիպտացի 
կամ օտար ուտը սիրող յաճախորդներէն զատ, դեռ Եգիպտահայ գաղութին մէջ 
ալ այդ նուագարանը սիրողներ ու նուագողներ կային:
Բայց անոնք հին սերունդէն էին եւ յատկապէս արեւելեան երաժշտութիւն կը 
սիրէին:
Կը յիշեմ մանաւանդ քառասունի երկրորդ կէսերը շատոնց անցած միջահա-
սակ պրն Ժորժը, որ կապոյտ աչքերով, Papillon փողկապ կը գործածէր եւ 
հարսնիքներու կամ տուներու մէջ եղած խնճոյքներու ժամանակ միշտ կը յիշուէր 
ու կը կանչուէր: Ան հաստ փորով ուտը գիրկը, առջեւն ալ պզտիկ սեղանի 
մը վրայ շիշ մը լեցուն խմիչքով եւ շարուած գաւաթներով, կ’երգէր եւ շուրջը 
նստողները կը զուարճացնէր:
Առաջին երգէն յետոյ շուրջիններու խնդրանքին վրայ, ուրիշներ կը յաջորդէին 
ու անկէ ետք քանի մը փոքրիկ գաւաթներ քանի մը անգամ պարպուելէ ետք, 
երբեմն շուրջը նստողներն ալ, քիչ մը վարանոտ ու անվստահ կը մասնակցէին 
երգին:
Բայց ուտը «տընտընացնողը» եւ ձայներու «առջեւէն քալող»ը պրն Ժորժը 
կ’ըլլար միշտ:
Բայց պրն Ժորժը Ուատիհին պէս արհեստավարժ երգիչ չէր եւ միայն երբ 
մասնաւոր առիթներով ընտանեկան շրջանակներու մէջ զինք կանչէին, կու 
գար ու կ’երգէր: Սակայն իր նուագելու ձեւը եւ երգերը ուրիշ էին Ուատիհէն եւ 
գործիքի լարերն ալ տարբեր ձայներ կը հանէին իր ձեռքի հարուածներուն տակ: 
Անոնց իւրաքանչիւրին մէջ, մեր հին երկրի երկինքին վրայ, ամպէ ամպ անցած 
եւ Եգիպտոս հասած արեւելեան երգերու անուշութիւն մը կար, որ հայութեան 

ու թրքախօս հօրաքոյրիս հետ կապող թել մըն էր ինծի համար:
Պրն Ժորժը երգերու անվերջանալի ցանկ մը ունէր միտքին մէջ : Խնճոյքներուն 
ան երկար կը նուագէր, կը քրտնէր եւ միայն պզտիկ դադարներու ժամանակ կը 
կենար: Այն ատեն գրպանէն ճերմակ թաշկինակով ճաղատ գլուխը կը չորցնէր 
եւ օղիով լեցուն ապակիէ պզտիկ գաւաթը պարպելու համար երբ գլուխը ետ 
տանէր, կապոյտ աչքերը սենեակի լոյսին դէմ գրեթէ միշտ կը փայլէին:
Այդպէս էր պրն Ժորժը եւ այդպէս ալ մնացած էր իր պատկերը միտքիս մէջ, 
երբ գիշեր մը, Նեկտարին՝ մօրաքրոջս աղջկան նշանտուքին եկաւ ու երգեց:
Ես այն գիշերը հազիւ տասը կամ տասնմէկ տարեկան տղայ էի: Բայց անկէ 
յետոյ օրեր եւ երկար տարիներ անցան, ու ես պրն Ժորժը ուրիշ անգամներ 
տեսնելու առիթը չունեցայ: Ես գրեթէ մոռցած էի իր լման դիմագիծը, բայց իր 
ուտը նուագելու ձեւը եւ ձեռքի հարուածներուն տակ, գործիքի լարերուն հանած 
ձայնը դեռ կը յիշէի:
1957 թուականի Յունիս կամ Յուլիս ամիսներու մէջ, ընտանեկան խնճոյքներէ 
տարբեր գիշեր մը, ես Գահիրէի Ամերիկեան համալսարանի Memorial hall 
անունով սրահին մէջ կը գտնուէի: Այն տարին դպրոցի ութերորդ կարգէն 
շրջանաւարտ ըլլալու տարիս էր եւ արեւի պէս զօրաւոր լոյսերով վառած բեմին 
վրայ, Գալուստեան վարժարանի տնօրէն պրն Պապիկեանը, նախակրթարանի 
եւ միջին կարգերու մեծ թիւով աշակերտներու ներկայութեանը, վկայականներու 
եւ մրցանակաբաշխութեան հանդէսը կը վարէր: Քովը սեղանի մը վրայ ոլորուած 
վկայականներ եւ գիրքեր շարուած էին եւ քիչ անդին ալ չորս կամ հինգ 
բազմոցներու վրայ, հոգաբարձուներ եւ Եգիպտոսի թեմի առաջնորդ Մամբրէ 
Արք. Սիրունեանը բազմած էին:
Հանդէսը բաւական յառաջացած էր, երբ պրն Պապիկեանը սեղանին քով ոտքի 
կեցած , անուններու ցանկին մէջ
-Պօհճալեան Կարպի՜ս .... կանչեց
Memorial Hallին բեմէն վար մեղմօրէն լուսաւորուած սրահին մէջ ձայնը շրջան 
ըրաւ: Բայց բեմին վրայ կեցած ընկերներուս շարքը խիտ էր, ուշացայ ճամբայ 
բանալու:
-Պօհճալեան Կարպի՜ս ... կրկնեց պրն Պապիկեանը
Երբ վերջապէս առջեւ հասայ, պրն Պապիկեանը շրջանաւարտութեան 
վկայականս ինծի յանձնեց եւ իրմէ քիչ անդին գտնուող դպրոցի հոգաբարձու-
ներէն, պատմաբան Արշակ Ալպոյաճեանի «Պատմութիւն Հայ Կեսարիոյ» 
հաստափոր երկու հատորները մրցանակ ստացայ:

*
* *

Հանդէսէն երկու օր անց, հօրս մասնաւոր կարել տուած պէժ գոյնով երկար 
տաբատը, սենեակիս հագուստներու պահարանին մէջ կախուած կը մնար եւ 
պատուհանէն ներս մտնող յետմիջօրէի զով հովը , «Պատմութիւն Հայ Կեսարիոյ» 
բաց էջերուն հետ կը խաղար:
-Ելի՛ր,- ըսաւ մայրս երբ սենեակ մտաւ,- ելի՛ր տեղ պիտի երթանք...:
Զարմացայ մենք այն օրուան համար մասնաւոր տեղ չէինք որոշած երթալու:
-Ու՞ր,- հարցուցի հետաքրքրուած:
-Ելի՛ր,- կրկնեց մայրս եւ յետոյ սենեակս կարգի դրած ժամանակ, - երբ տեղ 
հասնինք հարցումիդ ուր ըլլալը կը տեսնես աւելցուց:
Մեր տունէն ոչ շատ հեռու, Միյտան Օփերայի մօտերը, թրամվայներու գիծը 
քաղաքի Աթապայի գլխաւոր հրապարակէն աջին կը դառնար եւ Մուսքիի, 
Խան Էլ Խալիլի շուկաներուն եւ Ալ Ազհար մեծ մզկիթին կողմերը կ’ուղղուէր:
Երբ թրամվայը Խան էլ Խալիլի շուկային մօտեցաւ, մայրս
- Պատրաստուէ, յաջորդ կայարանին պիտի իջնենք,- ըսաւ:
Խան էլ Խալիլը Գահիրէի ժողովրդական թաղերու մասին մէջ, նեղ փողոցներով, 
թուրիստներու հին եւ կարեւոր շուկայ էր:
Հոն քով քովի խանութներու մէջ, արուեստի ձեռային աշխատանքներու, 
խայտաբղետ գոյներով հագուստներու, կերպասներու, լապտերներու, ալա-
պաստրէ ծաղկամաններու, փղոսկրէ փարաւոնական արձանիկներու, եւ 
տարբեր մետաղներով ընդելուզուած պղինձէ մեծ, պզտիկ ու միջակ չափերով 
փայլուն ափսէներու շուկայ էր:
Մենք այն օրը անցանք դուրսը կլոր կամ քառակուսի սեղանիկներու վրայ 
շարուած կլկլակներ, մետաղէ արձանիկներ, բուրգեր եւ լեցուն ամաններու 
մէջ ալ, բախտ տուող քարէ կանանչ scarabee՛ ներ ծախող խանութներու 
առջեւէն ու Էլ Ֆիշաուի անունով հայելիներով զարդարուած հին սրճարանին 
մօտերը, ցուցափեղկերու մէջ վառած լամպերու դեղին լոյսերու տակ, ոսկիէ 
զարդեղէններ, վզնոցներ, ապարանջաններ, եւ մատանիներ ծախող խանութի 
մը առջեւ կանգ առինք:
Ներսէն միջին տարիքով մարդ մը քաղաքավար խնդաց եւ ֆրանսերէնով,
-Bonjour madame,- ըսելով ցուցափեղկին առջեւ մեզի մօտեցաւ:
Սակայն այդպէս էր Գահիրէն այն օրերուն եւ զարմանալի բան չկար: Ան 
միջազգային քաղաք էր, եւ Խան էլ Խալիլի պէս թուրիստներու շուկային 
մէջ, վաճառորդները ամէն լեզու կը խօսէին եւ համեմներու բոյրով յագեցած 
փողոցներուն մէջ ալ, դիւրին էր յաճախ ամէն կողմէ եկող օտար լեզուներու եւ 
ձայներու հետ, թուրիստներու արաբերէն գիտցած միակ բառը՝ «Շուքրան»ը, 
եւ վաճառորդներուն ալ «Աֆուան» պատասխանը լսելը:
Մայրս արաբերէնով մարդուն բացատրեց ուզածը, եւ մատով ցուցափեղկին մէջ 
ցոյց տուաւ ընտրածը: Խանութպանը մեզ անմիջապէս ներս հրաւիրեց, յետոյ 
բանալիով բացաւ ցուցափեղկին դուռը եւ լամբերու դեղին լոյսերուն տակէն, 
արեւէն աւելի փայլուն, ոսկիէ դեղին մատանի մը դուրս հանեց:
Ես ապշած մնացի: Շատոնց կ’ուզէի մատիս ոսկիէ մատանի մը ունենալ: Մարդը 
փորձեց մատանին մատս անցնել, բայց մայրս չձգեց: Առաւ մատանին իր ձեռքով 
մատս անցուց եւ
-Կարօ, այս մատանիդ ես եմ...զիս երբեք ձեռքէդ չհանես ըսաւ:
Ես գիտէի թէ մայրս այդ մատանիին դրամը մեծ զոհողութիւններու գինով 
հաւաքած էր եւ այն օրերուն դիւրին չէր մեզի ոսկիէ մատանի գնելը:
Դուրսը մօտիկ Էլ Ֆիշաուի սրճարանին առջեւէն երբ անցանք, ներսը ձեղունէն 
ծոյլ-ծոյլ դարձող հովահարներու թեւեր, ուտով նուագուած եղանակի մը 
կտորները, բարակ ցօղի պէս սրճարանէն դուրս կը տարածէին...: 
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մինչեւ ներկայ` ժահրին 
հետ մեր հանդիպումը: 
Այս բաւական երկար 
ճամբուն նայելով` սկսայ 
մտածել: «Շատ չէ՞ այսքան  
պատուհաս մէկ կեանքի 
ժամանակահատուածի մը 
համար»:
Ծանրաբեռնուածութենէս 
դուրս կու գամ եւ կը մտա-
ծեմ այս երկիրներուն մէջ 
ապրող բանուորներուն` 
բարեկամներուս մասին: Այս 
օրերուն եւ Արաբական ծոցի 
տարածաշրջանին մէջ մեծ 
մտահոգութիւն է բանուորներուն վիճակը: Երբ պետութիւններ կը քաջալե-
րեն ժողովուրդը, որ իրարմէ հեռու մնան ապահով մնալու համար, անոնք` 
բանուորները, իրենց խճողուած սենեակներուն մէջ, մէկը միւսին ետեւէն կը 
վարակուին  ժահրով: Ո՞վ պիտի ազատէ զիրենք, եւ ո՞վ պիտի հոգայ ու խնամէ 
զանոնք:
Դարձեալ ծովն է, որուն կապոյտ ջուրերուն նայելով դարձեալ կ’ապրիմ անոր 
գեղեցկութիւնը: Ծովը, տիեզերքը եւ այդ բոլորը կազմող մեր կեանքը, իսկ գեղեցիկ 
կեանք ապրելու համար պէտք է նոյն այս կեանքը լիցքաւորել: Աշխարհը այսօր 
այս ժահրին դէմ յանդիման կը գտնուի, այդ պատճառով ալ կանգնած է կարեւոր 
փուլի մը դէմ յանդիման: Ինչպէ՞ս պէտք է լիցքաւորել այսօրուան աշխարհն ու 
մեր կեանքը այս փորձառութենէն ետք, ի՞նչ արժէքներով ու պիտակով:
1975-էն ետք առիթ ունեցայ բազմիցս Ամերիկա այցելելու: Այն երկիրը, որ 
այդ օրերուն մերժեց զիս ընդունիլ: Բայց ես շարունակեցի կեանքս Միջին 
Արեւելքի մէջ` անոր բոլոր անորոշութիւններուն եւ տակնուվրայութիւններուն 
մէջ: Այսօր, երբ աշխարհին հետ բոլորս ալ կ’ապրինք տակնուվրայ օրեր, 
երբ այլեւս չկան աշխարհագրական գործօնն ու անոր ապահովութիւնը եւ 
առանձնաշնորհումները, բոլորս միասին ենք`  նոյն պարունակին մէջ ու անոր 
դէմ յանդիման:
Եւ կայ կարեւոր պարտականութիւն-գիտակցութիւն մը` բոլորիս կեանքերը 
լիցքաւորելու հրամայականը: Ի՞նչ, ինչո՞վ եւ ինչպէ՞ս…
Ու դարձեալ անհասանելի այս գեղեցիկ ծովը: Տեսայ նոյն ծովուն մէջէն, թէ 
կեանքը գեղեցիկ է: Նաեւ իմ կեանքս` անկախ իր բոլոր դժուարութիւններէն: 
Եթէ փարեցայ եւ սիրեցի կեանքս իր ամբողջութեան մէջ` Լիբանան, Արաբական 
ծոցի երկիրներ թէ այլուր, այդ ալ որովհետեւ տեսայ, թէ Աստուած զայն ստեղծեց 
գեղեցիկ եւ կոչեց` ԲԱՐԻ:
Իսկ մա՞րդը: Ի՞նչ ըրաւ նոյն այս գեղեցիկ եւ բարի կեանքին հետ:
Քուէյթի  տանս մէջ կալանաւորուած, ծովը  դիտելով հաշուեյարդար կը կատարեմ 
կարծես: 1975-էն մինչեւ այսօր: Եւ այդ կեանքին բոլոր ելեւէջներուն մէջէն 
բանաստեղծին հետ ես ալ կ’ըսեմ. «Կեանքէն ինծի ի՞նչ մնաց»: Բանաստեղծին 
պատասխանը դիպուկ է. «Ինչ որ տուի ուրիշին»:
Ի՞նչ բանն է, որ պիտի տանք ուրիշին: Բարին:
Ի՞նչ կեանքեր պիտի կերտենք այս ժահրէն ետք: Բարին:
Հաշուեյարդա՞ր: Այսօր` իմ, քու եւ մեր բոլորին:
Եթէ իւրաքանչիւրս ունի իր կեանքը, որ կ’ունենայ ուղղութիւն, կը ստանայ ընթացք 
եւ կը կազմաւորուի հոս թէ հոն: Եւ իւրաքանչիւրիս  կազմաւորուող կեանքին մէջ  
կայ մէկ միացնող եւ հասարակ յայտարար մը, որ կը դառնայ մարտահրաւէր, այդ 
ալ մեր կեանքերը ինչպէս լիցքաւորել է` անկախ աշխարհագրական տուեալներէ 
եւ պայմաններէ:
Եւ լիցքաւորումի գրաւակա՞նը` «Այն որ կու տանք ուրիշին»: Եւ ուրիշին 
պիտի տանք կեանք մը, որ ԲԱՐԻ է: Ուրիշին տալն է: Իսկ տալը` լիցքաւորելը, 
անպայմանօրէն ԲԱՐԻՆ:
 
 

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ
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Bonjour Madame

«Հաշուեյարդա՞ր»

Դոկտ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ

«Հաշուեյարդար. ի՜նչ մնաց. կեանքէն ինծի ի՞նչ մնաց.
Ինչ որ տուի ուրիշին. տարօրինա՜կ, ա՛յն մնաց»

 ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ

Ապրիլ 1975: Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի սկիզբ: Այդ օրերուն 
չէինք կրնար պատկերացնել, թէ պիտի սկսինք ապրիլ նոր փուլ մը` 
բոլորովին տարբեր, քան ինչ որ ունէինք Լիբանանի մէջ: Չէ՞ որ Պէյրութը 

աշխարհի ամէնէն հմայիչ քաղաքներէն մէկն էր: Այսպէս ըսած` աշխարհը քով-
քովի բերող հմայիչ քաղաքը: Այդ օրերուն կարծեցինք, թէ քաղաքացիական 
կռիւները  երեւի շուտով կը վերջանան ու կ’անցնին: Բայց այդ «շուտով»-ը 
եկաւ մեզ բոլորս դնելու նոր իրավիճակի մը մէջ:
Եւ կեանքը սկսաւ իր ընթացքը առնել: Ռմբակոծում, քանդում, մահ եւ գաղթ, 
ներառեալ` հայկական իրականութեան համար: Գաղութի թիւը զգալիօրէն 
նուազեցաւ: Երկրորդական վարժարանը հազիւ աւարտած էի, երբ արդէն 
բոլոր դասընկերներս մեկնեցան Լիբանանէն: Մեծ քոյրս, որ արդէն Լոս Անճելըս 
հաստատուած էր, «ալ խեր չմնաց Լիբանանէն» կրկնուող յանկերգով քաջալերեց 
զիս, որ ես ալ Միացեալ Նահանգներ հաստատուիմ եւ հոն շարունակեմ 
համալսարանական ուսումս:
Ուրախութիւնս անսահման էր` այդ օրերու երիտասարդական տրամադրու-
թեամբ եւ խանդավառութեամբ, վերջապէս պիտի իրագործուէր իմ ալ «ամե-
րիկեան երազս»: Բայց այդ օրերուն նաեւ պիտի սկսէի սորվիլ, թէ կեանքն ալ 
ունի իր ընթացքը, որ անպայմանօրէն չի համընկնիր երազածիդ հետ:
Այդ օրերուն Պէյրութի մէջ ամերիկեան դեսպանատուն չկար: Պէտք էր Դամասկոս 
երթայինք` կատարելու համար բոլոր գործողութիւնները: Նկատի ունենալով, 
որ պատերազմական օրեր էին, Սուրիա հասնելու համար պէտք էր լեռնային 
ճանապարհները գործածել` իրենց ոլոր-մոլոր դարձուածքներով:
Դէպի Սուրիա ճամբորդութեան ընթացքին հայրս սրտի կաթուածով մահացաւ, 
ուստի պէտք է վերադառնայինք Պէյրութ: Յուղարկաւորութիւնը կատարեցինք 
շատ քիչ թիւով հարազատներու ներկայութեան` յար եւ նման ներկայ օրերու 
յուղարկաւորութիւններուն: Չէ՞ որ պատմութիւնը ինքզինք կը կրկնէ:
Բայց տակաւին որոշած էի իրականացնել «ամերիկեան երազս»: Ու դարձեալ 
Դամասկոս` ամերիկեան դեսպանատուն, ձեռքս խճողուած համալսարանական 
ընդունման եւ ֆինանսական ապահովութեան օրինական փաստաթուղթերով: 
Հիւպատոսին դէմքը խոժոռ էր, այնքան մը, որ մինչեւ այսօր տակաւին չեմ 
մոռցած զայն: Չուշացաւ իր  նոյնքան անհաճոյ որոշումը. «Կարելի չէ քեզի 
ամերիկեան մուտքի արտօնութիւն տալ»:
Յուսախա՞բ` անպայման: Բայց նաեւ այդ օրերու երիտասարդական տրա-
մադրութեամբս, Լիբանանի պատերազմական եւ անորոշ վիճակներուն դէմ 
յանդիման զգացի, թէ բոլոր երազներս չքացան: Ինչո՞ւ ես:
Պիտի վերադառնայի Պէյրութ եւ կեանքս  շարունակէի այս վտանգաւոր 
ու անորոշ երկրին մէջ: Լիբանանի այդ բոլոր իրադարձութիւններուն մէջ 
պիտի տեսնէի, թէ ինչպէ՛ս պէտք էր կեանքս շարունակէի, բայց մանաւանդ` 
կերտէի: Լիբանանի մէջ տեղի ունեցածին կողքին կային նաեւ միջինարեւե-
լեան տակնուվրայութիւնները: Տարածաշրջանը դարձած էր պայթուցիկ, իսկ 
աշխարհը կարծես կը դիտէր մեզ, մինչ մենք կը պայքարէինք կեանքի համար 
ու մահուան դէմ: Այս միջոցին էր, որ մայրս ալ մեկնեցաւ այս աշխարհէն` 
անակնկալ եւ անժամանակ մահով մը:
Լիբանանէն ետք աշխատանքային տարածաշրջանս դարձան Արաբական 
Ծոցի երկիրները: Հոս սկսայ տեսնել, թէ ի՛նչ կը  նշանակէ քրիստոնեայ ըլլալ 
ոչ քրիստոնէական երկիրներու մէջ, եւ քրիստոնէական գործ ընել, այսպէս 
ըսած, «գոց» տարածաշրջանի մը մէջ: Եթէ մէկ կողմէ կար կրօններու միջեւ 
տարբերութիւն եւ զիրար հասկնալու անհրաժեշտութիւն, բայց նաեւ` տարբեր 
ազգութիւններու հետ ապրելու գրաւական: Պիտի սորվէի, թէ հայկականութենէ 
եւ լիբանանցիութենէ դուրս կայ ուրիշը, որ տարբեր լեզու, մշակոյթ եւ կենցաղ 
ունի: Պիտի սորվէի, թէ ուրիշը նոյնքան մարդ է եւ արժէք, զոր պէտք է յարգել, 
հասկնալ, բայց նաեւ` ընդունիլ:
Բայց այն, ինծի համար կեանքի մեծ դպրոց հանդիսացաւ մեծ թիւով ասիացի 
եւ ափրիկեցի բանուորներու ներկայութիւնը: Անոնք, որոնք կ’ապրին ամէնէն 
դժուար պայմաններուն մէջ` փոքր աշխատավարձք, խճողուած ու խղճալի 
բնակարաններ, եւ տակաւին ֆիզիքական ու հոգեկան բռնաբարում եւ 
ճնշուածութիւն: Անոնք կ’ուզեն պատմել իրենց պատմութիւնը: Իւրաքանչիւրը 
ունի իր կեանքի փորձառութիւնն ու անոր ծանր լուծը, զորս իրեն հետ բերած 
է մինչեւ Արաբական ծոցի երկիրներ` երեւի թեթեւցնելու եւ ձերբազատուելու 
համար այդ բոլորէն: Բայց հոս կը տեսնեն, թէ աւելի կը բազմանան իրենց 
հարցերը եւ կը փնտռեն կարեկցութիւն: Ինձմէ՞: Աշխարհէ՞ն:
Այսօր նստած եմ տունը` Քուէյթ, եւ միայն պատուհանէն կը վայելեմ կապոյտ 
ծովը: Գարնանային պայծառ եւ արեւոտ օր մըն է: Կը դիտեմ ծովը եւ կը տեսնեմ, 
թէ որքա՛ն գեղեցիկ է եղեր: Վերջապէս Աստուծոյ ստեղծագործութիւններէն 
մէկն է, որ ԲԱՐԻ է: Կ’ուզեմ դուրս գալ շէնքէն եւ հասնիլ ծով: Բայց կարելի չէ, 
որովհետեւ կան երկաթեայ արգելքները մեր ամբողջ թաղամասի երկայնքին 
եւ լայնքին` խոչընդոտելով ոեւէ բնակիչին ելումուտը:
Իսկ պատճա՞ռը` «Քորոնա» ժահրը, որուն պատճառով ալ մեր օրերու լոզունգը 
դարձած է «Տունը մնա՛, ապահով մնա՛»: Այս ժահրն ալ երեւի 1975-էն սկսեալ 
իմ-մեր կեանքերու շարունակուող պատերազմ-անորոշութիւն-անապահովու-
թիւն վիճակն է: Միայն մէկ տարբերութեամբ` այս անգամ ամբողջ աշխարհը 
կ’ապրի միեւնոյն տագնապը: Չկայ դիտող: Բոլորս նոյն վիճակին մէջ ենք:
Պատմութեան ու անոր իրադարձութիւններուն սլաքը ետեւ տանելով` 
կ’երթամ մինչեւ 1975, երբ Լիբանանի պատերազմը սկսաւ: Եւ մէկ-մէկ 
սկսայ ապրիլ իւրաքանչիւր անորոշ եւ բախտորոշ իրավիճակներ` հասնելով 

Միտքիս մէջ անմիջապէս Միյտան Օփերայի դարձուածքի բարձր մասին վրայի 
ճաշարանէն եկող Ուատիհի ձայնէն եւ պրն ժորժին Նեկտարին նշանտուքի 
գիշերուայ երգածներէն կտորներ կեանք առին եւ հոգեբանական անբացատրելի 
վայրկեանի մը մէջ, երկուքին ուտը յանկարծ հաճելի թուեցաւ ինծի ...:
Դեռ լաւ չէր մթնցած երբ արեւի ճառագայթ մը մատանիիս վրայ նստեցաւ եւ 
փայլ արձակեց: Անկէ յետոյ մայրս ու ես մինչեւ թրամվայի կայարանը քով քովի 
քալեցինք: Երբ թրամվայը մօտեցաւ եւ մօրս դէմքին նայեցայ, տեսայ որ ուրախ էր:
Խորհեցայ որ այդ ուրախութեան պատճառը միայն իր ձեռքով մատս անցուցած 
մատանին կրնար ըլլալ, որ ստացած թուղթէ վկայականիս հետ, իրեն համար 
յատուկ նշանակութիւն ունէր, որովհետեւ երկուքը զատ զատ, յետագայի 
կեանքիս մէջ յաջողութեան եւ սիրոյ կրկնակի գրաւական կը նշանակէին:
Մայրս գոհ էր եւ դէմքին վրայ ժպիտ կար: Դժուարութիւններու դէմ շահուած 
ժպիտ:
Երբ բաւական սպասելէ յետոյ ոտքերնիս թրամվայէն ներս դրինք, ես ուզեցի 
որ արդէն մեծցած ըլլայի, որպէսզի յաջողութեանս մասին իր ունեցած յոյսերը 
արդարացնէի....:
Դուրսը փողոցի լոյսերը հիմա արդէն վառած էին եւ թրամվայը ուշացած 
շոգեկառքի պէս գիծերուն վրայ արագ կը վազէր: Սակայն մենք մտահոգութենէ 
ազատ էինք եւ մօրս դէմքին վրայ ժպիտը դեռ կը շարունակուէր:
-Միայն թէ այս ժպիտը գոնէ երկար տեւէր ու մինչեւ մեծնալս սիրտին մէջ մնար,- 
խորհեցայ եւ միտքէս անցածը ինքզինքիս հաստատելու համար, սուրացող 
թրամվայի աղօտ լոյսին մէջ, անգամ մը եւս մօրս դէմքին նայեցայ ...:
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Յետադարձ Արձագանգ
ՊՕՂՈՍ ԱՐՄԵՆԱԿ ԼԱԳԻՍԵԱՆ                   

Աշխարհատարած հայկական սփիւռքի գոյատեւման գաղտնիքը 
իր լեզուն է, ջնջեցէք այդ լեզուն եւ կը ջնջուի հայկական 

սփիւռքը: Որովհետեւ երբ լռէ լեզուն, կը լռէ նարեկեան 
աղօթքը, կը լռէ կոմիտասեան երգը, կը լռեն դպրոցներու 
զանգերը, կը մարին մշակոյթի ջահերը եւ այդ լռութեան 

մէջ կը դադրի տրոփելէ ու բաբախելէ ժողովուրդի սիրտը                                                                                                                                            
                                   Շահան Շահնուր

Կանչում էին ինձ՝ .  .  .  գնա բա′ց արա հոգուդ տաճարների դարպասները, 
մտի′ր այնտեղ, քու փառաբանած ազգայնական մի խումբ մարդիկ 
խորհուրդ են անում, որ բարութիւն ցանեն իրենց նախնիների աշխարհում: 

‘’Թամամ Պտոյտ Եկայ’ հոգուս տաճարներ, լեցուն էին ազգի նախնիների 
արարումով, հայրենի երկրի զուարթ դէմքով, աստուածների կացարան 
ճերմակաթոյր քարէ սիրտ Արարատի սպիտակ ժպիտով, մուսաների լեռների 
լանջի աղուոր շէների տեսքով, նրա բլուրին ելած Միհրի առաւօտի լոյսով, ցեղի 
նահատակուած մարդկանց ‘’խորանում’’ երփներանգ ծաղիկների փունջեր 
ցանելով, Երեւանի իմ տան  այգում մուսաները իրենց եղբայր Ապոլլոնի հետ 
թասերով գինի էին խմում: Տարին էր 1906, ամիսը Ապրիլ 15, օրը կիրակի, 
Զատիկ, աշխարհին ու նրա մարդկանց Յարութեան տօն: Յարութիւն հոգու, 
յարութիւն կեանքի ու  ճշմարտութեան, յարութիւն մտքի յոյսի լոյսի, յարութիւն 
սրբացած նահատակների: Յաճախ են կանչում ինձ, որ գիր անեմ, նրանք իմ 
մտքին իջած նախնիներս են, ինչոր գիր գրեցի նրանց մասին էր, սիրում եմ  
նրանց: 
Պօղոս Նուպար ու Եգիպտոսի տասը ազգայիններ, բարեգործութեան ու իրենց 
ազգին նուիրումի ջահեր էին վառել, ‘’Միութիւն’’ ստեղծել, հայերի ու Եւրոպայի 
դիւանագիտական շրջանակներում հեղինակութիւն վայելող, ազգային  գործիչ՝ 
Պօղոս Նուպար Նուպարեան փաշային նախագահ ընտրել՝

Հայկական  Բարեգործական  Ընդհանուր  Միութիւն
Մուսա լեռցի նախնիների նոր սերունդի մարդիկ, հարիւր ու աւելի տարիներ ետ 
գնացել, իրենց  երախտիքի խօսքը ասելու այդ միութեանը, նրան նուիրուած 
մարդկանց, նրանց պատուին թմբուկ զարկել, խմբերով շուրջ պարեր բռնել, 
ներբողներ ասել: Մուսա լեռցին օդ կրակել  շուրջ պարերի շարքերից,  հրալոյս 
վառել,  որպէս հրթիռներ փամփուշտներ ճամբել տիեզերք:
Ընթերցողներ, արտօնեցէք ինձ, մինչեւ Նուպարեանների մասին գիր անելը, 
ամփոփ ներկայացնել 160 տարիներ առաջ մի այլ բարեգործական ընկերութեան 
մասին յիշատակելը: 1860 թուականի Սեպտեմբերի 1-ին Կ. Պոլսում էր 
հիմնադրուել:  Երկրագործական ու արհեստագործական ձրի կրթութիւն տուել 
չքաւոր Հայ երեխաներին, նրանց երկրին կապելու եւ երկրից պանդխտութիւնը 
կանխելու: Հիմնադիրներն եղել՝ Գրիգոր ու Մկրտիչ Աղաթոններ, Մկրտիչ 
Պէշիկթաշլեան, Սերովբէ Թագւորեան, Յովսէփ Շիշմանեան (Ծերենց), Գրիգոր 
Օտեան: Միութեան աշխատանքներին մասնակցել Միքայէլ Նալբանտեանը:
Գիրս եմ շարունակում, որ հայեր իմանային ովքեր էին ՀԲԸՄ միութեան 
ստեղծման ջատագովները, ‘’Արդեօք ո՞վքեր էին’’  Նուպարեանների սերունդից 
հայր ու որդի: 
Հայր Նուպար Նուպարեանի գերդաստանը սեռել էր Սիւնիք աշխարհի մելիքնե-
րից: Դաւիթ Բեկի իշխանութեան ժամանակ, նրա նշանաւոր զօրավարներից 
եղել Չաւենտուրի մելիք Թորոսը: 1724 թուականին մելիք սպաննուել էր, նրան 
փոխարինել էր Մելիք Նուպարը: Դաւիթ Բեկի իշխանութեան տապալումից յետոյ 
Նուպար գնացել Զմիւռնիա, որտեղ յետոյ հաստատուել էին նաեւ գերդաստանի 
մարդիկ: Նուպար Նուպարեան Շվէյցարիայում նոյն դպրոցը յաճախել Նափոլէոն 
Բոնաբարտի հետ: Այնուհետեւ, Ֆրանսիայի այլ կաճառներում ստացել բարձր 
ուսում: 
Նուպարեաններ տեղափոխուել էին Եգիպտոս,  ընկերային ու կառավարական 
մարզերում զբաղեցրել բարձր պաշտօններ: Երեք անգամ յաջորդաբար ընտրուել 
երկրի կառավարութեան վարչապետ: Եգիպտոսում սիրում էին նրան, ձիուն 
բազմած կանգնացրել Աղեքսանդրիայի հրապարակում, անցորդներ նայէին 
նրան, յիշէին նրա արարումները, յիշէին, նա ջուր էր տուել հողին ու իրենց 
ոստան Գահիրէին: Ծագումով Եգիպտոսի Ղպտի նախնիներից, ՄԱԿ-ի գլխաւոր 
քարտուղար՝ Բութրոս-Բութրոս Ղալի,  դոկտորական աւարտական ճառի 
դրոյթը եղել Նուպար Նուպարեան: Նաւերը, աֆրիկեան ցամաքամասի ծովափի 
ջրերի երկար ուղիով նաւարկել էին դէպի Ասիա մայրցամաքամասի երկրներ: 
Նուպար Նուպարեանն միտք յղացել Եգիպտոսի կառավարութեանը, Սուէզ 
քաղաքին մօտիկ հողամասը փորել՝ ջրանցք բացել, Կարմիր ու Միջերկրական 
ծովերի ջրերը իրարու խառնել, նաւեր անցնէին այնտեղով: Արմինա-Հայաստան 
ծով չունէր, սակայն արեւելքի արքաներ-արքայ Տիգրան Մեծ ցամաքային 
սալայատակ ճամբայ բացել Տիգրանակերտից մինչեւ Արտաշատ ոստան: 
Նաեւ ներքին ճամբաներ էին բացել, որտեղից անցել էն  կռւում պարտուած 
Զօրավար-Փիլիսոփայ Քսէնոֆոնի տասը հազար մարտիկները, հռովմէական 
լեգէոնները, նաեւ այն ոտնակոխ էին արել արեւելքի դաժանաբարոյ մարդիկ: 
Մարդկութիւնը չյիշեց,  որ Նուպար Նուպարեան արիական ցեղից մի Արմին-
Հայ իմաստունն էր յղացել Սուէզ քաղաքին մօտիկ ջրանցք բացել, աշխարհի 
նաւերը կարճ ուղիով  անցնէին:
Նուպարի որդի՝ Պօղոս Նուպար Փաշայ Նուպարեան ուսանել Շվէյցարիա, ապա 
Ֆրանսիա, Փարիզ, ‘’Էքոլ Սանդրալ’’-ի Ճարտարագիտա-արդիւնաբերական 
կաճառ: Ամուսնացել, թուրքիայի արքունիքի յանձնակատար Յովհաննէս 
Տատեանի աղջկայ հետ: Եգիպտոսում ստանձնել էր անգլիական ու եգիպտական 
երկաթուղիների ընկերութիւնների տնօրէնի պաշտօնը, որը Անգլոյ-ֆրանսա-
Եգիպտական երկաթուղիների  ընկերութեան հսկողութեան ներքոյ եղել: Նրանց 
անյարկի միջամտութիւնները չհանդուրժելով հրաժարական ներկայացրել 
զբաղեցրած պաշտօնից, մերժել սուլթան Հուսէյնի առաջարկած բարձր 

պաշտօնների առաջարկները: 
Մտել գործարար աշխարհ, դարձել 
տասնեակ բանկերի ու ընկերութիւննե-
րի տէր կամ վարչութիւնների անդամ, 
տիրել հսկայական հարստութեան: 
Պօղոս Նուպար Փաշա գործակցել 
բելգիացի միլիոնատէրի հետ՝ Գահիրէի 
նախկին Հելէոպոլիս քաղաքի տեղում, 
նոր թաղամաս կառուցելու, հիմնել 
ՕԱԶԻՍ ընկերութիւնը: Թաղամասը 
ներկայումս Գահիրէի տեսարժան 
վայրերից է, աշխարհը հրճւում հայու 
սքանչելի արարումով:
Մեծ է Պօղոս Նուպար Փաշայի 
ներդրումը Եգիպտոսի երկրագործու-
թեան բնագաւառում:  Եգիպտոսի 
սիրտը պատռելով հոսում էին Նեղոս 
գետի ջրերը, ընդարձակ հողային 
տարածքներ... ֆէլլահը ջուր չունէր 
հողը մշակելու...  Ֆէլլահին ու Գահիրէին 
ջուր տուել: Պօղոս Նուպար Փաշա 
ջրորոգման մասին աշխատութիւն գրել, ճանաչուել որպէս գիտնական: Ֆէլլահի 
հողի աշխատանքը դիւրացնելու համար ստեղծել ‘’Տրակտոր’’, այն ներկայացրել 
Փարիզի տօնավաճառ, արժանացել ‘’Պատուոյ Լեգէոնի Խաչ’’ շքանշանի: 
Պօղոս Նուպար Փաշա Նուպարեանին, ընտրել էին ‘’Գահիրէի Գաւառական 
Երեսփոխանական Ժողով’’-ի ատենապետ: Պօղոս Նուպար Փաշա 1914 
թուականին փոխադրուել Փարիզ, ֆրանսա:
Հայեր, եւրոպական պետութիւններին իրենց դիմումնագրերը ներկայացնում 
էին խնդրանքով: Գնացել էին Պերլին, մեծ ազգերի ժողով, նրանց չէին ընդունել, 
նոյնիսկ չէին թողել իրենց խնդրագիրը ներկայացնել: Կռուից եկած Սերբ, 
Բուլղար, Մակեդոնացի քաջեր, արիւն կաթող սուրերը գօտիներից կախած, 
պահանջել ճանաչել կռուով նուաճած իրենց անկախութիւնը: Ժողովի վերջում 
հարիսայ էին հրամցրել պատուիրակներին, հայոց պատուիրակութեան ղեկավար 
Խրիմեան Հայրիկ ասել էր հայերին թղթէ շերեփ տուել, այն թողած հարիսայի 
մէջ՝ տուն վերադարձել:  
Պօղոս Նուպար Փաշա  ասել էր, չէ˜.  .  . նրանց հետ պահանջելու իրաւունքով  պիտի 
բանակցել: 1914 թուականին ազգեր պատերազմում էին, աշխարհի ազդեցու-
թեան գօտիների բաժանումը դեռ չէր աւարտուել: Կիլիկիայի 370 հազար հայերի 
անվտանգութիւնը ապահովելու համար դիմել Անգլիայի իշխանութիւններին՝ 
բրիտանական զօրքերի ափ հանում կատարել ‘’Ալեքսանդրէթի Հայկական 
Ծովածոց’’-ի ափեր, այն չէին իրականացրել պատերազմի այլ մարտավարութիւն 
որդեգրած լինելու պատճառով: Ունստոն Չերչիլ առաջարկած եղել Թուրքիային 
պարտութեան մատնելու համար ափհանում կատարէին Կիլիկիայի ծովեզերք, 
Թուրքիա ներխուժած Ռուսական բանակների հետ գրաւել Իսթամպուլը: Չէին 
ընդունել, որոշել ծովային մարտերով այն նուաճել: Դաշնակից պետութիւնները 
պարտուել էին, 800 հազար մարտիկի մահ:
1916 թուականի Յունուարի երեքին, Ռուսական կայսրութեան ու Իտալիայի 
կառավարութեան հաւանութեամբ  Լոնտոնում գումարուել Ֆրանսիայի ու 
Անգլիայի արտաքին գործերի նախարարներ՝ Փիքօ-ի եւ Սայքս-ի գաղտնի 
բանակցութիւններ, բանաձեւելու Միջին Արեւելքում ազդեցութեան ոլորտների 
շրջանները եւ Օսմանեան կայսրութեան վերջնական պարտութիւնից յետոյ 
նրա տարածքների բաժանումը: Այդ ժողովի ընթացքին Պօղոս Նուպար 
Փաշա բանակցել  նրանց հետ, որոշել էին Կիլիկիան անցնէր Ֆրանսայի 
խնամակալութեանը, կազմուէր հայկական իշխանութիւն: Կիլիկիան գրաւելու 
համար ստեղծուէր հայկական լեգէոն, այն չպատերազմէր ուրիշ երկրների դէմ, 
դառնար Կիլիկիայի պետութեան բանակի կորիզը: 
1912-1913 Պալգանեան պատերազմի ժամանակ հայկական բարենորոգումնե-
րի հարցը եւրոպական պետութիւններին ներկայացնելու համար Գէորգ V 
կաթողիկոս Պօղոս Նուպար Փաշային նշանակել ազգային պատուիրակութեան 
նախագահ եւ որպէս այդպիսին շարունակել նաեւ պատերազմի տարիներին: 
Աւետիս Ահարոնեանի հետ մասնակցել Սեւրի Դաշնագրի վեհաժողովին, 1920 
Օգոստոսի 10-ին երկուստեք  ստորագրել այն, որտեղ Թուրքիան ներկայացնող 
պատուիրակութիւնը ճանաչել էր Հայաստանի անկախութիւնը: Երեք տարիներ 
յետոյ Լոզանում պիտի մերժէին արեւմտեան կողմն Հայաստանում նոյնիսկ 
‘’տուն’’ տալ հայերին: Սեւրի Դաշնագրի ստորագրման գրիչներից հոսող թանաքը 
դեռ չի չորացել .  .  . : 
2006 թուական, Դեկտեմբերի 16, Գլենդէյլի կեդրոնական գրադարանի 
հանդէսների դահլիճուն լեցուն հայեր էին, Մուսա լեռցիներ, որոնք եկել էին 
իրենց երախտիքը յայտնելու Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր 
Միութեան հիմնադրման հարիւրամեակի առիթով: Իրենց աշխարհի հովիկների 
ժպիտն էր շողում իրենց դէմքերին, խումբ-խումբ իրար մօտիկ կանգնած, իրենց 
բարբառի խօսքով հարցնում ով որ գիւղից էր, պատմում իրենց աշխարհից, 
իրենց կռուից, այնպիսի խանդաղատանքով, կարծես երէկ էին այնտեղից 
ժամանել: Աւանդապահ է Մուսա լեռցին, թէկուզ ոչ երկրի ծնունդ, իրեն Մուսա 
լեռցի անուանում: 
Դահլիճի ձախ կողմի պատի կանգնակներին լուսանկարներ, վաւերաթղթեր, 
Մուսա լեռան ափերին խարսխած ռազմանաւեր, խմբերով ու առանձին 
զինավառ լեգէոնականներ, որոնց դէմքերից յաղթական ճակատամարտերի լոյսն 
էր շողում: Իրար կողքի  Յակոբ Հէրկելեանի ու Արմենակ Լագիսեանի լեգէո-
նական վաւերաթղթերն էին: Եգիպտոս, Փորթ Սայիտի նաւամատոյցին հինգ 
ռազմանաւեր էին խարսխել, 4200 Մուսա լեռցիներ կռուից էին եկել: Հայկական 
Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւնը սատարել նրանց բնակեցմանը՝ 
Սուէզի Ջրանցքի արեւելեան ափի Լազարէտտօ, Քարանտինա (Քառասուն 
օրերի Արգելանոց) աւանին մօտիկ լարուած հինգ հարիւր խոշոր վրաններում: 

Պօղոս Նուպար Փաշայ

Շար. Էջ 07
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Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

 
Կիլիկիոյ Աթոռին Դիրքը
Կիլիկեան թեմն ալ պատուիրակութիւն մը Անթիլիաս ղրկեց տեղեկացնելու 
համար ուղեցոյցին եւ Ամենայն Հայոց Հայրապետին յանձնարարութիւններուն 
մասին, ուրկէ անյարիր բացատրութիւններ միայն հասան։ Թէեւ ի վերջոյ 
բանակցութեանց յաջորդ քայլը, «միացեալ թեմի» կանոնագրութեան գործը 
կատարուեցաւ ամենայն բծախնդրութեամբ, սակայն ի վերջոյ տարիներու 
ճիգը ձախողութեան մատնուեցաւ երբ հասկնալի եղաւ որ Կիլիկեան թեմի 
ժողովը կանոնագրութեան մի քանի կարեւոր յօդուածները բոլորովին ջնջել եւ 
կամ այլափոխել պահանջեց, խնդրոյ առարկայ ընելով նաեւ Գանատայի իրենց 
եկեղեցիները որոնք բոլորովին անհամաձայն մնացին թեմերու միացման գործին, 
բան մը որ վերջին պահուն յիշեցին։
 

Պատմութեան Համար                        
Ամերիկահայ Մայր Աթոռի Եւ Կիլիկեան 
Թեմերու Միջեւ Բանակցութիւններ
(1970-1990)
Սկիզբը Էջ 03

Յետադարձ Արձագանգ

‘’Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան’’ ու ‘’Հայկական 
Կարմիր Խաչ’’  միութիւնների ձեռք բերած վրաններ, որոնք յետոյ պիտի 
ձեռք բերէին Գրիգոր ու Կարապետ Մելգոնեան բարերար եղբայրները, 
տանէին Կիպրոսում իրենց դրամական միջոցներով հիմնադրուած ‘’Մելգոնեան 
Կրթական Հաստատութիւն’’: Ամառուայ արձակուրդին, այդ վրանները լարում 
էին Մակարավանքի կամ նրան մօտիկ բլուրի տարածքում աշակերտներին 
պատսպարելու: Մուսա լեռցի տղաներ հպարտ խօսքով կանչում էին՝ այդ 
վրաններում իրենց մեծերի յաղթական կռուի լոյսն է ճառագում: Պատին 
վրանների շարքեր էին, նրանցից մէկի շարքին իմ հայրենի Եօղունօլուգ գիւղի 
բնակիչներն էին, բարձր ձայնով կարդացել՝ Պօղոս Լագիսեան, գերդաստանի 
աւագ Պօղոս պապս  էր նա, ես Պօղոս Լագիսեանը՝ նրան գրկած քայլում 
աշխարհների ճամբաներով: Մօտիկ եկան երեկոյի հիւրեր, նրանց պատմել, որ 
‘’Պօղոս Լագիսեան’’ պապը’ ես էի, հարիւր տարիներ յետոյ ինձ հետ հոս հասել: 
Գիրն ու գործը մարդուն տանում դարեր, եթէ նրանց ապրեցնում ես քու հոգու 
տաճարում, քու եւ ազգի պահոցներում (արխիւ) պահպանում: Այդպէս էին 
մեզ հասել մեր նախնիները, եթէ մեր գիրը չոչնչացնէին՝ աշխարհին շատ բան 
կ՝ունենայինք ասելու: Ազգի պատմութիւն, մշակոյթ, բանաստեղծների երգեր 
սպաննեցին, լաւ է որ ազգի պատմութեան ՀԱՅՐ՝ Տարօն աշխարհի Խորոնք 
գիւղի Մովսէս Խորենացին նախնիների երգերի պատառիկներ բերեց, իր 
մատեանում Վահագնի ծնունդի երգ գրեց, ցեղի պատմութիւն երկնեց: 
‘’Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան’’ հարիւր ամեակի 
առթիւ Մուսա լեռցիների երախտիքի հանդէսը իրենց ներկայութեամբ պատուել 
էին՝ Քալիֆորնիայի ՀԲԸՄ-ի մասնաճիւղի ատենապետ՝ Պարոն Վահէ 
Իմաստունեանը, ՌԱԿ-ի ու Բարեգործականի ականաւոր քաղաքական գործիչ 
Պարոն Փանոս Թիթիզեանը, ՆՈՐ ԿԵԱՆՔ լրագրի  երկարամեայ խմբագիր պարոն 
Գրիգոր Շէնեանը, բազմաթիւ մտաւորականներ, Մուսա լեռցի հոգեւորականներ՝ 
Աւագ քահանաներ Տէր Խորէն Հապէշեան ու Տէր Նարեկ Շրիգեան: Նորթրիճ 
համալսարանի ‘’Հայկական Ուսումնասիրութիւնների Ծրագրի Կեդրոն’’-ի 
տնօրէն, Պատմական Գիտութիւնների դոկտոր, Մուսա լերան Վագըֆ գիւղի 
ծնունդ Վահրամ Շէմմասեանը: Նա յետադարձ անդրադարձ կատարել Մուսա 
լեռցիների առաջարկով կազմաւորուած լեգէոնի եւ 1915-1919 թուականներին 
Եգիպտոսում, ապա  Մուսա լեռում ՀԲԸՄ-եան դերակատարութեանը:  
 600 մուսա լեռցիներ, տառապանքի ու հարազատների կորուստի մթնած 
հոգիներով հայրենազրկուած հայեր, կազմաւորել էին 6000 մարտիկների 
‘’Հայկական Լեգէոն’’-ը: 1918 թուականի Սեպտեմբերի 19-ի առաւօտ  լոյսին 
գրոհել էին Պաղեստինի Արարայի (Նապլուս ) լերան թրքական ու գերմանական 
ամրացուած դիրքեր, մէկ օրեայ կռւում նուաճել այն: Այնուհետեւ արշաւել 
Կիլիկիա, քաջին վայել կռուով նուաճել նաեւ այն: Իրենց ոստաններն էին 
վերադարձել տարագրուած բազում հայեր: Պօղոս Նուպար Փաշայի թելադրան-
քով Միհրան Տամատեան եկել Ատանա, հայկական կուսակցութիւնների հետ 
համաձայնողական կառավարութիւն կազմել: Ֆրանսացի զօրավարը, սվինաւոր 
սենագալցի զինուորների հետ լուծարել մէկ օրուայ կառավարութիւնը: Ասում 
են ասպետական Ֆրանսա . . . չէ չեղաւ .  .  . չկատարեց իր դաշնակցային 
պարտաւորութիւնները, 1921 թուականի Հոկտեմբերի 20-ին Անկարայում 
դաշինք կնքեց Թուրքիայի հետ, նրան յանձնեց Կիլիկիան, լուծարեց Հայկական 
Լեգէոնը, գաղտնի փախաւ, անզէն դաշնակցին թողեց թուրքի դէմ անհաւասար 
կռուի, դաժան ինքնապաշտպանական կռիւներ,շատ  հայեր  սպաննուեցին, 
նորէն գաղթեցին:
Մուսա լեռցին աշխատասէր է, խալխի դատած հաց չի ուտում, նրանց 
ապրուստը ապահովելու համար Լազարէտտօ գաղթակայանում գործարկել 
էին աշխատանոցներ, պատրաստել էին սանտրեր, գործել գորգեր, կարել 
անկողնային սաւաններ, զինուորական շապիկներ: ‘’Հայկական Կարմիր 
Խաչ’’ Լազարէտտօ գաղթակայանում հիւանդանոց հիմնադրել, բժշկական 
պիտոյքներ տրամադրել, Եգիպտոսի կառավարութիւնը գլխաւոր բժիշկ ու երեք 
օգնականների անձնակազմ:
ՀԲԸՄ միութիւն, 1915 թուականի Հոկտեմբեր 15-ին վրանաւանի հինգ 
վրաններում հիմնադրել Սիսուան (Սիս -  Վան) անունով դպրոց,  Հայը աւազի վրայ 
գրեց, աւազի վրայ կրթօճախ հիմնեց . . . Նրա բացման հանդէսը կատարել էին 
նոյն ամսի 20-ին: Սկզբնական շրջանում այնտեղ ուսանել էին 1250 աշակերտներ, 
յետագային մինչեւ իսկ 2300: Կրթական յանձնախումբը կանանց օժանդակ 
մարմին հիմնել, երեխաներին համազգեստ՝ գլխարկ, պայուսակ, մի զոյգ կօշիկ 
ու գուլպաներ, թաշկինակ, մետաղէ բաժակ նուիրել: ՀԲԸՄ-ը հրատարակել ու 

բաժանել՝ Մայրենի Լեզու դասագիրք: Ուսումնական ծրագիրը բաղկացած եղել՝ 
Հայերէն լեզու Հայոց Պատմութիւն, Հայերէնագիտութիւն եւ այլ առարկաներ: 
Դպրոցին կից կազմակերպուել 200 աշակերտներից բաղկացած սկաուտական 
խումբ եւ ոտնագնդակի ԱՐԱԶ, Շանթ, ՍԻՍՈՒԱՆ խմբեր: Տկարակազմ 
երեխաների համար կազմակերպել յատուկ սննդի խոհանոց: Ստեղծուել էր 
որբանոց ու այրիանոց: Ուրախ բացականչութիւններով դիմաւորուել Սիսուան 
դպրոցի քայլերգի ընթերցումը: Բանախօսի խնդրանքով, ի յարգանս ՀԲԸՄ 
միութեան Սիսուան դպրոց յաճախած աշակերտների ժառանգները ոտքի էին 
կանգնել, ես էլ էի ոտքի կանգնել: Ահա մի քառեակ այդ քայլերգից:

Մայր Հայաստան, քու սաներդ
Մեր բարերար Հայ միութեան,

Հեռու քեզմէ վտարանդի,
Կ՝ուխտեն քեզի կեանք ու հոգի: 

1919  թուական, հայրենի գիւղեր վերադառնալուց յետոյ էլ ՀԲԸՄ -ը շարունակել 
սատար կանգնել Մուսա լերան տարբեր գիւղերում դպրոցաշինութեան գործին:: 
1911-1914 թուականներին Բարեգործականը Խտըրպէկ ու Քէպուսիէ գիւղերում 
հիմնադրել դպրոցներ, որտեղ երկու ուսուցիչներ 52 ու 70 աշակերտնե-
րին տարբեր առարկաներ դասաւանդել: 1921-1925 թուերին Մուսա լերան 
տարբեր գիւղերում հիմնադրել մանկապարտէզ-նախակրթարաններ: 1937-
1938 թուականներին, ՀԲԸՄ-ը կազմակերպել էր 13 Մուսա լեռցի տղաների 
ընդունելիութիւնը Կիպրոսի Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւն: Ահա 
նրանք: Զէյթունիէ աւանից՝ Վարդգէս Եաղուպեան, (Մուսա լերան հերոսամարտի 
քաջերից-քաջ, ՌԱԿ-ի նուիրեալ Եսայի Եագուպեանի որդին), Զաւէն Կէօքչեան, 
Վագըֆ գիւղից՝ Պօղոս Մատուռեան, Սարգիս Փէնենեան (կիսաւարտ), Թովմաս 
Գարթունեան, Քէպուսիէ գիւղից, Յարութիւն Չիֆթճեան, Յակոբ Գասամանեան, 
Եօղունօլուգ գիւղից Մարտիրոս Գուշակչեան (կիսաւարտ), Պօղոս Լագիսեան, 
Հաճիհապապլի գիւղից՝ Կարապետ Վարդապետեան, Պետրոս Բլբուլեան 
(կիսաւարտ), Կարապետ Մարտիրեան (կիսաւարտ), Պիթիաս գիւղից՝ Պարգեւ 
ֆիլեան, Մովսէս Շէրպէթչեան, Մարի Գասապեան:
Երախտիքի խօսք ասել Մուսա լեռցի աւագ քահանայ Նարեկ Շրիգեան, ՀԲԸՄ-ը 
համարել հայ բարեգործական մեծագոյն միութիւնը, որը մի դար շարունակ 
անսակարկ օժանդակութիւն ցոցաբերել հայկական գաղթօճախներում, 
Լիբանան-Անճար աւանում, Եգիպտոսում մշակութային ու տնտեսական 
ձեռնարկումներին օժանդակութեան համար:
ՀԲԸՄ միութեան հարաւային Քալիֆորնիայի մասնաճիւղի ատենապետ 
Պարոն Վահէ Իմաստունեանը, շնորհակալական խօսք ասել այս ձեռնարկը 
կազմակերպելու համար: Դրուատել Մուսա լեռցիների քաջարի պայքարի ոգին, 
նրանց յաղթական հերոսամարտը համարել հայոց պատմութեան սխրալի 
դրուագը: 
Ի երախտագիտութիւն Մուսա լերան հանդէպ կատարած բարեգործական 
բազմապիսի օժանդակութեան համար պարոն Վահէ Իմաստունեանին յանձնուել 
ՀԲԸՄ հարիւրամեակին նուիրուած յուշատախտակ: 
Այդ օրը, Մուսա լեռցիների միութեան նախագահ: պարոն Հրաչ Գատեան 
յուշատախտակ յանձնել՝ Վահրամ Շէմմասեանին, ‘Մուսա լեռցի նախնիների 
հանդէպ տածած մեծագոյն նուիրումի, 1840 թուականից յետոյ մինչեւ մեր օրեր 
նրա պատմութեան մասին  դոկտորական աւարտաճառի դրոյթի համար’’  
Տէր Նարեկ եւ Տէր Խորէն օրհնել էին ‘’Մուսա Լեռ Միութեան’’ տիկնանց 
պատրաստած ուտեստները, հրաւիրել այն ճաշակելու: Հանդէսների սրահ 
են մտնում մուսա լեռցի թմբկահարը ու փողահարները, թմբուկն էր որոտում, 
նիստին ներկայ մուսա լեռցիները շուրջ պարի շարք էին կազմել, է հ˜է , Մուսա 
լեռցին, այստեղ էլ թմբուկ զարկաւ, պարեց իրենց պարերը, գրադարանի 
օտարազգի մարդիկ եկել դիտում այն, զարմանում, ծափահարում, ափսոս 
որ հնարաւոր չէր զէնք պայթեցնել, Մուսա լեռցու պար առանձ ատրճանակի 
պայթի՞ւնի:

Մուսա լեռցիները Փորթ-Սայիտ, Սուէզի Ջրանցքի Ձախ ափում 
Վրանաքաղաք  

Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը
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Աշխարհի Տարօրինակութիւններէն

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

«Քորոնա» ժահրի հետեւանքներէն . . .
«Քորոնա» ժահրի աննախընթաց 
տարածումը՝ աշխարհով մէկ, բոլորիս 
վրայ ազդեց։ Դպրոցներն ու գործա-
տեղիները փակուեցան, մարզարաններն 
ու ճաշարանները  գոցուեցան եւ միայն 
դրամատուներն ու ուտեստեղէնի 
շուկաները բաց մնացին որ մարդիկ 
կարենան իրենց անմիջական պէտքերը 
հոգալ։  Իսկ բնակչութիւնը՝ ակամայ 
բանտարկուեցաւ իրենց տուներուն մէջ։
Ասպիսի բան չէինք տեսած մեր կեանքին 
մէջ։ Կրնա՞ք երեւակայել՝ մինչեւ իսկ եկեղեցիները գոցեցին իրենց դռները 
հաւատացեալներուն համար եւ խորհուրդ տուին որ անոնք հետեւին հոգեպա-
րար արարողութեանց՝ համացանցի (live streaming) միջոցաւ . . . Նոյնիսկ 
մշակութային թէ ընկերային ձեռնարկները սառեցուեցան եւ յետաձգուեցան 
աշնան։
Առաւել, եղան պարագաներ երբ հայրը արգիլեց իր զաւկին որ այցելութեան 
գայ իրենց եւ փոխադարձաբար ալ զաւակները արգիլեցին իրենց ծնողներուն 
որ այցելութեան գան իրենց, ապահովութեան համար!
Պէտք է ըսել որ կառավարութիւնը աչալուրջ կը հետեւի այս համաճարակի 
տարածման եւ ամէն ջանք ի գործ կը դնէ կանխարգիլելու անոր մահասփիւռ 
հետեւանքները։ Առ այդ՝ մեզի կը թելադրուի տուները մնալ եւ հազուագիւտ 
պարագաներուն միայն դուրս ելլել եւ այդ ալ պաշտպանուած, դիմակներով 
(mask) եւ ձեռնոցներով։
Չմոռնանք որ Քրիստոսի Յարութեան Զատիկը կը մօտենայ եւ ամէն տեղ մեծ 
պատրաստութիւններով կ՛ուզեն դիմաւորել այդ տօնը։ Սովորութիւն դարձած 
է որ Յարութեան Զատկի տօնին առիթով շոքոլայէ նապաստակներ  (Easter 
Bunny) շուկայ իջնեն եւ փոխանակուին իրարու միջեւ, յատկապէս երեխաներու 
պարագային։
Իսկ ի՞նչ է վերջին նորութիւնը՝ աւանդական այս նուիրաբաշխումին։ Հիմա թոյլ 
տուէք բացատրեմ։ Զուիցերիոյ մայրաքաղաք Պեռնի մէջ՝ շոքոլայի ընկերութիւն 
մը պատրաստած է նապաստակներ, որոնք կը կրեն պաշտպանողական 
դիմակներ (տես նկարը) «քորոնա» ժահրէն չվարակուելու համար։ Անոնցմէ 

իւրաքանչիւրը կ՛արժէ 8.70 տոլար։
Ըստ ինծի, այս մէկը ուրիշ բան չէ եթէ ոչ՝ ապրանք ծախելու շուկայական 
աժան խաբկանք։ Այս հաստատումը ըրի որովհետեւ արդարացուցիչ ուրիշ 
պատճառ մը չեմ տեսներ՝ դիմակաւոր շոքոլայէ նապաստակ պատրաստելու, 
այդ ընկերութեան որոշման մէջ։ Ճիշդ չե՞մ!

Քոպի Պրայընի Անձեռոցը . . . 
Մի քանի ամիսներ անցած են արդեն 
այն տխրահռչակ օրէն երբ ամերի-
կեան պասքէթպոլի տիտաններէն 
Քոպի Պրայըն, իր դեռատի դուստրը եւ 
ինը ուրիշներ` ներառեալ հայ օդաչուն, 
զոհ գացին ուղղաթիռի արկածի մը։ 
Անոնք կ՛երթային պատանիներու 
յատուկ պասքէթպոլի փորձի, օդային 
աննպաստ պայմաններու մէջ։
Հոս պէտք է յիշել որ օդային 
պայմանները այդ օր՝ այնքան 
աննպաստ էին որ նոյնիսկ ոստիկանական ուղղաթիռներուն արգիլուած էր 
շրջագայիլ օդին մէջ, իրենց սովորական պարտականութիւնը կատարելու 
համար։ Ուրեմն եղածը պարզապէս անտեղի սխրագործութիւն մըն էր, որ կը 
վերագրուի Պրայընի արկածախնդիր ոգիին։ 
Պրայըն չորս տարի առաջ, 2016-ին հրաժարեցաւ պասքէթպոլի խաղէն՝ տարիքի 
բերումով, եւ իր վերջին խաղէն ետք հրաժեշտ տուաւ իր հետեւորդներուն, որոնք 
վերջին ծայր յուզուած ըլլալով՝ յոտնկայս եւ որոտընդոստ ծափահարութիւններով 
ողջերթ մաղթեցին իրեն։
Հետաքրքրական է գիտնալ որ այդ հրաժեշտի խօսքին ժամանակ՝ ան անձեռոց 
մը հագած էր (տես նկարը) իր վզին, որը սովորական է մարզիկներուն համար։ 
Սակայն անսովորը այս երեւոյթին աjն է որ հիմա այդ նոյն անձեռոցը աճուրդով 
ծախուած է աւելի քան 33,000 տոլարի . . .
Անշուշտ անձեռոցին գինը չէ այդ, այլ Պրայընի պատկանած ըլլալու հանգամանքն  
է որ արժէք տուած է այդ այլապէս աժան կտորին, չէ՞ք խորհիր!
Այս է աշխարհի օրէնքը, մարդը կը մեռնի եւ եթէ սիրուած եւ յարգուած անձ մըն 
է մահացողը` ինչպիսին է Պրայընը, անոր խաղի ընթացքին հագած շապիկն 
ու տաբատը, ինչպէս նաեւ գործածած անձեռոցն ու այլ իրերը կը դառնան 
փնտռուած առարկաներ, որոնք կը խլուին ձեռքէ-ձեռք եւ  անտրամաբանական 
ձեւով կը բարձրացնեն անոնց արժէքը։
Եզրակացութիւն, մեծերու մահէն ալ դժբախտաբար օգտուողներ կան՝ որոնք 
ճարպիկօրէն կ՛օգտագործեն այդ առիթը, ի նպաստ իրենց։ Ի՞նչ կրնաս ընել, 
կարծես աշխարհի օրէնքն է այս ու վերջ։   

Մամուլի Անդրադարձներ

Աւելի Քան 100 Տարի Անցած է, Սակայն Այդ Սուրը Ոչ Մէկ Կերպ Վար Դրուած է

Պոլսահայ «Ակօս» թերթը անդրադարձած է Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ 
Թայիփ Էրտողանի վերջին աղմկայարոյց արտայայտութեան։
Էրտողանը՝ խօսելով ահաբեկչութեան դէմ պայքարին մասին՝ նշած 

էր, որ Թուրքիոյ մէջ կան «սուրի աւելցուկ» ահաբեկիչներ, որոնց թոյլ պիտի չի 
տան որեւէ գործողութիւն իրականացնել։
«Ակօս» թերթը, ի պատասխան Էրտողանի այս յայտարարութեան, հրապարակած 
է յօդուած մը։
«Աւելի քան 100 տարի անցած է, սակայն այդ սուրը ոչ մէկ կերպ վար դրուած 
է։ Արդէն պէտք է առերեսուինք այդ մտածելակերպին հետ...
Թէ որուն կ’ըսեն, որ խումբին համար կ’ըսեն ատիկա, նոյնն է, չկայ այնպիսի 
եզրոյթ մը, որ կ՝ընդգրկէ, կ’ենթադրէ այդքան սարսափ եւ բռնութիւն, ինչպէս 
«սուրի աւելցուկ» արտայայտութիւնը»,- գրած է թերթը։ 
Թերթը կը յայտնէ, որ Թուրքիոյ մէջ «սուրի աւելցուկ» արտայայտութիւնը երկար 
տարիներ կը շարունակեն օգտագործել։ Ատիկա ըսելով՝ նկատի ունին 1915-ի 
Հայոց Ցեղասպանութենէն փրկուած հայերը։  
«Թուրքիոյ պետական եւ քաղաքական աւանդոյթը, որ կը պնդէ, թէ 
«ցեղասպանութիւն չէ եղած», որքան ալ որ տարօրինակ է՝ ցեղասպանութիւնը 
նկարագրող այդ եզրոյթը ամէն անգամ կ՝օգտագործեն են, որպէսզի սպառնան 
այն հայերուն, որոնք նախընտրած են մնալ այս երկրի մէջ, վերջիններուս 
յիշեցնեն այդ երկրին մէջ իրենց դիրքին մասին, միւս կողմէն ալ ահաբեկեն այն 
միւս խումբերը, որ ստիպուած եղած են ենթարկուելու նման բռնութեան կամ՝ 
կ՝ենթարկուին»,- նշուած է յօդուածին մէջ։
Նշուած է, նաեւ, որ տուեալ եզրոյթը վերջին տասնամեակներուն աւելի շատ 
կ՝օգտագործուի այն շրջանակներուն համար, որոնց Թուրքիան իր թշնամին 
կը համարէ։  
Թերթը քննադատած է Էրտողանի այդ յայտարարութիւնը, յայտնելով, որ ինչպէս 

իրենք, այնպէս ալ տարբեր զգայուն խումբեր կը փորձեն նկարագրել, թէ ատիկա 
կ՝ընդգրկէ բռնութեան եւ կոտորածի քաղաքականութիւն։
«Սակայն ակներեւ է, որ այդ զգուշացումները եւ քննադատութիւնները 
կարեւոր չեն համարեր եւ անտարբերութեան կը մատնեն։ Պետութեան 
վարած քաղաքականութեան տեսանկիւնէն սուրը դեռ «գործիք» մըն է, 
որ դեռ կ՝օգտագործուի հասարակութեան սպառնալու նպատակով եւ 
անհրաժեշտութեան պարագային կը շրջանառուի եւ պիտի շրջանառուի»,- 
նշուած է «Ակօս»-ի մէջ։ 

«Ակօս»

Մահագրական

Ոչ Եւս Է Նազելի Սանենցը
ԺՈՐԱ ՀԱՄԲԱՐՉԵԱՆ

Հայոց լեզուի, գրականութեան, մշակոյթի իւրաքանչիւր 
գործչի մահուան գոյժը մեծ ցաւ է պատճառում մեր 
ժողովրդին։ Որովհետև Մեսրոպեան զօրագնդի 
համալրման համար երկար տարիների աշխատանք է 
պահանջւում։
Պէտք է խոստովանել, որ ներկայում հայ դպրութեան 
գործը, թէ Հ. Հանրապետութիւնում, թէ արտերկրի բոլոր 

հայ գաղութներում ճգնաժամային վիճակում է։ Կէս դար առաջ իրողութիւնը 
համարեա գոհացուցիչ էր։
Տեղեկանում ենք Հ. Հանրապետութիւնում թաւշեայ յեղափոխութեան 
պաշտօնեաները քիչ են մտահոգուած հանրապետութեան ազգային դիմագծի 
պահպանման ու զարգացման վերաբերեալ։ 
Գիտենք նաև համայն սփիւռքահայութեան իրավիճակը։ Տարեցտարի նուազում 
է հայ դպրոցի սաների քանակը, վաճառւում են հայ դպրութեան ամրոցները, 
հայ մամուլը կարօտ է նիւթական-բարոյական աջակցութեան, գրողների 
միութեան խրոնիկական պառակտումը, հայ հեռուստաալիքների դիտաւորեալ 
ապազգայնացումը, ևս չարաբաստիկ պատուհաս՝ պսակաւոր ժահրի ստեղծած 
սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամն ամբողջ աշխարհում։
Ահա թէ ինչու է մեծ ցաւ պատճառում Մեսրոպեան զօրագնդի իւրաքանչիւր 
զինուորի մահը։ 
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Սկիզբը Էջ 01

Փա՛ռք Հայ Ժողովուրդի Ազատութեան Համար Մարտնչած 
Բոլոր Հերոսներուն. ՀՀ Վարչապետի Ուղերձը

Այդ յաղթանակը ձեռք բերուեցաւ 
մարդկային հսկայական տառա-
պանքներու, զոհողութիւններու, 
աննախադէպ խիզախութեան ու 
յամառութեան շնորհիւ:
Հայ ժողովուրդը նշանակալից 
դերակատարութիւն ունեցաւ այդ 
յաղթանակի կերտման եւ իբրեւ 
հետեւանք՝ ֆաշիզմի արհաւիրքէն 
եւրոպական ժողովուրդները ազա-
տելու գործին մէջ: Խորհրդային 
բանակին մէջ աւելի քան կէս 
միլիոն հայ մասնակցեցաւ պատե-
րազմին: Հազարաւոր հայեր կը 
մարտնչէին եւրոպական երկիրնե-
րու դիմադրութեան շարժման 
ջոկատներուն մէջ: Հայ ժողովուրդը 
շուրջ 300 հազար կեանք դրաւ յաղթա-
նակի զոհասեղանին: Ընդամէնը 
քառորդ դար առաջ ցեղասպանութիւն 
վերապրած ժողովուրդին համար՝ 
ատիկա աներեւակայելի մեծ թիւ 
էր, որ համեմատելի էր միայն մեծ 
տէրութիւններու կրած մարդկային 
կորուստներուն հետ: Պատերազմի 
աւարտին՝ Խորհրդային Հայաստանի 
բնակչութիւնը նուազած էր աւելի քան 
13 տոկոսով, այն պարագային, երբ 
մեր հողին վրայ պատերազմական 
գործողութիւններ բնաւ տեղի չէին 
ունեցած:
Մենք այսօր կը խոնարհինք մեր 
նահատակներու յիշատակին առջեւ, 
բայց նաեւ կը  հպարտանանք՝ 
մեր նախնիներու հերոսութեամբ: 
Պատերազմի ժամանակ 107 հայ 
արժանացած է Խորհրդային Միու-
թեան հերոսի կոչման՝ այն բարձրա-
գոյն պարգեւին, որ կը տրուէր 
բացառիկ սխրագործութիւններու 
համար: Առանձնայատուկ պարծանքի 
արժանի է նաեւ յաղթանակի համար 
Հայաստանի եւ Սփիւռքի մէջ բնա-
կող հայ ժողովուրդի զաւակներու 
եւ յատկապէս Հայաստանեայց 
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ 
ներդրած նշանակալից նիւթական 
աւանդը:
Մենք ամբողջութեամբ վճարած ենք 
20-րդ դարու բոլոր պատերազմներու 

մեր պարտքը: Եւ հիմա, առաւել 
քան ուրիշ ոեւէ մէկը, քաջ կը 
գիտակցինք խաղաղութեան արժէ-
քը: Մեր ինքնութիւնը լաւագոյնս 
կ՝արտայայտուի խաղաղութեան 
պայմաններու մէջ, ստեղծագործ 
եւ կենարար աշխատանքի միջո-
ցով: Միեւնոյն ժամանակ, գիտնա-
լով խաղաղութեան գինը, մենք 
միշտ պատրաստ ենք ամէն գնով 
պաշտպանելու զայն եւ հարկ եղած 
պարագային վերստին մարտնչե-
լու մեր ազատութեան եւ արժա-
նապատւութեան համար:
Զուգադիպութիւն, կամ գուցէ 
նախախնամութեամբ կանխորո-
շուած օրինաչափութիւն է, որ այս 
օրերուն մենք կը տօնենք նաեւ 
Շուշիի ազատագրումն ու Արցախի 
պաշտպանութեան բանակի ստեղծու-
մը: Իրադարձութիւններ, որոնք 
բացառիկ նշանակութիւն ունեցան 
մեր նորագոյն պատմութեան համար: 
Շուշիի ազատագրումը ազդարարեց 
Արցախի ազատագրման սկիզբը: 
Պսակուելով փայլուն յաղթանակով՝ 
անիկա, իր հերթին, դարձաւ մեր 
ժողովուրդի անվտանգութեան 
ապահովման եւ խաղաղութեան 
պահպանութեան առհաւատչեան: 
Այսօր եւս մենք հաստատակամ 
ենք. Արցախի Հանրապետութեան 
ժողովուրդի անվտանգութիւնն ու 
ինքնորոշման իրաւունքի իրացումը 
սակարկութեան առարկայ չեն: Անոնք 
բացարձակ արժէքներ են մեզի համար:
Յիշենք եւ արժանին մատուցենք 
Շուշիի եւ ողջ Արցախի ազատագրման 
համար զոհուած մեր հերոսներուն։ 
Անոնք կանգնեցան նոյնքան ամուր, 
որքան իրենց պապերը մօտ կէս դար 
առաջ՝ Երկրորդ համաշխարհային 
պատերազմին: Յիշենք Ապրիլեան 
քառօրեայ պատերազմին ինկած մեր 
երիտասարդները՝ մեր նորօրեայ 
հերոսները, որոնք իրենց կեանքով 
ապացուցեցին, որ անմար են մեր 
ժողովուրդի ազատատենչ ոգին եւ 
կամքը։ 
Փա՛ռք հայ ժողովուրդի ազատութեան 
համար մարտնչած բոլոր հերոսներուն:
Կեցցէ՛ յաւիտենական Հայաստանը»:
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Մեր ռազմավարութիւնը պիտի ըլլայ ոչ 
թէ այն, որ մարդիկ տուները փակուին, 
այլ իրենց առօրեայ կեանքին մէջ պահեն 
հակահամաճարակային կանոնները: 
Պիտի փորձենք վարչական լծակներ 
օգտագործել ատոր համար»,- ըսած 
է Փաշինեան:
 Վարչապետը նաեւ նշած է, որ մտա-
դիր են արգիլել առանց դիմակի փողոց 

Մտադիր Ենք Արգիլել Առանց Դիմակի Փողոց Դուրս 
Գալը. Վարչապետ

դուրս գալը:
«15 օր առաջ նման պահանջք չմտցու-
ցինք, որովհետեւ կրնար դիմակներու 
պակասուրդ յառաջանալ: Հայաստա-
նիմէջ արտադրութիւններ կան, ճիշդ 
է` թանկ են, բայց յոյս ունինք, որ 
կ՛աժաննան: Ճգնաժամ է, ամէն մէկս 
մենք մեզի քիչ մը նեղութիւն պիտի 
տանք»,- ըսած է ան:

Արցախի Հանրապետութեան 
պաշտպանութեան բանակի 
ստեղծումը եւ Շուշիի ազատագրումը 
եռապատկեցին այդ տօնի բերկրանքը՝ 
դառնալով համայն հայութեան մեծա-
գոյն յաղթանակը, բազմահազար քաջ 
հայորդիներու ոգիի, մտքի ու բազուկի 
յաղթանակը: Մենք ապացուցեցինք 
մեզի եւ աշխարհին, որ կրնանք կռուիլ 
մինչեւ վերջին շունչը եւ պաշտպանել 
հող հայրենին, կրնանք յառնել 
փլատակներէն եւ կերտել պետութիւն, 
միջազգային չափանիշներուն 
համապատասխան, ազատ, անկախ 
ու ժողովրդավարական պետութիւն:
Մեր ժողովուրդի հերոսական աւան-
դոյթներու շարունակողը այսօր 

երիտասարդ սերունդն է՝ հայրենասէր, 
կիրթ, խիզախ ու պատուախնդիր: 
Անոնք լաւ գիտեն իրենց հայրերու 
եւ պապերու արեամբ ձեռք բերուած 
յաղթանակին գինը եւ զայն կը պահեն 
աչքի լոյսի պէս:
Թանկագի՛ն բարեկամներ,
Այս տօնական օրը մենք նախ եւ 
առաջ կը յիշենք հայրենիքի համար 
զոհուած մեր բոլոր հերոսները, 
գլուխ կը խոնարհենք անոնց անմահ 
յիշատակին առջեւ: Մեր պարտքն է՝ 
իրականութիւն դարձնել անոնց իղձերն 
ու նպատակները, կառուցել հզօր, 
անվտանգ ու զարգացած երկիր:
Կեցցէ՛ մեր հերոսական բանակը:
Փա՛ռք ու պատիւ հայրենիքի 
նուիրեալներուն:
Փա՛ռք ու պատիւ հայ ժողովուրդին»:

Մեր Ժողովուրդի Հերոսական Աւանդոյթներու 
Շարունակողը Այսօր Երիտասարդ Սերունդն է. 
Բակօ Սահակեանի Ուղերձը

Դուք Շուշիի Ազատագրութեան Օրուան Խորհրդանիշն 
էք. Նախագահ Արմէն Սարգսեան Հիւրընկալած է 
Արցախի Հերոս Արկադի Տէր Թադէւոսեանը
Շուշիի ազատագրման 28-րդ 
տարեդարձի առթիւ Հանրա-
պետութեան նախագահ Արմէն 
Սարգսեան այսօր հիւրընկալած է 
Արցախի հերոս, Շուշիի ազատագրման 
գործողութեան հրամանատար Արկա-
դի Տէր Թադէոսեանը:
«Շուշիի ազատագրումը շատ մեծ 
նշանակութիւն ունի բոլորիս համար: 
Շուշիի ազատագրումէն յետոյ ամէն 
մարդ գիտէր, որ` վերջ, պատերազմը 
պիտի յաղթենք,- շնորհաւորելով 
հրամանատարը` ըսած է նախագահ 
Սարգսեանը: -Քսանութ տարի 
առաջ տեղի ունեցածին տրուած են 
տարբեր գնահատականներ, բայց 
իմ գիտակցութեան մէջ Դուք Շուշիի 
ազատագրման օրուան խորհրդանիշն 
էք: Ի հարկէ, լաւ պիտի ըլլար, որ մեր 
միւս ընկերները եւս այստեղ ներկայ 
ըլլային: Եռաբլուրի ամէն մէկ մարտիկ 
հերոս է, անկախ անկէ` պետութիւնը 

զայն յայտարարա՞ծ է ազգային հերոս, 
թէ՞ ոչ: Անոնք բոլորը հերոսներ են:
Որպէսզի յաղթանակը մշտական ըլլայ, 
պէտք է ամէն օր աշխատինք, որ 
ե՛ւ Հայաստանը, ե՛ւ Արցախը ըլլան 
հզօր, ուժեղ թէ՛ տնտեսութեամբ, թէ՛ 
պետական կառուցուածքով, թէ՛ բանա-
կով: Ունենանք հզօր Հայաստան եւ 
հզօր Արցախ»:
Արկադի Տէր Թադէւոսեան շնորհա-
կալութիւն յայտնած է գնահատանքի եւ 
հիւրընկալութեան համար` նշելով, որ 
Շուշիի յաղթանակը մեր ժողովուրդի 
միասնականութեան շնորհիւ էր: «Մենք 
ազգովի այդ պայքարը մղած ենք, միայն 
բանակը չէր: Ատիկա մեր ժողովուրդի 
միասնութեան յաղթանակն էր: 
Ապագային նոյնպէս մենք ունինք այդ 
միասնականութեան կարիքը` յետագայ 
յաղթանակներու համար»,- նշած է 
Արկադի Տէր Թադէւոսեան:
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Արցախի Հանրապետութեան Նախագահի Պաշտօնը 
Ստանձնելու Առիթով Երդման Հանդիսաւոր Խօսքս 
Ժողովուրդիս Պիտի Յղեմ Պատմական Շուշիէն.

Արայիկ Յարութիւնեան

Այսօր գլուխս կը խոնարհեմ 
Հայրենական մեծ պատերազմին 
եւ Շուշիի ազատագրման մարտին 
փառաւոր յաղթանակ կերտած մեր 
ժողովուրդի քաջարի զաւակներու 
ձգած անուրանալի աւանդին առջեւ: 
Հպարտ եմ, որ եղած եմ հայոց 
բերդաքաղաք Շուշին վերջնա-
կանապէս մերը դարձուցած ազա-
տութեան զինուորներէն մէկը, ուր 
հերոսի մահով ինկան լաւագոյնները. 
հազա՜ր փառք բոլոր նահատակնե-
րուն:
Սրտագին շնորհաւորանքներս 
մեր միասնական հայրենիքի սահ-
մանները անառիկ պահողին եւ 
տարածաշրջանին մէջ խաղաղու-
թեան իրական երաշխաւորին՝ 

Պաշտպանութեան բանակին ու 
անոր ողջ անձնակազմին՝ բանակի 
ստեղծման 28-րդ տարեդարձին առի-
թով:
Հայրենիքի եւ Սփիւռքի մէջ ապրող 
սիրելի՛ հայութիւն
Այս պարտաւորեցնող պահուն կը 
յայտարարեմ, որ, ի նշանաւորումն 
հայ ժողովուրդի տարած 
յաղթանակներուն, Մայիս 21-ին, 
Արցախի Հանրապետութեան 
նախագահի պաշտօնը ստանձնելուս 
առիթով, երդման հանդիսաւոր խօսքս 
ժողովուրդիս պիտի յղեմ պատմական 
Շուշիէն՝ իբրեւ հաւատի հաւաստում 
լուսաւոր գալիքի նկատմամբ:
Փա ՜ռք հայ ժողովուրդին:
Կեցցէ ՜ ն անոր հերոսական զաւակնե-
րը»,- գրած է Ա. Յարութիւնեան:
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

ԳՈՅԺ
Ոչ Եւս Է Երախտաւոր Ընկ. Յարութիւն Մկրտիչեան
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Մկրտիչեան ՌԱԿի շարքերը համալրած է 1958-ին, Պէյրութի մէջ:
Ան միաժամանակ անդամակցած է Հ.Բ.Ը.Միութեան եւ իր գործօն 
մասնակցութիւնը բերած է Հ.Ե.Ը.ի Անդրանիկ-Սեւան տղոց 
սկաուտական շարժումին եւ ֆութպոլի ակումբին:
1968-ին ընտանեկան բոյն կազմած է Մարիամ Սարգիսեանի 
հետ եւ  բախտաւորուած զոյգ զաւակներով՝ Կարինէ եւ Կարէն:
Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին պատճառով 
ընտանիքը 1983-ին փոխադրուած է Ամերիկա եւ բնակութիւն 
հաստատած Նիւ Եորքի Քուինզ քաղաքը:
Ամերիկայի մէջ ան շարունակած է ծառայել Ռամկավար Ազա-
տական Կուսակցութեան, Նիւ Եորք, Նիւ Ճըրզիի Արմենակ-
Յովսէփեան ակումբէն ներս, զբաղցնելով պատասխանատու 
պաշտօններ: Ան նաեւ գործօն անդամ էր Թէքէեան Մշակութային 
Միութեան:
Անոր դուստրը՝ Կարինէն, ԱՄՆի մէջ կ’ամուսնանայ Ռիչարտ 
Ուորթիի հետ եւ իր ծնողներուն կը պարգեւէ թոռնուհի մը՝ 
Ամանտա, 16 տարեկան:
Ան երկու տարի առաջ կորսնցուցած էր իր կողակիցը:
Գաղափարի հաւատաւոր զինուորագրեալ հանգուցեալ ընկե-
րոջ յիշատակը միշտ վառ պիտի մնայ զինք ճանչնալու եւ իր 
մտերմութիւնը վայելելու բախտաւորութիւնը ունեցողներուն 
սիրտերուն մէջ։
Այս  տխուր  առիթով  Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան 
Կեդրոնական Վարչութիւնը իր խորազգաց  ցաւակցութիւնները  
կը յայտնէ  հանգուցեալի   հարազատներուն եւ բարեկամներուն 
եւ յատկապէս անոր եղբօրորդի՝ ՌԱԿ Արեւելեան Ամերիկայի 
Շրջանային վարչութեան ատենապետ, ՌԱԿ Կեդրոնական 
Վարչութեան անդամ  Ընկ. Նորայր Մկրտիչեանին:
Յաւերժ լոյս ու խաղաղութիւն իր հոգիին:
 

ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութիւն
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Նախագահ Սարգսեան Շուշիի Ազատագրութեան 
28-րդ Տարեդարձին Առիթով Այցելած է “Եռաբլուր”

Արցախի Մէջ Զինուոր Մը Զոհուած Է
Այսօր Ալ Պատրաստ Ենք Անհրաժեշտութեան 
Պարագային Հերթական Խորտակիչ Հարուածը 
Հասցնելու Հակառակորդին. Ջալալ Յարութիւնեան

«Շուշիի ազատագրումը, եթէ 
համեմատելու ըլլանք Երկրորդ 
համաշխարհային պատերազմի 
հետ, նոյնն էր, ինչ Սթալինկրատի 
կամ Քուրսքի ճակատամարտերը: 
Անոնք կոտրեցին պատերազմի 
տրամաբանութիւնը եւ ճանապարհ 
բացին դէպի յաղթանակ»,- «Մեդիա-
մասք»-ի փոխանցմամբ՝ լրագրողներու 
հետ զրոյցի ժամանակ ըսած է Արմէն 
Սարգսեան:
Հայաստանի նախագահը նաեւ 
անդրադարձաւ Հայրենական 
մեծ պատերազմին յաղթանակի 
75-ամեակին եւ նշեց, որ ճակա-
տամարտին մարտնչող 600 հազար 
հայերէն կէսը զոհուեցան:
«Մեր ժողովուրդը Սովետական 
Միութեան հարիւրէն աւելի հերոսներ 
տուաւ, հինգ մարաջախտ… Եւ 
ատիկա համաչափ չէր. փոքր 
ժողովուրդ` հինգ մարաջախտ, 
վաթսունէն աւելի զօրավար: Բնա-

կան է, որ այդ ժողովուրդին յաղթել 
հնարաւոր չէր, որովհետեւ այդ 
ժողովուրդը հակաֆաշիստական 
պայքարի առաջնեկներէն մէկն էր 
եւ, բնական է, որ այդ ժողովուրդին 
հնարաւոր չէր նաեւ ազատագրական 
ճակատամարտին յաղթել:
75 տարի առաջ իրենց կեանքը 
զոհած 300 հազար հայերէն որեւէ 
մէկուն անունը պիտի չմոռցուի: 
Ազատագրական պայքարի ողջ 
ընթացքին եւ, առանձնապէս այսօր, 
Շուշիի ազատագրման եւ՛ կազմա-
կերպիչները, եւ՛ նահատակուած 
հերոսները, եւ՛ անոնք, որ այսօր կան, 
անկախ անկէ, թէ ուր են, ինչ պաշտօնի 
են, ինչ կ՛ընեն, իրենց ընտանիքի հետ 
են, թէ գացած են Շուշի, անոնք բոլորը 
հերոսներ են: Նման հերսութիւնը չի 
ծերանար, անվերջ է: Մենք իսկապէս 
յաղթող ժողովուրդ ենք եւ՛ Երկրորդ 
համաշխարհայինի ժամանակ, եւ՛ 
ազատագրական պայքարին մէջ»,- 
ըսած է Արմէն Սարգսեան:

Արցախի Հանրապետութեան ՊՆ, 
ՊԲՀ, զօրավար-հրամանատար Ջալալ 
Յարութիւնեան ուղերձ յղած է Մեծ 
Հայրենականի մէջ տարած յաղթա-
նակին, Շուշիի ազատագրման եւ ՊԲ 
օրուան կապակցութեամբ։
«Սիրելի հայրենակիցներ,
Մայիս 9-ը առանձնայատուկ տեղ կը 
գրաւէ մեր պետական տօնացոյցին 
մէջ: Մեծ յաղթանակի, Շուշիի ազա-
տագրման եւ պաշտպանութեան 
բանակի օրը կը խորհրդանշէ 
պատմական առումով բեկումնային 
իրադարձութիւններ եւ հայրենիքի 
պաշտպանութեան գաղափարի շուրջը 
համախմբուած սերունդներու ամուր 
միասնութիւն:
75 տարի առաջ ֆաշիստական 
Գերմանիոյ անվերապահ անձնատւու-
թեան դաշինքը նաեւ հայ զինուորի, 
հայու ռազմական տաղանդի, 
հայկական զէնքի յաղթանակն էր: 
Պատերազմի առաջին իսկ վայրկե-
աններէն խիզախօրէն պայքարե-
լով նախայարձակ գերմանական 
զօրքերուն դէմ` խորհրդային բանակի 
հայ մարտիկներն ու զօրավարները 
Պրեսթի ամրոցին եւ Ստալինկրատի 
մէջ, Օտերի ափերուն եւ Ռայխսթագի 
մատոյցներուն մէջ կը պաշտպանէին 
նաեւ իրենց փոքրիկ հայրենիքը` 
Հայաստանը: Իր ծաւալներով աննա-

խադէպ այդ պատերազմին ընթացքին 
հայ մարտիկները ուշադրութիւն 
գրաւած են անօրինակ հերոսու-
թիւններով, հայ զօրավարները 
մշակած եւ իրականացուցած են 
փառայեղ ռազմագործողութիւններ, 
իսկ հայ գիտական միտքը խորհրդային 
բանակին տուած է նոր եւ հզօր 
զինատեսակներ:
Մեծ հայրենականին մասնակցած 
հայրերու եւ պապերու օրինակով 
դաստիարակուած սերունդը՝ անոնց 
դասերու կենսունակութիւնը կրցաւ 
ապացուցել արցախեան ազատա-
մարտին ժամանակ: Ստիպուած ըլլալով 
զէնք վերցնել այնպիսի պայմաննե-
րու մէջ, երբ Մայր Հայաստանի 
հետ վերամիաւորուիլ ցանկացող 
Արցախի գլխուն կախուած էր ֆիզի-
քական բնաջնջման միանգամայն 
իրական վտանգը, այդ սերունդը, 
կարճ ժամանակահատուածի մէջ, 
մարտական գործողութիւններուն 
զուգընթաց կազմաւորեց հզօր, 
մարտունակ բանակ` հայկական զէնքը 
փառաւորելով նոր յաղթանակներով: 
Այդ յաղթանակներու վառ խորհրդա-
նիշը Շուշիի ազատագրման ռազմա-
գործողութիւնն էր, որմով խորտակիչ 
հարուած հասցուեցաւ ատրպէյճա-
նական բանակի մարտական ոգիին ու 
բարոյական որակներուն եւ դարձաւ 

յետագայ բոլոր յաղթանակներուն 
անկիւնաքարը:
Հրադադարի հաստատումէն 
ետք՝ Պաշտպանութեան բանակը 
շարունակեց զարգանալ ու կատա-
րելագործուիլ, համալրուիլ նոր 
զինատեսակներով` առանց օտար 
ուժերու ներգրաւման դառնալով 
տարածաշրջանային խաղաղութեան 
գլխաւոր երաշխաւորը:
Պարտութիւն կրելով իր իսկ սանձա-
զերծած պատերազմին` Ատրպէյճա-
նը ամենեւին ալ չհրաժարեցաւ 
ցեղասպան ծրագիրներէն: Հայրե-
նեաց պաշտպաններու երիտա-
սարդ սերունդը, 2016 Ապրիլին 
կասեցնելով Ատրպէյճանի յարձա-
կումն ու ջախջախելով անոր 
նախայարձակ ուժերը, ապացուցեց, 
որ Մեծ հայրենականի եւ արցախեան 
ազատամարտի մէջ յաղթող քաջերու 
արժանաւոր յետնորդն է: Ցաւօք 
պատերազմի մէջ անխուսափելի 
են զոհերը: Բազմաթիւ հայորդիներ 
հայրենիքի ազատութեան նուիրա-
բերեցին ամէնաթանկը` կեանքը:

Փառք եւ պատիւ Մեծ հայրենականի 
եւ արցախեան ազատամարտին մէջ 
մարտիրոսուած բոլոր քաջորդիներուն:
Յաւերժ փառք Արցախի սահմաննե-
րը պաշտպանելու ընթացքին նահա-
տակուած ՊԲ բոլոր զինծառա-
յողներուն:
Այսօր ալ, պաշտպանութեան բանակը, 
շարունակաբար կատարելագործուե-
լով, արդիականացնելով իր զինանո-
ցը, ամրապնդելով մարտական 
հմտութիւններ, յուսալիօրէն կը 
պաշտպանէ մեր երկրի սահմաննե-
րը` պատրաստ անհրաժեշտութեան 
պարագային հերթական խորտակիչ 
հարուածը հասցնելու հակառակորդին:
Յարգելի հայրենակիցներ,
ՊԲ հրամկազմի եւ անձամբ իմ 
անունով կը շնորհաւորեմ բոլորիս 
Եռատօնը: Կը մաղթեմ յաջողու-
թիւններ թէ՛ անձնական կեանքի մէջ, 
թէ՛ ծառայողական ու աշխատանքա-
յին գործունէութեան մէջ: Վստահ եմ, 
որ մեր զաւակները պիտի ապրին 
զարգացած, հզօր ու խաղաղ երկրի 
մէջ»:

Մայիս 10-ին, ժամը 18:25-ի 
սահմաններուն, ՊԲ արեւելեան 
ուղղութեամբ տեղակայուած զօրա-
մասերէն մէկուն պահպանութեան 
տեղամասին մէջ, դեռ չպարզուած 
հանգամանքներով, զոհուած է 
ՊԲ զինծառայող, 2001-ի ծնունդ 
Սասուն Սուրէնի Մարգարեանը: 
Այս մասին տեղեկացանք Արցախի 
Հանրապետութեան պաշտպանու-
թեան նախարարութեան մամուլի 

ծառայութենէն։
Դէպքին մանրամասնութիւնները 
պարզելու համար կը կատարուի 
քննութիւն:
Արցախի Հանրապետութեան 
պաշտպանութեան նախարարու-
թիւնը կը կիսէ կորստեան ծանր վիշտը 
եւ իր զօրակցութիւնը կը յայտնէ 
զոհուած զինծառայողի ընտանիքի 
անդամներուն, հարազատներուն ու 
ծառայակիցներուն:
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Faith?” (Mark 4:40)
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DISTRICT OF

COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

ing during the pre-construction phase.


ARMENIAN AMERICAN MUSEUM

SELECTS MATT CONSTRUCTION

AS PRE-CONSTRUCTION

GENERAL CONTRACTOR

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

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

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

The life of a human being is always 
entangled in storms and turbulent 
waters. The journey of our life is 
challenged with all kinds of hurdles. 
And fear dominates our lives when 
we tend to exercise our faith and 
reveal within us the strength God 
has graced on us all. We often feel 
abandoned by God, yet we tend to 
forget to put our faith in action.
When Christ, our Lord, addressed 
His disciples as they were sail-
ing together in stormy weather, He 
equally addresses us all with the 
same words:  “Why are you afraid? 
Have you no faith?”
Christ, our Lord is reminding us to 
put off the dust accumulated on our 
faith. Furthermore, He challenges 
us all to live the faith, the most 
important ingredient to illuminate our 
spiritual life. Thus, each of us need 
to respond to Christ with courage 
and fight the challenges and hurdles 
pounding on us in life and live our 
life with the Master.
Let us trust the Lord our God and 
thus faith will lead us all to stand 
tall and strong against all the odds 
of the present times.

Archbishop Hovnan Derderian
Primate

Armenia Won’t Lift Coronavirus State Of Emergency For Now - PM

Artsakh President-Elect Announces Upcoming Administration 
Appointments

Robert Kocharyan To Remain In Jail

Russian President Congratulates Armenian President On Victory Day

PM Pashinyan Issues Congratulatory Message On Triple Holiday

President Of European 
Council Urges EU Member 
States To Open Borders As 
Soon As Possible

Azerbaijani Troops Fire Against Civilians In Tavush – No Casualties

Armenia won’t lift the state of emer-
gency but the coronavirus restric-

tions will be eased, Prime Minister Nikol 
Pashinyan announced.
“We simply don’t have an option of not 
continuing the state of emergency. But 
the restrictions regime will be different, 
eased,” Pashinyan said.
The coronavirus-related state of emer-

gency was declared on March 16th, 
and then prolonged on April 14th until 
May 14th.
The lockdown measures have been 
gradually lifted and the economy is 
re-opened. Few restrictions still remain 
in place, such as the suspension of 
public transport.

A Yerevan Court of General Jurisdiction 
chaired by Judge Anna Danibekyan 

published the decision over the motions 
filed by the lawyers of 2nd President 
of Armenia Robert Kocharyan on sus-
pending the detention of Kocharyan or 
changing his preventive measure and 

releasing from jail on bail or personal 
guarantees.
ARMENPRESS reports the Court denied 
the motions.
The next court session is shceduled on 
May 19, 13:00.

Armenian President Armen Sarkissian 
on the occasion of the 75th anniversa-
ry of the victory of the Great Patriotic 
War, ARMENPRESS was informed 
from the press service of teh Armenian 
President’s Office.
‘’Honorable Armen Vardanovich, please, 
accept my sincere congratulations on 
the occasion of the 75th anniversary of 
the victory of the Great Patriotic War.
By celebrating this noble day for our 
peoples, we offer our deep respect to the 
eternal feat of those who fought against 

fascism, ensuring peace and freedom 
for the next generations.
I am confident that the traditions of 
military fraternity formed during the 
years of the war, consolidation and 
mutual help will serve as firm basis in 
the future as well for the development of 
the Armenian-Russian allied relations.
Please, convey my best wishes of health, 
happiness and welfare to all the veterans 
living in Armenia”, reads the congratula-
tory message of the Russian President.

President-elect of Artsakh Arayik 
Harutyunyan has revealed some of 

his picks for his upcoming government.
Harutyunyan said his Chief of Staff will be 
Karen Danielyan. Lusine Gharakhanyan 
will be appointed Minister of Education, 
Science and Sport.
Aram Sargsyan will serve as Minister of 

Urban Development.
He said that his Free Fatherland Alliance 
has held a meeting and decided to 
select Artur Tovmasyan as candidate 
for Speaker of Parliament.
The bloc’s parliamentary faction will be 
led by Artur Harutyunyan.

Azerbaijani troops opened fire from 
large caliber weapons in the direc-

tion of Berkaber village of Tavush 
Province, ARMENPRESS reports 
Defense Ministry spokesperson of 
Armenia Shushan Stepanyan wrote on 
her Facebook page.
‘’Today, on May 13 at 14:00 the 

Azerbaijani troops opened fire from 
large caliber weapons in the direction 
of Berkaber village of Tavush Province, 
damaging some houses. The adver-
sary was silenced following the ade-
quate retaliation of the Armenian border 
guards’’, she wrote, adding no casualties 
occured as a result of the incident.

Prime Minister of Armenia Nikol 
Pashinyan issued a message on 

the occasion of the 75th anniversary of 
the victory in the WWII, Shushi liberation 
and Artsakh Defense Army establish-
ment day.

As ARMENPRESS was informed from 
the Office of the Prime Minister, the 
message runs as follows,
“Dear compatriots,
Congratulations to all of us on Victory 
Day. This very day 75 years ago, our 

President of Russia Vladimir Putin has 
sent a congratulatory message to The Member States of the European 

Union should open borders as soon 
as possible, which have been closed 
since March as a result of coronavirus 
pandemic. ARMENPRESS reports, cit-
ing TASS, President of the European 
Council Charles Michel said, speaking 
at the European Parliament.
‘’Taking appropriate measures, it’s nec-
essary to open the European borders 
as soon as possible’’, he said.

people joined other peoples of the for-
mer Soviet Union to celebrate the victory 
over fascism, one of the greatest evils 
in human history. 
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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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The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

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

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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Community News

Blogger Comes Across Abandoned Armenian Village In Israel

SIRANUSH GHAZANCHYAN 

Blogger Alexander Lapshin has come 
across Armenian graves near a small 
town of Atlit 20km south of Haifa.Atlit is 
known for its powerful crusader fortress 
and a creepy prison, built by the Brits 
and now turned into a museum.
“Guided by the map, I passed through 
the whole town and reached a field. A 
nondescript path led through the fields 
towards little-known Neolithic era caves. 
And suddenly I saw two Armenian 
graves, and not old ones, dating back to 
1970s,” the blogger tells in a Facebook 
post.

 

He then walked further to come across 
several dilapidated buildings.
“Only after I searched the Internet, I 
found out that the site was home to an 
Armenian village of Barikh between 

1924 and 1970. In 1924, a dozen 
Armenian families from Haifa moved 
here, looking for a more peaceful place 
to live. In Haifa, relations between Jews 
and Arabs were getting more and more 
aggravated (which ultimately led to the 
first Arab-Israeli war of 1948) and the 
Armenians tried to stay away from this,” 
Lapshin says.

“In 1970, already as part of Israel, the 
Armenian village of Barikh gradually dis-
appeared. The elderly were dying, and 
young people were leaving for work in 
Haifa and Tel Aviv. As a result, there was 
no single resident in the village in 1971, 

and only a few graves and ruins remind 
of this village today,” the blogger adds.

armradio.am

The victory was achieved through 
enormous human suffering, sacrifice, 
unprecedented courage and perse-
verance.
The Armenian nation played a signifi-
cant role in bringing about that victory 
and, as a result, in liberating Europe 
from the scourge of fascism. More than 
half a million Armenians were involved 
in the war as part of the Soviet army. 
Thousands of Armenians fought in the 
squads of resistance movements in 
European countries.
The Armenian people sacrificed about 
300,000 lives on the altar of victory. For 
a nation that had survived the Genocide 
just a quarter of a century ago, it was 
an incredibly large number comparable 
to the human losses suffered by the 

great powers. While no hostilities had 
taken place on our soil, the population 
of Soviet Armenia fell by more than 13 
percent at the end of the war.
Today, as we bow to the memory of our 
martyrs, we are proud of our ancestors’ 
heroism.
During the war, 107 Armenians were 
awarded the title of Hero of the Soviet 
Union, the highest award given for 
exceptional heroism. The significant 
contribution made to mankind’s victory 
by the Armenians living in Armenia 
and the Diaspora and especially the 
valuable material contribution of the 
Armenian Apostolic Church deserve 
special praise.
We have fully paid off our debt for all 
the wars in the 20th century. And now 
we are well aware of the cost of peace 
more than anyone else. Our identity is 

best expressed through creative work 
we do in peacetime. At the same time, 
knowing the price of peace, we are 
ready to defend it at all costs and to 
stand up again for our freedom and 
dignity, where necessary.
Whether a coincidence, or perhaps a 
deed of Providence, on this very day we 
are celebrating the liberation of Shushi 
and the establishment of the Artsakh 
Defense Army, exceptional events that 
crowned Armenia’s modern history.
The liberation of Shushi ushered in the 
liberation of Artsakh. Followed up with a 
brilliant victory, it became the pledge for 
our people’s security and peace. We are 
firmly determined to ensure the security 
of the people of the Artsakh Republic: 
their right to self-determination is not 
subject to bargaining. Both are absolute 
values for us.

PM Pashinyan Issues Congratulatory Message On Triple Holiday

Feasts And Special Prayers During The Celebrations Of The Divine Liturgy
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Let us commemorate and pay tribute to 
our heroes who died for the liberation of 
Shushi and Artsakh. They stood just as 
strong as their ancestors did about half 
a century ago in World War II.
Let us commemorate those brave guys 
who fell in the Four-Day April War - our 
modern-day heroes who sacrificed their 
lives to prove our people’s unbreakable 
will for freedom.
Glory to all our heroes who fought for 
the freedom of the Armenian people!
Long live Armenia and Artsakh!”

News from Armenia & Artsakh

Under the pastoral leadership of the 
Diocesan Primate His Eminence 
Archbishop Hovnan Derderian, the 
Western Diocese of the Armenian 
Church of North America continues 
to carry out its religious, cultural and 
humanitarian missions even in these 
most challenging times. 
With the Primate’s blessings, the cel-
ebration of the Divine Liturgy in the 
upcoming Sundays will be dedicated to:
Physicians and Nurses (May 17),
Teachers, students and graduates 
(May 24)
The Armenian Christian family (May 
31)
The Reverend Clergy of the Western 
Diocese with Jubilees (June 7)
The Catholicon of Holy Etchmiadzin 
(June 14)
Fathers – on the occasion of Father’s 

Day (June 21)
May 17 – Dedicated to physicians, 
nurses and medical staff
A special prayer will be held for the 
health, well-being and safety of all pro-
fessionals in the medical field.
May 24 – Dedicated to teachers, 
principals, students and graduates
A special prayer will be held for educa-
tors, students and graduates of the class 
of 2020. Graduates will be presented 
the opportunity on the special occasion 
to address their heartfelt messages via 
live-stream.
May 31 – Dedicated to the Armenian 
Christian family
The address of His Eminence 
Archbishop Karekin Khachadourian, the 
first Primate of the Western Diocese of 
the Armenian Church of North America, 
to the Armenian family will be read 

during the service.
Heartfelt remarks will also be delivered 
by the Diocesan Primate His Eminence 
Archbishop Hovnan Derderian.
June 7 – Reverend Clergy Jubilee 
Celebrations
On the occasion of the Feast of the 
Catholicon of Holy Etchmiadzin, a spe-
cial prayer will be held for the rever-
end clergy of the Western Diocese, 
especially those with jubilee birthdays. 
The service will include a live-stream 
performance by the Shnorhali Choir of 
the Western Diocese.
June 14 – Feast of the Catholicon of 
Holy Etchmiadzin
On the occasion of the Feast of the 
Catholicon of Holy Etchmiadzin, a spe-
cial prayer will be held during the service 
for the sustainability and prosperity of 
the Mother See of Holy Etchmiadzin, the 

spiritual center of the Armenian people.
June 21 – Father’s Day
A special prayer will be held in cele-
bration of Father’s Day.  The service 
will include live-stream performances 
dedicated to fathers by the Shnorhali 
Choir and the Deacons of the Western 
Diocese.
With genuine wishes, we cordially invite 
you to take part in all live-stream cele-
brations of the Divine Liturgy.

Office Of The Western Diocese
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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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30th Anniversary
1989-2019

Archbishop Tiran Nersoyan
Former Primate of America Patriarch-Elect of Jerusalem
1904-1989

Fr. ZAVEN ARZOUMANIAN, PhD

During his tenure as the Primate of the Diocese of America, the present loca-
tion of St. Vartan Cathedral was purchased in 1949 at the corner of the Second 
Avenue and 34th Street in NYC. Later with Archbishop Nersoyan’s initiative the 

St. Nersess Theological Seminary was founded in 1961, providing clergy for 
both Dioceses of North America ever since. 

Early Years
Thirty years ago Archbishop Tiran Nersoyan passed away in New York City after 
a long and most fruitful life in Jerusalem, Europe, and especially in the United 
States, as a great administrator, primate, theologian, and ecumenist. He was 
born Nersess Tavoukjian in Aintab in 1904, the son of a great patriot Archpriest 
Nersess Tavoukjian, who headed the self-defense of  Armenians in Aintab during 
the genocide of the Armenians by the Ottoman Turks, saving many compatriots 
and leading them to Aleppo, Syria. Nersess was admitted to the Theological 
Seminary of the Armenian Patriarchate in Jerusalem, and as a brilliant graduate 
was ordained a priest by Patriarch Yeghishe Tourian of Jerusalem in 1928, receiving 
Tiran Nersoyan his new name and surname.
While still a deacon, Nersoyan helped the editing and the publication of Patriarch 
Malachia Ormanian’s “Azkabadoum” volume III, under the supervision of his teach-
er Bishop Papken Gulesserian. Following his ordination he was sent to England 
to study, and upon his return was entrusted both the position of the Dean of the 
Seminary and the editor of SION, the official organ of the Patriarchate, under 
Patriarch Torkom Koushagian who passed away in 1939.

Pastor and Primate
In 1938 the young priest Father Tiran Nersoyan was sent to Paris by his superior, 
Patriarch Torkom Koushagian, as the pastor of the Armenian Cathedral, and a year 
later for his eloquent English was invited by the church administration as pastor of 
St. Sarkis Church in London, where he served with distinction until 1943, introducing 
for the first time the Armenian Church and its legacy to the West. As recorded by 
a contemporary correspondent, “he advanced widespread work, including basic 
publications and lectures, both to the local Armenians and to the westerners.” He 
was invited to Geneva twice to take part in the conferences of the World Council 
of Churches to deliver speeches introducing the theology and the legacy of the 
Armenian Church, briefing also on the much needed international status of the 
Armenian Patriarchate in Jerusalem.    

Primate of the American Diocese
From 1938 to 1943 Archbishop Karekin Hovsepian of Holy Etchmiadzin was the 
Primate of the American Diocese of the Armenian Church. In 1943 he was elected 
Catholicos of the Great House of Cilicia. The same year the Diocesan Assembly 
elected the Very Reverend Tiran Nersoyan Primate of the Diocese, who arrived 
in New York prior to the departure of Archbishop Hovsepian, who bestowed on 
the newly elected Primate the ten degrees of Dzayrakooyn Vartabed (Plenary 
Doctorate) before assuming the leadership of the Diocese. The Diocesan Council 
asked the Mother See of Holy Etchmiadzin to promote Primate Nersoyan to the 
episcopal rank. The Mother See was still vacant at the time, and in 1945 the 
National-Ecclesiastical Assembly convened in Etchmiadzin for the election of the 
next Catholicos of All Armenians, who would ordain a set of direly needed bishops 
for the Armenian Church.

The Primate in Holy Etchmiadzin
Soon the former Primate, now His Holiness Karekin I Catholicos Hovsepian of 
the House of Cilicia, and his successor the Very Reverend Father Nersoyan met 
each other in Holy Etchmiadzin in 1945 to take part in the National Assembly 
of the Armenian Church to elect the next Catholicos. Under the presidency of 
Catholicos Karekin I, the Assembly elected His Holiness Kevork VI Chorekjian 
Catholicos of All Armenians who received the ordination and the anointing by the 
hands of Catholicos Karekin I, his classmate back at the Kevorkian Seminary in 
Etchmiadzin. The new Pontiff soon ordained 10 bishops, including Bishop Tiran 
Nersoyan, Primate of the Eastern Diocese of America.
In 1944 the Diocesan Center was located on the 5th Avenue in New York under 
limited and primitive conditions with only 15 clergy in charge of the parishes. During 

Archbishop Nersoyan’s tenure the number and the quality of the clergy multiplied 
with his former students from the Seminary of Jerusalem who had migrated or 
were invited to the United States to join the Diocese. The Primate made sure that 
all had enrolled in higher academic schools under his supervision, and only upon 
graduation to be ordained priests and assume pastoral duties. All graduated from 
Episcopal Seminaries and then were ordained to the priesthood by Archbishop 
Nersoyan. Among those invited from Jerusalem were two distinguished senior 
members of the Brotherhood, Reverend Fathers Shnork Kaloustian and Torkom 
Manougian, who later became Patriarchs of Constantinople and of Jerusalem 
respectively.

Infrastructure of the Diocese 
The Primate’s first priority was to draft a set of by-laws as the Constitution of the 
Diocese to be presented to the Diocesan Assembly and ratified by His Holiness 
the Catholicos of All Armenians. Those by-laws in their essential parts remain 
the leading legal documents as of today. During his ten year primacy, from 1944-
1954, a total of 37 organized parishes flourished in the Eastern Diocese with 23 
church buildings and 21 active parish priests. Through his initiative and pursu-
ance, a most important achievement indeed, an active committee purchased the 
present location of the Diocese in 1949, and later followed up with the plans of 
new diocesan buildings, eventually culminating in the building of the impressive 
St. Vartan Cathedral.
Bishop Nersoyan was elevated to the rank of an Archbishop in 1953 by the Encyclical 
of His Holiness Kevork VI of Holy Etchmiadzin. The Primate through his penetrating 
vision felt the need and gave priority to gather the youth of all parishes, and soon 
organized for the first time the Armenian Church Youth Organization of America 
(ACYOA). The youth were enthused to realize a Primate who cares for them and 
to teach the many facets of the Armenian Church legacy. A standing committee 
among the youth turned into a full-fledged organization with chairman and officers, 
with their own by-laws drafted by the Primate, to convene monthly and annually 
in the name of the Diocese. The input of the youth eventually made the Diocese 
a healthy and promising institution, leading remotely to the establishment of St. 
Nersess Theological Seminary, the first and the only in America, even by the hands 
and the leadership of the same Archbishop Tiran Nersoyan.
On separate levels the Primate established the Ladies Auxiliary and parochial 
Armenian Schools on one-day-a-week basis, thus enriching the Diocese by 
various programs to benefit the Armenian Church and culture in America. In fact, 
Archbishop Nersoyan was the first Primate to establish the basic infrastructures 
of the Diocese with his inter-church experience and insight from Europe, keeping 
his continuous contact with the WWC and the NCC of America.

World War II
All those achievements were under the political umbrella of the Second War and 
the Soviet regime, and for that matter the Archbishop was aware not to jeopardize 
the relation between the Diocese and the Holy See which was most sensitive 
as the center of our church was under harsh conditions of the Soviets. Through 
his contacts with the West, some overt activities by Archbishop Nersoyan could 
possibly touch the other side of the world during the cold war, which at some point 
were noticed by the Mother See. The point was brought to the Primate’s attention 
by the Catholicos of All Armenians with a warning not to get involved in western 
modern interests under the guise of church relations and religious actions. 
The courageous Primate, however, was able to manipulate the issue and advance 
his contacts by publications and lectures. Undoubtedly Archbishop Nersoyan’s 
primacy laid the foundations of the American Diocese of the Armenian Church 
firmly, so that the future of the Diocese could meet all challenges with the change 
of the times. If today the Armenian Church in America and Canada is the pride of 
our nation, physically and spiritually, also being able to reach the outside world 
with significant philanthropic assistance, good part of the credit must go to the 
late Primate Archbishop Tiran.

Patriarch-Elect of Jerusalem
Completing his ten-year term of Primacy, Archbishop Tiran tendered his resig-
nation for more important commitments in the Jerusalem Patriarchate where he 
belonged. Upon his resignation in 1954, the Archbishop went to Jerusalem to help 
the already much delayed election of the Patriarch. Patriarch Guregh II Israelian had 
passed away in 1949, and the locum tenens Archbishop Yeghishe Derderian was 
postponing the election neglectfully for no reason. The Brotherhood in Jerusalem 
demonstrated the same negligence, as Archbishop Nersoyan and some members 
of the Brotherhood from the United States arrived in Jerusalem wishing to remedy 
the situation. The locum tenens was absent from the Patriarchate for a long time 
and for no reason, and the Brotherhood, headed by Archbishop Souren Kemhajian 
welcomed Archbishop Nersoyan for further actions. General Assembly of the 
Brotherhood convened under Kemhajian and elected Nersoyan locum tenens, 
and next elected him Patriarch of the Holy See of St. James Patriarchate in 1957.
Unfortunately the Jordanian authorities in Amman, where Archbishop Derderian 
was residing as the deposed and expelled locum tenens by the Brotherhood, also 
suspended by the Catholicos of All Armenians, instigating the secular authorities, 
accused Archbishop Nersoyan and the opponents as foreign citizens, and demand-
ed his status as the legitimate locum tenens. Treacherously, the state authorities 
suddenly arrested the Patriarch-Elect Archbishop Tiran Nersoyan and expelled 
him from the country. Later in June 1960, Derderian was forcefully installed by the 
same authorities as the locum tenens, who immediately called an Assembly of the 
Brotherhood to elect him Patriarch. Patriarch Derderian’s tenure was the longest 
and also productive in many ways, from 1960 to 1990 when he passed away.
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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
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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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to those names. We should 
admit that it was not an easy 
task to do what the translator 
has accomplished by han-
dling a text of 1000 years old. 
Father Arzoumanian must 
have been master of both 
languages, the Classical 
Armenian and the English, in 
addition to his understanding 
of political and social condi-
tions of the time, identifying 
people in their religious and 
psychological state of mind, 
and above all, to penetrate 
into the subtle meanings of the words and phrases, always faithful to the context.
We realize that our ancient literature flourished in monasteries where spiritual 
leaders and their disciples worked very hard to revive the manuscript texts of our 
religion and history, even under threatening circumstances. To find a true translator 
required no less dedication to reproduce the original works, being just as much 
the inheritor of those divines, blessed with the gifts of a true cleric. Here we have 
Father Arzoumanian invested with those gifts just the same who was capable in 
translating into English as genuinely as possible.

The Armenians and the Georgians 
For the sake of the Christian awakening of the people of Caucasus, Part II of 
Ukhtanes is irreplaceable in terms of two neighboring nations, the Armenians and 
the Georgians, the earliest converts being the Armenians and the Georgians their 
subjects, until such time when the latter treacherously deviated from the Armenian 
Church at the dawn of the 7th century. This particular source has ample evidence, 
with correspondences between the two, the Georgians being subjects first, and 
later defectors, when Bishop Gurion who was ordained by Catholicos Movses 
II of Yeghivard of Armenia (574-604), defected and proclaimed adherence to 
the Orthodox Church with the tribute given to the Council of Chalcedon which the 
Armenian Church had rejected during Catholicos Babken of Othmus (490-516). 
All deviations were for the search of an independent and national church of Georgia.

Transliteration and Conclusion 
Similar to the translation of the History of Ghevond, Father Arzoumanian, has 
implied the correct transliteration according to the rules of pronunciation and 
etymology, considering both the facts that the Classical Armenian is the language 
that is translated, and the inflexibility that occurs in the English language, for 
which reason diacritical signs are utilized as approved by  Armenian scholars. In 
conclusion, after reading this translation by Vartabed and Doctor Arzoumanian 
we certainly reminisce the Translators of the Golden Age Armenia, who absorbed 
fully the knowledge of the Armenian, as well as the Greek and related languages, 
thus bringing wealth in the Armenian culture. They not only translated, but they 
also rescued some of the original texts that were lost, leaving behind the Armenian 
version as the only text available serving as the orginal. Following their steps, 
Arzoumanian, their distant disciple, now is offering wealth to the foreign international 
culture, rather than borrowing from it, this way contributing to the introduction of 
our national culture to the world civilization.

Tr. with abbreviations from Eastern Armenian by F.Z.A.

MARDIROS KAVOUKJIAN
 Academician, Architect and author of

“The Origins of the Names Armen, Hye,
  and Urartu” (1973)

The Text
In 1982 the Reverend Father Zaven Arzoumanian translated and published the 
HISTORY  of Ghevond (8th c.) into English for the first time. Ghevond, a priest, 
lived during the Arab invasions into Armenia and wrote his work as an eyewitness, 
thus offering an important and reliable source of the contemporary Armenian 
history. In his critical edition of the English translation, Arzoumanian proved a 
capable translator adding to the text ample annotations in scholarly manner, dis-
playing sharp intellect and investigative mind as a grateful scholar. He presented 
the History of Ghevond to the Academic Board at Columbia University in New 
York, defending his translation as his doctoral thesis. [Both History of Ghevond 
and History of Ukhtanes  were republished by the Western Diocese, Burbank, in 
2007 and 2008. FZA].
Subsequently, I was looking forward that Father Arzoumanian would come up with 
further scholarly achievements, a serious task he undertook three years later in 
translating the History of Bishop Ukhtanes of Sebastia, a 10th century historian, 
and publishing equally successfully Parts I and II. The third part was lost initially, 
probably detached for reasons of theological conflicts even as early as Ukhtanes’ 
time. In my opinion the Armenians would have kept the third part to prove the 
priority of the Armenian Church as against the ungratefulness of the Dzat people. 
The same with the Georgians who disgraced themselves as they left the Armenian 
Church unfaithfully. I still think that the lost section was probably never written and 
at best was not included in the History.

The Translation
Upon receiving Part II of the text translated into English, I asked myself how 
and where Father Arzoumanian could locate those unseen and almost forgotten 
texts, printed only once 120 years ago? My answer was, the work itself finds its 
true sponsor who can appreciate its value. Ukhtanes’ History  was published in 
Vagharshapat in 1871, and its translation into French by M. Brosset appeared the 
year before in 1870, both of them obsolete long ago, since Arzoumanian made 
so many amendments and corrections in the Armenian text for the first time by 
hundreds and listed them carefully on the opening pages of his translation. The 
History of Ukhtanes  had three parts, as follows:
Part I.  Concerning the Kings and the Patriarchs of Armenia
Part II. Concerning the Severance of the Georgians from the unity with the  
Armenian Church
Part III. (Lost) Concerning the Baptism of the nation called the Dzat.
Parts I and II are printed in the 1871 edition, and after meticulous corrections, Father 
Arzoumanian has translated them, giving priority to Part II as more important than 
Part I, since the latter, as he states, is a rough repetition with excerpts copied and 
unedited from earlier historians, whose names Ukhtanes has mentioned as his 
sources. Arzoumanian adds, however, that “This for sure does not mean that Part 
I is entirely unimportant, since it reflects earliest readings of Movses Khorenatsi 
and other historians, whose earliest available copies, today lost, were read by 
Ukhtanes, preserving some of the more legitimate readings of the past historians.”

The Present Translation
Beside the translation, Father Arzoumanian has done a thankful job in exploring 
many searches to produce the numerous annotations that collectively contribute 
to the commentary of various place and proper names, dates and events related 

St. Nersess Theological Seminary
Having tried to return to Jerusalem while Derderian was still in Amman, Patriarch-
Elect Archbishop Tiran Nersoyan returned to the USA to continue his most appre-
ciated mission, this time working on the establishment of an Armenian Theological 
Seminary in America, exclusively for the American born young men, who would 
enroll after having their college degrees in various fields. Archbishop Tiran started 
from Evanston, IL where he found a benefactor Satenig Ouzounian, and in 1960 
purchased a large residence to accommodate classrooms and dormitory for the 
first three years’ academic work, himself designated Dean of the Seminary, named 
after St Nersess the Graceful, by Primate Archbishop Sion Manoogian.  
The St. Nersess Seminary moved to New York where flourished academically and 
in terms of students. Presently in Armonk, NY, under the Dean Reverend Father 
Mardiros Chevian, it warrants full accommodations with a large and impressive 
campus and a chapel offering graduates ready for ordination. Four decades ago 
the first graduate was ordained priest by the Dean His Eminence Archbishop 
Tiran Nersoyan, and the most recent two ordinations into priesthood were taken 
place in July, 2019 by the Primate of the Eastern Diocese and the President of 
the Seminary His Grace Bishop Daniel Findikian. 

30th Anniversary
1989-2019

Archbishop Tiran Nersoyan
Former Primate of America Patriarch-Elect of Jerusalem
1904-1989

Historian Ukhtanes Of Sebastia

History Of Armenia  (10th Century)
Translation into English by Rev. Zaven Arzoumaian, PhD
Reviewed by Mardiros Kavoukjian, PhD
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Դոկտ. Դուրեան Քալիֆորնիոյ Տարածքին 
«Քորոնա» Ժահրին Դէմ Պայքարին Մէջ 
Առաջատար Դեր Պիտի Ստանձնէ

Թրամփ Փաթրիք Յովակիմեանը 
Առաջադրած է Ազգային Հետախուզութեան 
Տնօրէնի Գրասենեակի Գլխաւոր 
Խորհրդականի Պաշտօնին

ԱՄՆ Գլխաւոր Համաճարակաբանը Ծերակոյտին Մէջ Խօսած է Նուպար Աֆէյեանի 
Ընկերութեան Ստեղծած Պատուաստանիւթին Մասին

Յառաջիկայ Կիրակիներին Ձօնուած Արարողակարգեր

թեամբ հետազօտութիւնները արագ 
ընթացքով առաջ կ’երթան:
Անդրադառնալով երեխաներուն 
դպրոցներ վերադարձնելու հարցին` 
Ֆաուչին շեշտեց պսակաձեւ ժահրի 
քննութեան մատչելիութեան ապա-
հովման անհրաժեշտութիւնը: Երկրի 
գլխաւոր համաճարակաբանը 
յայտնած է, որ ժամանակէն շուտ 
վերաբացումը կրնայ յանգեցնել 
հիւանդութեան կրկնութեան: Ան 
ընդգծեց, որ մինչեւ դպրոցներու 
վերսկսումը պատուաստանիւթը 
դժուար թէ պատրաստ ըլլայ:
Յիշեցնենք, որ Սպիտակ տունը կը 
շարունակէ պնդել, որ նահանգները 
վերաբացուին երկու շաբթուան 
ընթացքին դէպքերու թիւի կայուն 

անկումի եւ շատ քննութիւններ 
կատարելու պարագային: Այնուա-
մենայնիւ, այս ուղեցոյցները խորհրդա-
տուական բնոյթի են, եւ շատ 
նահանգներ, որոնք անցեալ շաբաթ 
սկսան մեղմացնել սահմանափա-
կումները, չեն հետեւիր այդ չափա-
նիշներուն:

Քալիֆորնիոյ կառավարիչ Կեւըն 
Նիւսըմ «Քորոնա» ժահրին դէմ 
նահանգային պայքարին եւ յատկա-
պէս համաճարակին տարածումը 
զսպելու համար վարակուածները 
հետապնդելու գործին մէջ, առա-
ջատար դեր մը վստահած է Ռոզ եւ 
Ալէք Փիլիպոս Ազգային վարժարանի 
տնօրէն դոկտ. Ալինա Դուրեանին, 
որ այս նպատակով պիտի գործակցի 
Քալիֆորնիոյ համալսարանի Լոս 
Անճելըսի (UCLA) եւ Սան Ֆրանսիսքո-
յի (UCSF) մասնաճիւղերուն հետ։
Հանրային առողջապահութեան 
մարզին մէջ միջազգային ճանա-
չում վայելող դոկտ. Դուրեան 

Մեկուսացումի այս օրերին հոգևոր 
ծառայութիւնը արդիւնաւէտ շարու-
նակելու, հաւատաւոր մեր հայորդի-
ներին հոգևոր պահանջմունքները 
բաւարարելու համար Արևմտեան 
թեմը, Բարեխնամ Առաջնորդ 
Տ. Յովնան Արք. Տէրտէրեանի 
առաջնորդութեամբ շարունակ նոր 
հնարաւորութիւններ է որոնում և 
գործադրում։
Ներկայիս Ձեր ուշադրութեանն ենք 
ներկայացնում նոր քայլերը։ Առաջնորդ 

ԱՄՆ նախագահ Տանըլտ Թրամփ 
Ազգային հետախուզութեան տնօրէնի 
գրասենեակի գլխաւոր խորհրդականի 
պաշտօնին համար առաջադրած է 
Փաթրիք Յովակիմեանի թեկնածու-
թիւնը։ Այս մասին կը տեղեկանանք 
News.am-էն։
Նշենք, որ ներկայիս Յովակիմեան 
կը զբաղեցնէ գլխաւոր դատախազի 
տեղակալ եւ գլխաւոր դատախազի 
տեղակալի շտապի ղեկավար Ճեֆրի 
Ա. Ռոզէնի օգնականի պաշտօնը 

Նախորդ Երեքշաբթի օրը ԱՄՆ 
Ծերակոյտի առողջապահութեան, 
կրթութեան, աշխատանքի եւ 
կենսաթոշակներու յանձնաժողովին 
մէջ տեղի ունեցան լսումներ, որուն 
հեռավար դրութեամբ մասնակցեցաւ 
ԱՄՆ-ի գլխաւոր համաճարակաբան, 
դոկտոր Էնթընի Ֆաուչին, կը հաղորդէ 
«Փանորամա»-ն։
Լսումներուն նոյն ձեւով կը 
մասնակցէին նաեւ այլ պաշտօնա-
տար անձինք` Հիւանդութիւններու 
կանխարգիլման կեդրոնի տնօրէն 
Ռոպերթ Ռեթֆիլտը, Սնունդի ու 
դեղօրայքի վերահսկողութեան 
վարչութեան ղեկավար Սթեֆան Հանը 
եւ առողջապահութեան փոխնա-
խարար Պրեթ Ճիուարը: Պսակաձեւ 

Լոս Անճելըս գաւառի Հանրային 
առողջապահութեան յանձնաժո-
ղովին անդամ է: Ան նաեւ Քալի-
ֆորնիոյ համալսարանի Լոս 
Անճելըսի մասնաճիւղի Հանրային 
առողջապահութեան «Ֆիլտինկ» 
դպրոցի մէկ բաժանմունքին 
փոխտնօրէնն է եւ հանրային 
առողջապահութեան մարզին մէջ 
սպասարկութիւններ տրամադրած է 
Հայաստանի եւ Արցախի իշխանու-
թիւններուն, հեղինակած է Արցախի 
Հանրապետութեան Ազգային առողջա-
պահութեան առաջին ծրագիրը եւ 
արժանացած է Արցախի նախագահին 
«Երախտագիտութեան» շքանշանին։

Սրբազանի օրհնութեամբ և անձնա-
կան նախաձեռնութեամբ յառաջիկայ 
կիրակիների պատարագները ձօնուած 
պիտի լինեն համապատասխանաբար՝
- Բժիշկներին և բուժաշխատողներին,
- Ուսուցիչներին, աշակերտներին և 
շրջանաւարտներին
- Հայ քրիստոնեայ ընտանիքին,
- Հոգևորականաց օր, 
- Կաթողիկէ Ս. Էջմիածնի տօն,
 - Հայրերի օր
Կիրակնօրեայ Ս. Պատարագների 
ժամանակացոյցը ներկայացնում ենք 
ստորև.
Մայիս 17 – Նուիրուած բժիշկներին, 
բուժաշխատողներին, բժշկական 
սպասարկող անձնակազմին։ 
Կը կատարուի մասնաւոր աղօթք՝ 
նուիրուած բժիշկներին և առողջա-
պահութեան ոլորտի բոլոր աշխա-
տակիցներին։
Մայիս 24 – Նուիրուած ուսու-

արդարադատութեան նախարա-
րութեան մէջ:
Բացի այդ, ան Արդարադատութեան 
նախարարութեան առընթեր արտա-
սահմանեան պետութիւններու 
պահանջներու կարգաւորման 
յանձնաժողովի անդամ է: Անոր 
թեկնածութիւնը առաջադրուած էր 
նախագահին կողմէ եւ հաստատուած 
էր Ծերակոյտի կողմէ 2018 թուակա-
նին:

ժահրին համավարակին նուիրուած 
լսումները հեռավար կարգով Թենեսիի 
իր տունէն առցանց կը նախագահէր 
ինքնամեկուսացած հանրապետական 
ծերակուտական Լամար Ալեքսանդրը:
Դոկտոր Ֆաուչին յիշեցուց, որ 
անհրաժեշտ է համարժէք ախտո-
րոշում`պսակաձեւ ժահրին հետ 
կապուած հարցերը լուծելու համար: 
Այս առնչութեամբ ան յիշեցուց, որ 
Առողջապահութեան ազգային 
հիմնարկը, որ կը ներառէ իր ղեկա-
վարած գերատեսչութիւնը, ընդլայնած 
է ախտորոշման ծրագիրները:
Ըստ անոր, պսակաձեւ ժահրի 
պատուաստանիւթի մշակման գործին 
մէջ մեծ աշխատանք կը տարուի 
գիտնականներու կողմէն: Այս ուղղու-

ցիչներին, դպրոցների տնօրինու-
թեանց, աշակերտներին և շրջա-
նաւարտներին։
Կը կատարուի մասնաւոր աղօթք՝ 
նուիրուած  կրթութեան ոլորտին, 
այդ շարքին նաև՝ այս տարուայ 
մեր շրջանաւարտներին։ Այդ 
կապակցութեամբ պատարագի 
աւարտին երիտասարդ շրջանա-
ւարտներ իրենց խօսքը կ’արտասանեն 
live-streaming-ի միջոցով։ 
Մայիսի 31- Նուիրուած քրիստո-
նեայ հայ ընտանիքին։
Այս առիթով կ’ընթերցուի թեմի 
Անդրանիկ Առաջնորդ Գարեգին 
Եպս. Խաչատուրեանի պատգամը՝ 
նուիրուած հայ ընտանիքին, նաև 
Յովնան Արքեպիսկոպոսի պատգամը 
օրուայ խորհրդին համապատասխան։
Յունիս 7 – Հոգևորականաց 
օր։ Այս առիթով կատարել յատուկ 
աղօթք՝ նուիրուած թեմի հոգևորա-

կանաց, ի մասնաւորի թեմի այն 
հոգևորականներուն, որոնք ունին 
յոբելինական տարեդարձներ։ Live-
streaming համերգով պիտի ելոյթ 
ունենայ Առաջնորդարանի «Շնորհա-
լի» երգչախումբը։   
Յունիս 14 – Կաթողիկէ Ս. Էջմիածնի 
Տօն։ Ս. Էջմիածնի Տօնի առիթով 
կատարել մաղթանք նուիրուած Ս. 
Էջմիածնի։ 
Յունիս 21 - Հայրերի օր։  Ս. Պատա-
րագին աղօթքով յիշել հայրերը և այն 
դարձնել նաև քարոզի մէջ ներառնուած 
նիւթ։ Ս. Պատարագի աւարտին 
Առաջնորդարանի «Շնորհալի» երգչա-
խումբը և սարկաւագաց դասը live-
streaming-ով հանդէս պիտի գան 
երգերով՝ ձօնուած հայրերուն։ 
Մեր հաւատացեալ հայորդիներին 
մաղթում ենք ապահով և հոգևոր 
կեանքով լեցուն օրեր։

Դիւան Առաջնորդարանի
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Լիբանանի մէջ Արաբական Միացեալ 
Էմիրութիւններու կողմէ կատարուած 
մարդասիրական-բարեսիրական 
աշխատանքներու շրջագիծին մէջ, 
Լիբանանի հայոց թեմի Ազգային 
առաջնորդարանը 11 մայիս 2020-ին, 
ստանձնեց սննդեղէնի 100 սնտուկներ, 
որոնք պիտի բաժնուին համայնքի 
կարիքաւոր ընտանիքներուն։
Այս առիթով, Լիբանանի հայոց 
թեմի առաջնորդ գերշ. Տ. Շահէ 

«Ջաւախքին Աջակցութիւն» 
հիմնադրամի ջանքերով՝ Հրայր եւ 
Աննա Յովնանեաններ հիմնադրա-
մի նիւթական աջակցութեամբ՝ 
Ախալցխայի մէջ հիմնադրուած 
«Արմաթ» ճարտարագիտական 
տարրալուծարանը, Մայիս 11-ին, 
«Արմաթ»ը բուժհաստատութիւններու 
կողքին է» շարժման ծիրէն ներս՝ 
քաղաքի «Իմեդի» բժշկական կեդրո-
նին փոխանցեց «քորոնա» ժահրէն 

Հայաստանին
Մայիս 13-ին Լիթուանիոյ Շիաուլիայ 
քաղաքի օդակայանին մէջ տեղի 
ունեցած է Լիթուանիոյ կողմէ 
Հայաստանին որպէս մարդասիրական 
օգնութիւն տրամադրուելիք բժշկական 
սարքաւորումներու փաթեթաւորման 
եւ ճանապարհման արարողութիւնը, 
որուն մասնակցած է Լիթուանիոյ մէջ 
ՀՀ դեսպանութեան հիւպատոս Միսակ 
Բալայեանը:
Այս մասին կը տեղեկանանք Լիթուա-
նիոյ, Լաթուիոյ եւ Էսթոնիոյ մէջ 
Հայաստանի դեսպանութենէն։

Մայիս ամսուան մէջ կը յիշատա-
կուին երկու տօներ՝ Նահատակներու 

եպս. Փանոսեան իր խորին շնորհա-
կալութիւնը կը յայտնէ Արաբական 
Միացեալ Էմիրութիւններու իշխան 
շէյխ Խալիֆա պըն Զայէտ Ալ 
Նահիանի, գահաժառանգ իշխան շէյխ 
Մոհամատ պըն Զայէտ Ալ Նահիանի 
եւ Լիբանանի մէջ Արաբական Միա-
ցեալ Էմիրութիւններու դեսպան 
Տոքթոր Համատ Սաիտ Ալ Շամիսի, 
ընդհանրապէս Լիբանանին եւ ի 
մասնաւորի Լիբանանի համայնքին 

պաշտպանուելու միջոցներ։ Այս մասին 
կը տեղեկանանք Akhaltskha.net-էն։
Պաշտպանիչ դիմավահանները 
«Արմաթ» ճարտարագիտական 
տարրալուծարանի խմբակավար 
Մանուշակ Նահապետեանը փոխան-
ցեց «Իմեդի» բժշկական կեդրո-նի 
տնօրէն Կիրորկի Պարամիձէին։
Յիշեցնենք, որ Ախալցխայի «Իմեդի» 
բժշկական կեդրոնին մէջ այժմ կը 
գործէ յատուկ կէտ, ուր յաճախ 

Մարդասիրական օգնութեան 
տրամադրման մասին որոշումը 
Լիթուանիոյ կառավարութիւնը 
կայացուցած է Ապրիլ 22-ին, ըստ 
որուն` Արեւելեան Գործընկերութեան 
անդամ շարք մը երկիրներու, 
որոնց շարքին` Հայաստանին, 
«Քորոնա» ժահրի դէմ պայքարին 
աջակցելու համար յատկացուած 
էր ընդհանուր արժողութեամբ 
100 հազար եուրոյի օգնութիւն` 
լիթուանական ընկերութիւններու 
կողմէ արտադրուած բժշկական 
պարագաներու տեսքով:

տօնը եւ Մայրերու տօնը, որոնք վեր 
կը բարձրացնեն զոհողութեան եւ 

նկատմամբ իրենց ցուցաբերած 
նուիրումին, շնորհակալութիւն յայտնե-
լով անոնց ճիգերուն եւ մաղթելով, 

մեկուսացման գօտիներէն կը տեղա-
փոխեն ջերմողները։ Այս պահուն 
«Իմեդի» բժշկական կեդրոնի մէջ կայ 
«քորոնա» վարակի 4 դէպք եւ այդ 
իսկ պատճառով դիմավահաններ 
բժիշկներուն համար նոյնպէս շատ 
կարեւոր էին մնացած պաշտպանիչ 
միջոցներուն հետ միասին։
«Արմաթ»ը բուժհաստատութիւննե-
րու կողքին է» շարժման ծիրէն 
ներս, արդէն պաշտպանիչ դիմա-

որ այս դժուարին օրերը աղօթքով 
եւ հաւաքական աշխատանքով կը 
յաղթահարուին։

վահաններ յանձնուած են Ախալքա-
լաքի, Նինոծմինդայի եւ Ասպինձա-
յի հանրային բուժհաստատու-
թիւններուն։

Լիբանան
Արաբական Միացեալ Էմիրութիւնները 
Կը Զօրակցի Լիբանանահայ Կարիքաւորներուն

Վրաստան
Ախալցխայի «Արմաթ» Ճարտարագիտական Տարրալուծարանը 
Բժիշկներուն Պաշտպանիչ Դիմավահաններ Փոխանցեց

Լիթուանիա
Մարդասիրական Օգնութիւն` Լիթուանիայէն Հայաստանին

Սուրիա
Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդը Այցելեց Սուրիոյ Պատերազմի 
Նահատակներու Մայրերուն

նուիրուածութեան վսեմ յատկու-
թիւնները:
Բարեպատեհ այս տօներուն 
առիթով, Կիրակի, 10 Մայիս 2020-ի 
առաւօտուն, յետ Սուրբ եւ Անմահ 
Պատարագին, Բերիոյ Հայոց Թեմի 
Բարեջան Առաջնորդ Գերշ. Տ. Մասիս 
Եպս. Զօպուեան, ընկերակցութեամբ 
Արժ. Տ. Գառնիկ Քհնյ. Չափանեանի, 
այցելեց Սուրիոյ պատերազմի կարգ 
մը նահատակներու մայրերուն, իրենց 
բնակարաններէն ներս: Այս մասին կը 
տեղեկանանք «Գանձասար»-էն։
Սրբազան Հայրը իր հայրական 
օրհնութիւնը տալով մխիթարեց 
նահատակներուն մայրերը եւ 
կեանք խորհրդանշող գարնանային 
ծաղկեփունջ նուիրելով իր որդիական 
սէրն ու յարգանքը յայտնեց անոնց, 
մեծարելով իրենց զաւակներուն նահա-
տակութիւնը եւ անոնց ընդմէջէն 

բոլոր մեր նահատակները, որոնք 
Սուրիական Հայրենիքի ազատութեան 
համար իրենց կեանքը նուիրաբերե-
ցին:
Սրբազան Հայրը նահատակներու 
ընտանիքներուն հետ մտերմիկ զրոյց 
ունենալով մօտէն հետաքրքրուեցաւ 
անոնց առողջական, նիւթական 
եւ հոգեկան պայմաններով եւ իր 
զօրակցութիւնն ու աջակցութիւնը 
յայտնեց անոնց:
Այս առիթով, Մասիս Եպիսկոպոս 
իր երախտագիտութիւնը յայտնեց 
Սուրիական Հայրենիքին եւ սուրիա-
հայութեան անունով պատրաստա-
կամութիւն յայտնեց ի գին ամէն 
զոհողութեան պայքարելու՝ Սուրիոյ 
տարածքային ամբողջականութիւնը 
ապահովելու համար:
Սրբազան Հայրը գօտեպնդեց եւ 
խրախուսեց նահատակներուն ընտա-
նիքները, հաստատելով, որ նման 
հանդիպումներով շարունակ պիտի 
յիշենք մեր նահատակները եւ անոնց 
յիշատակը անթառամ պիտի պահենք 
մեր հաւաքական յիշողութեան մէջ:
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Շարունակելով մարդասիրական 
օգնութեան ուղղուած իր երկարամեայ 
գործունէութիւնը բոլոր այն վայրե-
րուն մէջ, ուր հայերը վտանգուած 
են, ՀԲԸՄ-ը «Քորոնա» ժահրի 
համավարակին պայմաններուն մէջ 
օգնութեան հասած է աշխարհի 
տարբեր երկիրներու մէջ ապրող 
հայերու ամենախոցելի խաւերուն, 
կը տեղեկացնէ ՀԲԸՄ-ը իր տարածած 
հաղորդագրութեան մէջ։
«Վարակը կտրուկ ազդեցութիւն ունե-
ցած է մարդոց կեանքի եւ գոյութեան 
միջոցներու վրայ, եւ այդ պատճառով 
ՀԲԸՄ-ն ստանձնած է ամենատարբեր 
միջոցներով օգնելու յանձնառութիւն` 
հոգալով մեր հայրենակիցներու ինչպէս 
ֆիզիկական եւ նիւթական, այնպէս 
ալ յուզական կարիքները: Սակայն, 
անշուշտ, ամէնէն աւելի կարեւոր է 
մարդոց սեղանին սնունդ հասցնելը», 
– ըսած է ՀԲԸՄ նախագահ Պերճ 
Սեդրակեան: 
Մերձաւոր Արեւելքէն, Հայաստանէն 
եւ Աւստրալիայէն մինչեւ Հիւսիսային 
եւ Հարաւային Ամերիկա` ՀԲԸՄ-ն 
կը ծաւալէ ինչպէս ռազմավարական 
մակարդակի գործունէութիւն, այնպէս 
ալ կ՛աշխատի իր մասնաճիւղերու 
միջոցով ապահովել, որ անհատներն 
ու ընտանիքները ստանան սննդարար 
մթերք եւ կենսական անհրաժեշտու-
թեան այլ պարագաներ:
ՀԲԸՄ-ի պարէնի փաթեթներու 
բաշխման ծրագիրը տարուան սկիզբը 
սկսած է Լիբանանի մէջ` երկրի 

Ընթացիկ տարուան մարտին 
Հայաստանի մէջ ֆիզիքական 
անձանց արտաքին դրամական 
փոխանցումներու ծաւալը փետրուարի 
համեմատ նուազած է 14.3 միլիոն 
տոլարով (կամ 10.8 տոկոսով): Ընդ 
որում, երկիրներու շարքին ամենամեծ 
բացարձակ անկումը գրանցուած է 
Ռուսաստանի մասով՝ 7.9 միլիոն 
տոլարով (կամ 13.2 տոկոսով):
Նշենք, որ Ռուսաստանի եւ Հայաստա-
նի մէջ համավարակի հետ կապուած 
սահմանափակումները (ներդրուած 
էին միայն մարտի երկրորդ կէսին) 
դեռ չեն հասցուցած ցոյց տալ իրենց 
բացասական հետեւանքները: Դատե-
լով առաջին եռամսեակի պաշտօ-
նական տուեալներէն՝ մեր քաղա-
քացիներու՝ ՌԴ ժամանակաւոր գաղթի 
եւ ժամանման ցուցանիշները մէկ 
տարուան ընթացքին չեն նուազած: 

տնտեսութեան քայքայման պատճա-
ռով: 
«Քորոնա» ժահրի բռնկման ու 
մեկուսացման պահէն սկսած ՀԲԸՄ 
մասնաճիւղերը օրինակ վերցուցին 
Լիբանանի փորձէն` կատարելով որոշ 
փոփոխութիւններ, մասնաւորապէս, 
առ այն, թէ հասարակութեան որ 
խաւին պէտք է առաջնահերթութիւն 
տրուի: 
Օրինակ` ՀԲԸՄ Մոնրէալի գրասե-
նեակը ամէնէն առաջ ձեռք մեկնեց 
տարեցներուն եւ սիրիահայ փախստա-
կաններուն` սկսելով զատկային 200 
արկղերի առաքումէն, որ այսօր 
արդէն հասած է 500 արկղի իւրա-
քանչիւր առաքման ժամանակ: 
Թորոնթոյի գրասենեակը վերջերս 
յայտարարած է նման ծրագիրի մը 
մասին` պարտաւորուելով որպէս 
սկիզբ տրամադրել 500 արկղ, եւ 
կ՛օժանդակէ ժողովրդագրական 
նոյն խումբի մարդոց` առաւելագոյն 
արդիւնաւէտութիւն եւ ծածկոյթ 
ապահովելու նպատակով համա-
գործակցելով փաթեթաւորող եւ 
առաքող ընկերութեան մը հետ:
Այդ ընթացքին Լոս Անճելըսի մէջ 
միութեան կողմէ իրականացուող 
«Լոս Անճելըսը կը հոգայ» (LA Cares) 
ծրագիրը ընդլայնուած է` օգնութեան 
ձեռք մեկնելով տուեալ համայնքի 
ցանկացած կարիքաւորի: 
Սուրիոյ մէջ ՀԲԸՄ-ի Լաթաքիա 
եւ Գամիշլի մասնաճիւղերը մեծ 
պահանջարկ ունէին ախտահանիչ 

Այդպէս, այս տարուան յունուար-
մարտ ամիսներուն Ռուսաստանի 
մէջ գաղթի հաշուառման համար 
աւելի քան 127 հազար ՀՀ քաղաքացի 
դիմած է: Իսկ անցեալ տարուան 
նոյն ժամանակահատուածին այդ 
ցուցանիշը նոյնիսկ քիչ մը աւելի 
ցած էր՝ չհասնելով 123 հազարի: Այս 
ցուցանիշները կը հրապարակուին 
եռամսեակային կտրուածքով, ուստի 
մարտի իրավիճակի մասին կարելի է 
միայն ենթադրութիւններ ընել:
Ռուսաստանէն փոխանցումներու 
անկման հիմնական պատճառը 
մարտին ռուբլիի նկատմամբ ԱՄՆ 
տոլարի կտրուկ ամրապնդումն է՝  
փետրուարի համեմատ 14.5 տոկոսով: 
Այդ իսկ պատճառով մարտին 
դրամական փոխանցումներու 
քանակի կորուստները 7.5 միլիոն 
տոլարի հասած էին: Ապրիլէն 

Սփիւռք
ՀԲԸՄ-ը Պարէնային Օգնութիւն Կը Տրամադրէ Աշխարհի Տարբեր Մասերու Մէջ Ապրող Հայերուն

Արտերկրէն Դրամական Փոխանցումներու Նուազումը Վատ Ազդեցութիւն Կ՚ունենայ 
Հայաստանի Մարզերու Ընտանիքներուն

պարագաներու, եւ կամաւորները 
ապահովեցին ատոնց մեծաքանակ 
առաքումը: 
Ուրուկուէյի Մոնթեւիտէօ քաղաքին 
մէջ ՀԲԸՄ-ն միացած է սնունդի 
բաշխման ուղղութեամբ հայկական 
կազմակերպութիւններու ջանքերուն` 
այդ ամէնուն աւելցնելով իր առանձնա-
յատուկ բաղադրիչը` տեղացի կամա-
ւորներու պատրաստած տնական 
ուտեստները:
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի հետ 
գործակցութեամբ, ՀԲԸՄ Հայաստա-
նի գրասենեակը առաջին ամսուան 
ընթացքին սննդամթերքով լի 

արկղներ տրամադրած 900 տարէց 
քաղաքացիի, որոնք Երեւանի, 
Էջմիածինի եւ Վանաձորի մէջ եկե-
ղեցւոյ հովանիին տակ գործող 
բարեգործական ճաշարաններու 
այցելուներն են: Արկղներու պարու-
նակութիւնը նախատեսուած է մէկ 
ամսուան համար, եւ կը ներառէ 
առաջին անհրաժեշտութեան սնունդ 
եւ մաքրութեան պարագաներ: Այս 
նախաձեռնութիւնը կը նախատեսուի 
շարունակել այնքան ժամանակ, քանի 
դեռ չեն մեղմուած համաճարակի 
բացասական հետեւանքները:

արտարժոյթի փոխարժէքի գործօ-
նին կ’աւելնայ համավարակի 
հետեւանքներու ազդեցութիւնը: Չէ 
որ մեր սեզոնային աշխատանքային 
գաղթերու մեծ մասը դէպի հիւսիս 
կ’երթայ գարնան, երբ այնտեղ 
շինարարական աշխատանքներ 
կ’ընթանան: Յիշեցնենք, որ Ռու-
սաստան մեկնողները հիմնական 
կ’աշխատին այս ոլորտի մէջ: 
Երկրորդ տեղը առեւտուրն է, որուն 
համար սեզոնայնութիւնն այնքան 
ալ արտայայտուած չէ, որքան շինա-
րարութեան մէջ:
Ռուսաստանը միշտ ժամանակաւոր 
աշխատանքի մեծ հնարաւորու-
թիւններ տուած է, որոնցմէ կ’օգտուին 
տասնեակ հազարաւոր ընտանիքնե-

րու ներկայացուցիչներ Հայաստանի 
մէջ: Տարիներ առաջ Հայաստանի 
մէջ ֆիզիքական անձանց դրամական 
փոխանցումներու զգալի մասը կու գար 
այս երկրէն:
Հայաստանի բնակչութեան ո՞ր 
խումբերը աւելի շատ տուժած են:
Ահա տեղեկութիւն ՀՀ կեդրոնական 
դրամատան հին ուսումնասիրութենէ, 
որ արդիական է նաեւ այսօր: Այսպէս, 
ԱՄՆ-էն փոխանցումներու աւելի քան 
70 տոկոսը բաժին կ’իյնար Հայաստա-
նի մայրաքաղաքին: Իսկ Ռուսաստանի 
մասով պատկերը ճիշդ հակառակն է. 
այս երկրէն փոխանցումներու աւելի 
քան 80 տոկոսը ստացած են մարզերու 
ընտանիքները: 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԱԶԴ

Մեր բոլոր աշխատակիցներէն, ազգային-եկեղեցական 
հաստատութիւններէն եւ ծանուցողներէն կը խնդ-
րենք իրենց գրութիւնները, հաղորդագրութիւննե-
րը, թղթակցութիւններն ու ծանուցումները յետայսու 
ուղարկել մեր Ել-Նամակի նոր հասցէին՝

noror2020@gmail.com

Ծանօթ. Նկատի ունենալ, որ տուեալ շաբթուայ մը 
թիւին մէջ լոյս ընծայելու համար, նիւթերը մեզի պէտք 
է հասած ըլլան, ոչ աւելի ուշ քան մեր թերթին հրա-
տարակութիւնը նախորդող Շաբաթ օր, Լոս Անճելըսի 
ժամով առաւօտեան ժամը 10:00: 



ՉորեքշաբÃÇ, 13 ՄայÇս 2020 18Գրական-Մշակութային

Գրական-Մշակութային

Hurriyet-ը Անդրադարձած է Պոլսահայ Նշանաւոր Feminist Գրող Զապէլ Եսայեանին

Ամերիկահայ Գնդապետը, Որ Մասնակցած 
Է Երկրորդ Աշխարհամարտին

Լոյս Պիտի Տեսնէ Հայրենի Գրող Ֆելիքս Բախչինեանի Նոր Հատորը

Կարծախի Եկեղեցին Ջուրի Մէջ է

Թրքական «Hurriyet» թերթի կայքի 
սիւնակագիր Պահար Չուհատարը 
անդրադարձած է պոլսահայ նշա-
նաւոր feminist գրող, թարգմանիչ, 
հրապարակախօս, գրականագէտ 
Զապէլ Եսայեանի կենսագրութեան 
պատկերներով Պոլսոյ մէջ բեմադրուող 
«Զապէլ» ներկայացման։ Այս մասին 
կ՝իմանանք Ermenihaber.am-էն։
«Բողազիչիի կատարողական 
արուեստներու ընկերակցութեան 
կողմէն առաջին անգամ 2017-
ին բեմադրուած «Զապէլ»-ը կը 
հրաւիրէ մեզ ճամբորդութեան 
հայ մտաւորական, գրող, կանանց 
իրաւունքներու պաշտպան Զապէլ 
Եսայեանի կեանքի ուղիով»,- կը գրէ 
հեղինակը եւ կ՝աւելցնէ, որ Զապէլը այն 
բազմաթիւ հայ մտաւորականներէն 
է, որոնց անունները չեն բարձրա-
ձայնուիր՝ հակառակ ժամանակա-
կից Թուրքիոյ բոլոր ոլորտներուն 
մէջ ունեցած անոնց անգնահատելի 
աւանդին։ 
Այս ծիրէն ներս՝ Չուհատար յիշեցու-
ցած է նաեւ, որ այսօր կարծես գաղտնի 
կը պահուի թրքական թատրոնի հիմքե-
րը հայ թատերական գործիչներու 

Ձիւնն ու անձրեւը, մէկ շաբաթէն աւելի 
տեւած վատ եղանակը եւ Կարծախ 
գիւղի եկեղեցւոյ տանիքի հսկայա-
կան ճեղքերը կրկին բարձրացուցած 
են Սուրբ Յովհաննէս Կարապետ 
եկեղեցւոյ անմխիթար վիճակի հարցը:
Այս մասին Jnews-ը կը գրէ, որ 
տեսանիւթ ստացած է իր ընթերցողէն` 
Վիթալի Բանգոյեանէն, ուր կ՛երեւի  
եկերեցւոյ մէջ հոսող ջուրը եկեղեցւոյ 
քարէ առաստաղի ճեղքերէն: Պատերը 
եւ սիւները ծածկուած են մամուռով, 

Երկրորդ աշխարհամարտի աւարտէն 
անցած է արդէն 75 տարի, եւ այդ 
առիթով Հայաստանի մէջ ԱՄՆ 
դեսպանատունն անդրադարձած 
է աշխարհը ֆաշիզմէն փրկելու 
պայքարին մասնակից ամերիկահայ 
հերոսներէն մէկուն՝ գնդապետ 
Վիքթոր Մաղաքեանին: Ան ԱՄՆ 
ծովահետեւակային ջոկատին մէջ իր 
ծառայութեան ընթացքին ստացած 
է երկու տասնեակէ աւելի մետալներ 
ու պարգեւներ եւ պատերազմի 
ընթացքին ամենաշատ պարգեւնե-
րու արժանացած ամերիկացի զինուո-
րականներէն է։ Երկրորդ աշխարհա-

Գրող, գրականագէտ, թարգմանիչ 
Ֆելիքս Բախչինեան կը կարծէ, որ 
մեկուսացման մէջ գտնուիլը նաեւ լաւ 
կողմեր ունի: Գրողն այս ընթացքին 

կողմէ դրուելու պատմութիւնը։ 
Կրկին գալով ներկայացման՝ ան կը 
նշէ, որ սենարի հեղինակներ Այսէլ 
Եըլտըրըմ եւ Տոյկու Տալեանօղլու 
կրցած են ցոյց տալ, որ պայքարի 
ոգին Զապէլի գիտակցութեան մէջ 
դրսեւորուած է դեռ մանուկ հասակէն։
«Ներկայացման մէջ մենք 1878-ի 
ռուս-թրքական պատերազմի տարին 
Պոլսոյ Սկիւտար թաղամասին մէջ 
ծնած Զապէլի կեանքին հիւրը կ՝ըլլանք՝ 
անոր ծնելէն մինչեւ քայլ առ քայլ 
մտաւորական ու իրաւապաշտպան 
դառնալը»,- կը գրէ հեղինակը 
եւ կ՝աւելցնէ, որ ներկայացումը 
հանդիսատեսին կը փոխանցէ Զապէլի 
կեանքի դրուագները Պոլիսէն մինչեւ 
Փարիզ, մինչեւ Ատանա ու Երեւան՝ 
անոր ստեղծագործութիւններով, 
գործունէութեամբ, մտքերով ու աշխոյժ 
քաղաքական դիրքորոշումներով։
«Ասիկա կանացի ներկայացում է ո՛չ 
միայն անով, որ բեմ կը տեղափո-
խուի մեր պատմութեան հզօր կին 
գործիչներէն մէկուն կեանքը, այլ անով, 
որ բոլոր դերասաններն ու ետնաբեմի 
մէջ աշխատած անձնակազմի մեծա-
մասնութիւնը կանայք են»,- կը նշէ 

իսկ սրբապատկերները` բորբոսով, 
այստեղ ամէն ինչ ջուրի մէջ է:
Փաստ է, որ եկեղեցին երկար ժամա-
նակ է կը գտնուի այս վիճակին մէջ։ 
Jnews-ը նիւթ մը հրապարակած էր 
2017 թուականին` Թուրքիոյ հետ 
սահմանակից Կարծախ գիւղի եկե-
ղեցւոյ վիճակի մասին, այդ ժամա-
նակուընէ ի վեր վիճակը նոյնն է:
Այդ ժամանակ ալ իրավիճակը ծայրա-
յեղ էր: Խոնաւութեան պատճառով 
սիւներն ու պատերը պատուած 

մարտի տարիներուն Խաղաղովկիա-
նոսեան ճակատին Մաղաքեան 
մասնակցած է եօթ խոշոր ճակա-
տամարտերու եւ երեք անգամ վիրա-
ւորուած:
Մաղաքեան մահացած է 17 օգոստոս 
1977-ին 61 տարեկանին։ Անոր աճիւնն 
ամփոփուած է Ֆրեզնոյի «Արարատ» 
հայկական գերեզմանատան մէջ:
Մաղաքեանի կերպարը կ’արտացոլուէ 
«Կանկ Հո» շարժանկարին մէջ: Ան 
պատերազմի աւարտէն ետք կնոջ ՝ 
Վերա Մաղաքեանի հետ Լաս Վեկասի 
մէջ պիզնես ունեցած է: 

կարդացած է սիրելի հեղինակներու 
գործերը, ստեղծագործած ու վայելած 
է ընտանիքի ընկերակցութիւնը:
«Արմէնբրես»-ի թղթակցի հետ զրոյցի 
ժամանակ Բախչինեանն ըսած է, որ 
յագեցած առօրեայի պատճառով 
ընթերցելու ժամանակ չէ ունեցած՝ 
այդ զբաղմունքը մշտապէս թողելով 
վաղուան: «Այս օրերուն շարք մը 
հրաշալի գիրքեր կարդացեր եմ, 
բայց կ’առանձնացնեմ Շահան 
Նաթալիի «Թուրքերը եւ մենք» 
ստեղծագործութիւնը, որ սկսած 
էի, բայց չէի աւարտած: Այն ինծի 

Չուհուտար։
Զապէլ Եսայան ծնած է 1878-ին Պոլիս: 
Ուսանած է Սորպոնի համալսարանի 
գրականութեան եւ  փիլիսոփայութեան 
բաժանմունքին մէջ:
Եսայեան 1908-ին վերադարձած 
է Կ. Պոլիս, Ատանայի ջարդերու 
կապակցութեամբ ստեղծուած 
պատուիրակութեան կազմով՝ 1909-ին 
մեկնած է Կիլիկիա, «Ազատամարտ» 
թերթին մէջ տպագրած է յօդուած-
ներ աղէտին մասին։ 1915-ին կրցած 
է խոյս տալ ձերբակալութենէն եւ 
ապաստանիլ Թիֆլիսի մէջ: 1918-
ին, Մերձաւոր եւ Միջին Արեւելքի 
երկիրներու մէջ կազմակերպած է հայ 
տարագիրներու, որբերու հաւաքման 
ու տեղաւորման գործը։

1933-ին հաստատուած է Խորհրդային 
Հայաստան։ 1936-ին գրողներու միու-
թեան մէջ իր ելոյթին կը յաջորդէ այդ 
տարիներուն զանգուածային դարձած 
չարագուշակ երեւոյթը՝ չսպասուած 
ժամուն դրան թակոցը, ապա՝ 
ձերբակալութիւնը։ Պաքուի բանտէն 
գրողին գրած նամակները կը խօսին՝ 
նոյն տոկուն, խիզախ կեցուածքով։ 
Անոր կեանքի դրամատիկական 
աւարտը՝ ողբերգական մահուան 
հանգամանքները մինչ այժմ անյայտ են: 
1937-ի ստալինեան բռնաճնշումներուն 
ընթացքին ձերբակալուելով եւ Սիպիր 
աքսորուելով` մահացած է 1942-ին 
կամ 1943-ին, անյայտ պայմաններու 
մէջ:

էին մամուռով, խոնաւութենէն 
սրբապատկերները «կու լային» եւ 
ծածկուած էին բորբոսով, հակառակ 
ատոր, եկեղեցին կը գործէր, եւ այստեղ 
եկեղեցական արարողութիւններ կը 
կատարուէին:
2012 թուականին եկեղեցին վերա-
նորոգուած էր, բայց իրականացուած 
վերակառուցումէն ետք հին ծածկը 
փոխարինուած էր նորով, ինչ որ լաւ 
եւ ճիշդ չէ եղած եւ տանիքէն սկսած 
էր ջուր ներս հոսիլ: Անձրեւաջուրերը 
ներսը կը լճանան` յառաջացնելով 
ահաւոր խոնաւութիւն:

Կարծախի Սուրբ Յովհաննէս Կարա-
պետ եկեղեցին վերաօծուած է 2012-ի 
Յուլիս 14-ին: Ան հիմնադրուած 19-րդ 
դարու 30-ական թուականներուն:

հայ ժողովուրդի պատմութեան մեծ 
դասեր տուաւ, եւ ես որեւէ մէկ այլ 
հեղինակի մէկ այլ գիրք չեմ կրնար  
համեմատել այդ գիրքի հետ»,-շեշտած 
է Բախչինեանը:
Անդրադառնալով իր ստեղծագործա-
կան աշխատանքին՝ ան ըսած է, 
որ գրած է խոհափիլիսոփայական 
վիպակ՝ ծերանոցի մասին: «Անգամ 
մը այցելեցի ծերանոց՝ տեսնելու աւագ 
ընկերներէս մէկուն: Ինչքան ալ ըսեն՝ 
լաւ է ծերանոցը, այդպէս չէ:  Կարծես 
փոքր երեխային ստիպելով ուղարկեն 
մանկապարտէզ, ուրկէ ան այլեւս չի 

վերադառնար»,-նշած է Բախչինեան:
Հեղինակի այդ ստեղծագործութիւնը 
պիտի հրատարակուի եւ պիտի 
ներկայացուի ընթերցողներուն: 
Բախչինեան խոստովանած է, որ 
մեկուսացման շրջանին հասկցած է՝ 
գրականագիտութիւնը եւ գրաքննա-
դատութիւնն այնքան ալ հարազատ 
չեն իր հոգիին՝ հակառակ որ տասնե-
ակ գիրքերու, մենագրութիւններու 
հեղինակ է: «Իմ կոչումն արձակագիր 
ըլլալն է, եւ այսուհետ պիտի շարու-
նակեմ պատմուածքներ, վիպակներ 
գրել»,-ընդգծած է ան:

սերժանթ Մաղաքեանը, 1944-ի յուլիսին, ճափոնցի զինուորի եւ վերջինիս ընտանիքին հետ



ՉորեքշաբÃÇ, 13 ՄայÇս 2020 19

ä»լառáõëÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն
ՔաïÇÙ»ան ԱÙ»նալաõ èÙբաñÏáõ
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան 
Պելառուսիոյ ֆութպոլի ախոյեա-
նութեան 8-րդ հանգրուանի 
մրցումները: Այս հանգրուանի 
ամենահետաքրքրական մրցու-
մին, Հայաստանի հաւաքականի 
յարձակող Գեղամ Քատիմեանի 
մաս կազմած 14-րդ դիրքը գրաւող 
Կրատնոյի «Նիոման»ը իր դաշտին 
վրայ մրցեցաւ առաջին դասակարգի 
նորեկ, 11-րդ դիրքը գրաւող Պրեսթի 
«Ռուխ»ին դէմ: Մրցումին սկիզբը, 
հիւրերը մեծ ճնշում բանեցուցին եւ 4-րդ վայրկեանին, ղազախ Վասիլիեւ 
նշանակեց առաջին կոլը, 14-րդ վայրկեանին պելառուս Կրեչիխօ հաշիւը դարձուց 
2-0: Իսկ 2-րդ կիսախաղի 55-րդ վայրկեանին, պելառուս Սետքօ տուգանային 
հարուածով նշանակեց խումբին 3-րդ կոլը: Ապա, Քատիմեան 68-րդ վայրկեա-
նին հաշիւը դարձուց 1-3: 89-րդ վայրկեանին, մոլտավ Անտրոնիչ նշանակեց 
հիւրերուն 4-րդ կոլը: Իսկ 90+1-րդ վայրկեանին, Քատիմեան նշանակեց իր 
երկրորդ կոլը, որ մարզիկին վեցերորդն էր: Ան գլխաւորեց ռմբարկուներու ցանկը: 
Դժբախտաբար «Նիոման» կրեց իր դաշտին վրայ առաջին պարտութիւնը, 
որ խումբին չորրորդն էր: Այս հանգրուանի ուրիշ հետաքրքրական մրցումի 
մը ընթացքին, առաջատար «Սլուցք»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ Հայկ 
Մուսահակեանի մաս կազմած 4-րդ դիրքը գրաւող Մինսքի «Էներկեթիք»ին դէմ: 
Իւզպէք յարձակող Եախշիպոյեւ հիւրերը յառաջ տարաւ երկու տուգանային 
հարուածներէ նշանակուած կոլերով 17-րդ եւ 28-րդ վայրկեաններուն: Թէեւ 
նիկերիացի Պալա կրճատեց հաշիւին տարբերութիւնը 41-րդ վայրկեանին, 
սակայն առաջատարը կրեց իր 2-րդ պարտութիւնը, երբ զիջեցաւ 1-2 հաշիւով 
եւ վտանգեց իր դիրքը: Մուսահակեան մասնակցեցաւ ամբողջ մրցումին եւ 
71-րդ վայրկեանին ստացաւ իր երկրորդ դեղին քարտը: 3-րդ դիրքը գրաւող 
Պորիսովի «ՊԱԹԷ»ն իր դաշտէն դուրս յաղթեց 15-րդ դիրքը գրաւող նորեկ 
«Սմոլեվիչի»ին ութ կոլնոց մրցումի մը ընթացքին, կէտերով հաւասարեցաւ 
«Սլուցք»ին հետ ու կոլերու տարբերութեամբ գրաւեց առաջատարի դիրքը: 
Սքավիշ, Սթասեվիչ, Պակա եւ սերպ Միլիչ՝ 2, նշանակեցին «ՊԱԹԷ»ի կոլերը: 
Այս հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Սլուցք  - Էներկեթիք Մինսք 1-2
- Կարատեյա - Մինսք 1-1
- Սլավիա Մազիր  - Թորփետօ ՊելԱԶ Ժոտինօ 0-0
- Նիոման Կրատնօ - Ռուխ Պրեսթ 2-4
- Իսլոչ Մինսք - Պելշինա Պապրոյսք 2-1
- Վիթեպսք  - Շախտիոր Սալիկորսք  0-0
- Սմոլեվիչի Աքթիապրսքի  – ՊԱԹԷ Պորիսով  3-5
- Տինամօ Պրեսթ - Տինամօ Մինսք  2-1
Քատիմեանի նշանակած կոլերը դիտել համացանցի այս հասցէին վրայ.
https://youtu.be/v1b2CO1HNHc
Դասաւորում.1) ՊԱԹԷ 16 կէտ 16-9,  2)Սլուցք 16 կէտ  15-11, 3)Թորփետօ ՊելԱԶ 
15 կէտ 9-4, 4)Էներկեթիք 15 կէտ  10-8, 14)Նիոման 8 կէտ 9-11:
Ռմբարկուներ.1) Գ.Քատիմեան-Նիոման 6 կոլ , 2)Ճ.Եախշիպոյեւ-Էներկեթիք 
6 կոլ, 3)Ու.Պալա-Սլուցք 4 կոլ: 

Չ»ÙÇընզ ÈÇÏÇ ԱռաջÇն ՄñóáõÙը úգáëïáëÇն
Ըստ լրատուական գործակալութիւններու, Եւրոպայի Չեմփիընզ Լիկը պիտի 
վերսկսի վերջին 16-ի հանգրուանի «Եուվենթիւս» - «Օլիմփիք Լիոնէ» մրցումով, 
որ տեղի պիտի ունենայ 8 Օգոստոսին: ՈՒԵՖԱ-ն յոյս ունի որ երկիրներու 
ախոյեանութեան մրցումները կ'աւարտին Յունիս-Յուլիս ամիսներուն ու 
ակումբները կը մասնակցին Չեմփիընզ Լիկի եւ Իւրոբա Լիկի մրցումներուն:

üÆüԱ-Ç Üáñ úñէնքը
ՖԻՖԱ-ն ընդառաջելով կարգ մը ֆետերասիոններու պահանջին, որոշեց թոյլ 
տալ հինգ փոխարինում իւրաքանչիւր մրցումի ընթացքին: Այս քայլին նպատակն 
է թեթեւցնել մարզիկներուն վրայի ճնշումը Գորոնա ժահրի համաճարակին 
պատճառով առնուած երկամսեայ դադրէն ետք:

ՀաÛաëïանÇ ՄաñզÇչը Èաõաï»ë
Ըստ Sport պարբերաթերթին, 
Հայաստանի ֆութպոլի հաւաքականի 
մարզիչ Խոաքին Քապարոս նպատակ 
դրած է երկրի հաւաքականին հետ 
հասնիլ 2022 թուականի Աշխարհի 
բաժակի աւարտական փուլ, որ 
տեղի պիտի ունենայ Քաթարի մէջ: 
Ան մեծ յոյս դրած է թեքնիք տնօրէն 
սպանացի Խինէս Մելենտեսի վրայ: 
Նաեւ վստահութիւն ունի Հայաստա-
նի հաւաքականի անդամ բոլոր 
ֆութպոլիստներուն վրայ: 

ԱñաñաïÇ ºñÏáõ Բաñ»ÏաÙաÏան ՄñóáõÙն»ñը
Երեւանի «Արարատ» ֆութպոլի 
ակումբի տնօրէնութիւնը յայտարա-
րեց, թէ ախոյեանութեան մրցումնե-
րու որպէս նախապատրաստութիւն, 
խումբը երկու բարեկամական 
մրցումներ պիտի կատարէ: Առաջին 
մրցումին, «Արարատ» մրցեցաւ 
երկրորդ դասակարգի «Մասիս»ին 
դէմ եւ մրցումը աւարեցաւ 2-2 
հաշիւով հաւասարութեամբ: Զաւէն 
Պատոյեան եւ վրացի Դաւիթ Խուրձիծէ 
նշանակեցին «Արարատ»ի կոլերը: Իսկ երկրորդ մրցումին «Արարատ» մրցե-
ցաւ առաջին դասակարգի «Գանձասար-Կապան»ի դէմ եւ յաղթեց Փավէլ 
Ստեփանէցի եւ Տենիս Տետեչքոյի կոլերով:

ՇÇñաÏ ՅաղÃ»ó Բաñ»ÏաÙաÏան ՄñóáõÙÇն
Կիւմրիի «Շիրակ»ը որպրս նախապատրաստութիւն ախաոյեանութեան 
մրցումներուն, բարեկամական մրցում մը կատարեց երկրորդ դասակարգի 
«Թորփետօ Երեւան»ի դէմ եւ յաղթեց 3-0 հաշիւով: Սոլոմոն Ուտօ, Մորի Քոնէ 
եւ Ռուտիկ Մկրտչեան նշանակեցին կոլերը:

ՄխÇÃաñ»ան ÆնëÃաÏñաÙÇ ìñաÛ
Հայաստանի հաւաքականի 
եւ Իտալիոյ «Ռոմա» ակումբի 
կիսպաշտպան Հենրիխ 
Մխիթարեան «Հայաստանի 
Մանուկներ» հիմնադրամի 
ինսթակրամի էջին վրայ 
պատասխանեց մանուկներու 
հարցումներուն:
Մխիթարեան Գորոնա ժահրի 
համաճարակը կոչեց նոր 
փորձութիւն, սակայն տխրիլ 
պէտք չէ, այլ պէտք է սպասել որ 

վիճակը բարելաւուի: Ան յայտարարեց, թէ իր տիպարը իր հայրն էր՝ ֆութպոլիստ 
Համլէթ Մխիթարեանը: Ան աւելցուց, թէ լաւ ֆութպոլիստ դառնալու համար պէտք 
է որոշ բաներէ զրկուիլ եւ անդադար աշխատիլ, որովհետեւ միայն տաղանդը չի 
բաւեր լաւ ֆութպոլիստ ըլլալու համար, այլ աշխատանք պէտք է: Մարզաձեւերը 
թոյլ մարդոց համար չեն: Ան կոչ ըրաւ փոքրիկներուն երազել եւ հասնիլ այդ 
երազի իրականացումին: Ճամբան երբեք ուղիղ չէ, սակայն յաղթահարելի է:

èáպ»ñÃ ԱñզáõÙան»ան Հ»ռաóաõ ՓÇõնÇÏէն
Հայաստանի հաւաքականի նախկին կեդրոնական պաշտպան եւ «Փիւնիկ» 
ակումբի մարզաչական խումբի անդամ Ռոպերթ Արզումանեան հեռացած է իր 
պաշտօնէն: Արզումանեան կը համարուի «Փինիկ»ի սան եւ ան Հայաստանի 
հաւաքականի ամենայաջող պաշտպաններէն մէկն էր:

Üáա ԱÏáõÙբը Üáñ Üախագահ Ընïñ»ó
Հայաստանի «Նոա» ֆութպոլի ակումբը նոր նախագահ ունի: Ակումբի 
ընդհանուր ժողովին նախագահ ընտրուած է Ռոման Գէորգեանը, որ ակումբի 
հիմնադրութեան առաջին օրէն եղած է տնօրէնութեան անդամ:

ՓÇõնÇÏÇ ՀաÙաձաÛնագÇñը ՉÇնաÏան ԱÏáõÙբÇն 
Հ»ï
Հայաստանի «Փիւնիկ» ֆութպոլի ակումբը  համագործակցութեան համա-
ձայնագիր ստորագրած է Չինաստանի «Շանկհայ Լինկման» ֆութպոլի ակումբին 
հետ: Համաձայնագիրը կ'ընդգրկէ մարզիկներու փոխանակում, ելեւմտական 
համագործակցութիւն եւ մանկապատանեկան մրցաշարքերու մասնակցութիւն:

àõñաñïáõ äաñïáõ»óաõ
Հայաստանի ֆութպոլի ախոյեա-
նութեան առաջին դասակարգի 
«Ուրարտու»ն իր առաջին բարե-
կամական մրցումը կատարեց 
երկրորդ դասակարգի «Լոքոմոթիւ»ին 
դէմ եւ զիջեցաւ 1-2 հաշիւով: 
«Ուրարտու»ի կոլը նշանակեց Սեմիոն 
Սինիավսքին, իսկ «Լոքոմոթիւ»ի 
կոլերը նշանակեցին Եուրի Կլուշչուքը 
եւ Արտեմ Ֆիլիփենքօն: «Ուրարտու» 
պիտի մրցի «Ուեսթ Արմենիա»ի եւ 
«Գանձասար-Կապան»ի դէմ:

ՄԱՐԶԱԿԱՆ 
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ԱլաßÏ»ñï ՅաղÃանաÏáí êÏëաõ
Հայաստանի ֆութպոլի ախոյեանութեան առաջին դասակարգի «Ալաշկերտ»ը 
կատարեց իր առաջին բարեկամական մրցումը եւ 8-1 հաշիւով յաղթեց երկրորդ 
դասակարգի «Ուեսթ Արմենիա»ին: Խումբին կոլերը նշանակեցին Ալեքսանտր 
Կլիշիչը՝ 3, Թիակօ Կալվաօն, Կուսթավօ Մարմենթինին, Նիքիթա Թանկովը՝ 2, 
Դաւիթ Գաթիկոյեւը: Խումբին յաջորդ մրցումը «Արարատ-Արմենիա»ի դէմ է:

äաñë»լáնա ºõ èէալ ՄաïñÇï ì»ñëÏëան 
ՄաñզáõÙն»ñը
Սպանիոյ «Պարսելոնա» եւ «Ռէալ Մատրիտ» խումբերը վերսկսան իրենց 
մարզումները, Գորոնա ժահրի համաճարակին պատճառով դադրէն ետք: 
Խումբերու մարզիկները առած են կանխազգուշական բոլոր քայլերը առողջա-
պահութեան նախարարութեան ցուցմունքներուն համաձայն:
Սպանիոյ «Պարսելոնա» եւ «Ռէալ Մատրիտ» ակումբները յաջորդ 
տարեշրջանին պիտի նուազեցնեն մարզիկներու աշխատավարձքը 30 առ 
հարիւր համեմատութեամբ: Երկու ակումբներն ալ կը տառապին ելեւմտական 
դժուարութիւններէ Գորոն ժահրի համաճարակին հետեւանքով ախոյեանութեան 
մրցումներու յետաձգման պատճառով:

êպանÇáÛ 
ԱխáÛ»անáõÃÇõնը 
äÇïÇ î»õէ 35 úñ
Սպանիոյ ախոյեանութեան՝ Լա Լիկայի 
կազմակերպիչները յայտարարած են, որ 
երբ մրցումները վերսկսին 12 Յունիսին, 
անոնք տեղի պիտի ունենան ամէն օր, 
առանց դադարի եւ պիտի տեւեն 35 օր:

ÎաñէÃ äէÛլ äÇïÇ Հ»ռանաÛ èէալ ՄաïñÇïէն
Կալէսցի մարզիկ Կարէթ Պէյլի 
համաձայնագիրը Սպանիոյ «Ռէալ 
Մատրիտ» ակումբին հետ մինչեւ 
Յունիս 2022 է: Մարզիկը ամենաբարձր 
աշխատավարձ ունեցողն է ակումբին 
մէջ եւ այս պատճառով «Ռէալ Մատրիտ» 
վաճառքի հանած է իր համաձայնագիրը 
իր արռէքէն աւելի ցած՝ 20 միլիոն եւրոյի 
փոխարէն: Գորոնա համաճարակին 
պատճառով ակումբը կը տառապի 
ելեւմտական հարցերէ:

ÜáñÙըն ՀանÃըñÇ ì»ñջÇն Հñաժ»ßïը

Անգլիան եւ «Լիծ Եունայթըտ» ակումբը վերջին հրաժեշտ տուին 1966-ի Անգլիոյ 
հաւաքականի եւ խումբի մարզիկ Նորմըն Հանթըրին: Ան մեռած էր Գորոնա 
ժահրրով վարակուելէն ետք: 76 տարեկան էր: Հանթըր մաս կազմած է 1966-ին 
Աշխարհի բաժակը շահած Անգլիոյ հաւաքականին: Հանթըր «Լիծ Եունայթըտ» 
ակումբին մէջ մրցանիշ հաստատած է, 14 տարուան ընթացքին 726 մրցում 
կատարելով:

ԱնգլÇáÛ ՄաñզÇÏն»ñը äÇïÇ ՔննáõÇն
Անգլիոյ ախոյեանութեան մասնակցող բոլոր ակումբներու մարզիկները Գորոնա 
ժահրի համար պիտի քննուին 14 Մայիսէն սկսեալ: Արդիւնքները ստանալէ ետք, 
Լիկայի պատասխանատուներ արտօնութեան դիմում պիտի ներկայացնեն 
կառավարութեան: Փորձերը կրնան սկսիլ 18 Մայիսէն սկսեալ:

ՄԱՐԶԱԿԱՆ 
Սկիզբը Էջ 19
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ԲñÇïանաÏան ÎառաíաñáõÃÇõնը ÂáÛլաïñաÍ Է
Ըստ Marca պարբերաթերթին, Բրիտանիոյ կառավարութիւնը թոյլատրած է 
Անգլիոյ ախոյեանութեան վերսկսումը: Մրցումները պիտի սկսին 1 Յունիսին, 
առանց մարզասէրներու: Ախոյեանութեան մրցումները դադրած էին Գորոնա 
ժահրի համաճարակին պատճառով:

Գ»ñÙանÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն
ՄñóáõÙն»ñը äÇïÇ ì»ñëÏëÇն 
Գերմանիոյ ֆութպոլի ֆետերասիոնը կանաչ լոյս առնելէ ետք կառավարութենէն, 
պիտի վերսկսի ախոյեանութեան մրցումները 16 Մայիսէն սկսեալ: Ըստ 
համաձայնութեան, իւրաքանչիւր մրցումին ամէն մէկ ակումբէ 126 անձեր 
կրնան ներկայ գտնուիլ նեռարեալ մարզիկները: Միայն 30 լրագրողներու թոյլ 
պիտի տրուի հետեւիլ իւրաքանչիւր մրցումին:

äáñáõëÇաÛÇ ºñÏáõ ՄաñզÇÏն»ñ ìÇñաõáñ
Գերմանիոյ «Պորուսիա Տորթմունտ»ի երկու մարզիկներ՝ Աքսէլ Վիթսէլ եւ Էմրէ 
Քան մկանային վնասուածք ստացած են մարզումներու ատեն: Ուրիշ երկու 
մարզիկներ ալ՝ յարձակող Մարքօ Ռէօյս եւ պաշպան Տան Աքսէլ Զակատու 
պատրաստ չեն մասնակցելու ախոյեանութեան մրցումներուն:

ÂáնÇ Փաñքըñ՝ úլÇÙփÇք ÈÇáնէÇ ԱպագաÛ 
Üախագահ 

ԱՄՆ-ի պասքեթպոլի արհեստավարժ 
ախոյեանութեան աստղ, չորս անգամ 
ախոյեան, եւ 2013-ին Ֆրանսայի 
պասքեթպոլի հաւաքականին հետ 
Եւրոպայի ախոյեան Թոնի Փարքըր 
հաստատած է, թէ կրնայ ստանձնել 
Ֆրանսայի «Օլիմփիք Լիոնէ» ակումբի 
նախագահի պաշտօնը: Ներկայի 
նախագահ Ժան-Միշէլ Օլանի 
պաշտօնավարութիւնը կ'աւարտի 
2023 թուականին: Ակումբը հիմնուած 

է 1899 թուականին եւ 2009-2010 տարեշրջանին հասած է Ռեմփիընզ լիկի 
կիսաւարտական: 

Մպափէ üñանëաÛÇ 
ԱÙ»նալաõ èÙբաñÏáõ
«Փարի Սէն Ժերմէն»ի երիտասարդ 
յարձակող Քիլիան Մպափփէ երկրի 
ախոյեանութեան 20 մրցումներու 
ընթացքին նշանակած է 18 կոլ եւ 
շահած է ամենալաւ ռմբարկուի 
տիտղոսը: այս մէկը մարզիկին 
երկրորդ անընդմէջ տիտղոսն է:

üաñû ÎղզÇն»ñáõ ԱխáÛ»անáõÃÇõնը êÏëաõ
Գորոնա ժահրի համաճարակի պատճառով մրցումներու ընդմիջումէն ետք, կարգ 
մը երկիրներ սկսած են իրենց ախոյեանութեան մրցումները: Ֆարօ կղզիներու 
ախոյեանութեան մրցումները սկսան: Այդ երկրին մէջ ախոյեանութիւնը կը 
սկսի Մարտ ամսուան ընթացքին եւ կ'աւարտի Հոկտեմբերին: Ներկայիս կը 
շարունակուին Պելառուսիոյ, Նիքարակուայի, Թիւրքմենիստանի, Թայուանի 
եւ Հարաւային Քորէայի ախոյեանութեան մրցումները:

 ՃաïñաÏ
Ազգ»ñáõ ÈÇÏաÛÇ Առóանó Մñóաßաñք
ՉÇնաëïան Շահ»óաõ îÇïղáëը
Մայիս 5-ին սկսան ՖԻՏԷ-ի կազմակերպած Ազգերու լիկայի առցանց մրցա-
շարքի մրցումները վեց խումբերու մասնակցութեամբ: Առաջին հանգրուանին 
արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
Եւրոպա – Ռուսիա 2-2,  - Արթեմիեւ – Արոնեան 1-0, Տուտա – Անտրէյքին 1-0
Կորիաչքինա – Ա.Մուզիչուք 0,5-0,5,  Վաշիէ-Լակրաւ – Նեփոշնիաշչի 0,5-0,5 
Հնդկաստան – ԱՄՆ 2-2,  Աշխարհ – Չինաստան 1-3
Երկրորդ հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
Ռուսիա – ԱՄՆ 1-3,  Հնդկաստան – Աշխարհ 2,5-1,5
Չինաստան – Եւրոպա 3-1, - Կիրի – Եու 0-1, Ժու – Ծակնիծէ 1-0
Վաշիէ-Լակրաւ – Լիրէն 0,5-0,5, Ուէյ – Արոնեան 0,5-0,5
Երրորդ հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
Հնդկաստան – Եւրոպա 1,5-2,5, - Անանտ – Վաշիէ-Լակրաւ 0,5-0,5, 
Արոնեան – Վիտիթ 1-0, Հարիքրիշնա – Տուտա 0,5-0,5, 
Ա.Մուզիչուք – Քոներու 0,5-0,5
Ռուսիա – Չինաստան 2-2, Աշխարհ – ԱՄՆ 1,5-2,5 
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Չորրորդ հանգրուանին 
արձանագրուեցան հետեւեալ 
արդիւնքները.
Չինաստան – Հնդկաստան 
2,5-1,5,  Աշխարհ – Ռուսիա 
1-3
ԱՄՆ – Եւրոպա 1-3, - 
Տոմինկէզ Փերէզ – Արոնեան 
0-1,  Կիրի – Սօ 0,5-0,5
Վաշիէ-Լակրաւ – Նաքամուրա 
0,5-0,5, Զաթոնսքի – Ծակնիծէ 
0-1
Հինգերորդ հանգրուանին 
արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
Հնդկաստան – Ռուսիա 2-2,  ԱՄՆ – Չինաստան 1,5-2,5
Աշխարհ – Եւրոպա 1,5-2,5, - Ամին - Կիրի 1-0,  Արոնեան – Ֆիրուճա 1-0
Ծակնիծէ – Սատուքասովա 1-0, Ռաճապով – Վաշիէ-Լակրաւ 0,5-0,5
Վեցերորդ հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
Ռուսիա – Եւրոպա 1,5-2,5, - Քարիաքին – Տուտա 0,5-0,5, Արոնեան – Արթեմիեւ 
0,5-0,5
Ա.Մուզիչուք – Կորիաչքինա 0,5-0,5,    Նեփոմնիաշչի – Վաշիէ-Լակրաւ 0-1 
ԱՄՆ – Հնդկաստան 2,5-1,5, Չինաստան – Աշխարհ 3,5-0,5
Եօթերորդ հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
Հնդկաստան – Աշխարհ 2,5-1,5,  ԱՄՆ – Ռուսիա  2,5-1,5

Եւրոպա – Չինաստան 1,5-2,5, - Արոնեան – Ուէյ 0,5-0,5
Լիրէն – Վաշիէ-Լակրաւ 0,5-0,5
Ա.Մուզիչուք - Ժու 0,5-0,5,  Եանկյի – Տուտա 1-0
Ութերորդ հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
ԱՄՆ – Աշխարհ 3-1, Չինաստան – Ռուսիա  2,5-1,5
Եւրոպա – Հնդկաստան  2-2, - Տուտա – Հարիքրիշնա 1-0,   
Քոներու – Ա.Մուզիչուք 0,5-0,5
Վաշիէ-Լակրաւ – Անանտ 0,5-0,5, Վիտիթ - Արոնեան 1-0
Իններորդ հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
Հնդկաստան – Չինաստան 1,5-2,5, Աշխարհ – Ռուսիա 2-2
Եւրոպա – ԱՄՆ  2,5-1,5, -Արոնեան – Քարուանա 0,5-0,5,  Ծակնիծէ – Քրուշ 1-0
Նաքամուրա – Վաշիէ-Լակրաւ 0,5-0,5,  Սօ – Կիրի 0,5-0,5
Տասերորդ հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
Ռուսիա - Հնդկաստան 2,5-1,5, ԱՄՆ – Չինաստան 2,5-1,5
Եւրոպա – Աշխարհ 2-2, -Տուտա – Ամին 1-0,  Ֆիրուճա – Արոնեան 1-0
Սատուաքասովա – Ծակնիծէ 0,5-0,5,  Վաշիէ-Լակրաւ – Ռաճապով 0,5-0,5
Դասաւորում.1)Չինաստան 17 կէտ 25, 2) ԱՄՆ 13 կէտ 22, 3) Եւրոպա 13 կէտ 
21,5,  4)Ռուսիա 8 կէտ 19,  5)Հնդկաստան 7 կէտ 19,5, 6)Աշխարհ 2 կէտ 13,5: 
Եւրոպայի հաւաքականը կէտերով հաւասարեցաւ ԱՄՆ-ի հետ եւ յաւելեալ 
ցուցանիշով գրաւեց 3-րդ դիրքը ու չի կրցաւ հասնիլ աւարտական:  
  
Ճատրակի Ազգերու Լիկայի առցանց մրցաշարքի աւարտական մրցումին 
արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
ԱՄՆ – Չինաստան 2-2, - Քարուանա – Ուէյ 1-0,   Լիրէն – Նաքամուրա 0,5-0,5
Քրուշ – Հու 0,5-0,5, Եանկյի – Սօ 1-0
Չինաստան շահեցաւ տիտղոսը, որովհետեւ մրցաշարքի աղիւսակին առաջին 
դիրգը գրաւած էր: ԱՄՆ գրաւեց 2-րդ դիրքը, Եւրոպա՝ 3-րդ, Ռուսիա՝ 4-րդ, 
Հնդկաստան՝ 5-րդ եւ Աշխարհ՝ 6-րդ: Չինաստանի հաւաքականին մաս կը 
կազմէին՝ Տինկ Լիրէն, Ուանկ Հաօ, Ուէյ Եի, Եիֆան Հու, Եու Եանկյի եւ Ժու 
Ուենժուն: Խումբին պատասխանատուն էր Եէ Ժիանկչուանը: Եւրոպայի 
խումբին մաս կը կազմէին Մաքսիմ-Վաշիէ-Լակրաւը, Լեւոն Արոնեանը, Անիշ 
Կիրին, Եան-Քրիշթոֆ Տուտան, Աննա Ծակնիծէն եւ Աննա Մուզիչուքը: Խումբին 
պաասխանատուն էր Կարի Գասպարովը:

êÇÙáն ՄաñïÇñáë»անÇ Անáõան Մաñզադպñáó
Հայաստանի կառավարութեան 
որոշումով, Արմաւիրի մէջ 
պիտի բացուի ծանրամարտի 
Աշխարհի եւ Եւրոպայի ախո-
յեան, Ողիմպիական Խաղերու 
արծաթէ մետալակիր Սիմոն 
Մարտիրոսեանի անուան մար-
զադպրոց:
Մարտիրոսեան շնորհակա-
լութեան յայտնած է Կրթութեան 
նախարար Արայիկ Յարու-
թիւնեանին եւ փոխնախարար 
Գրիշա Թամրազեանին այս գեղեցիկ նախաձեռնութեան համար:

ԱäՀ ºñÏÇñն»ñáõ Խաղ»ñ
Պատմութեան մէջ առաջին անգամ ըլլալով պիտի կազմակերպուին նախկին 
Խորհրդային Միութեան անդամ երկիրներու կամ ԱՊՀ-ի մարզական խաղեր: 

ՄԱՐԶԱԿԱՆ 
Շար. Էջ 20-էն Նախաձեռնողը Ռուսիոյ սփորի նախարարութիւնն է:

Խաղերը տեղի պիտի ունենան 2020 թուականի 20-էն 27 Օգոստոսին, 
Ռուսիոյ Քազան քաղաքին մէջ: Կը սպասուի որ խաղերուն մասնակցին 14-էն 
23 տարեկան 3500 մարզիկներ, Հայաստանէն, Ռուսիայէն, Պելառուսիայէն, 
Ուքրանիայէն, Ատրպէյճանէն, Մոլտովայէն, Ղազախստանէն, Քիրկիզիայէն, 
Թաճիքիստանէն, Իւզպէքիստանէն եւ Թիւրքմենիսանէն:
21 մարզաձեւ պիտի ընդգրկուի այս Խաղերուն: Ֆութպոլը, աթլեթիզմը, ճիւտօն, 
սամպօ ըմբշամարտը, մարզական պարը, ճատրակը, ծանրամարտը եւ այլ 
մարզաձեւեր պիտի ընդգրկուին Խաղերուն մէջ: 

 ՄաñÙնաÙաñզáõÃÇõն
ՀաÛաëïանÇ 
ՄաñզÇÏն»ñը Îը 
ՄաñզáõÇն
Հայաստանի մարմնամարզու-
թեան հաւաքականի մարզիչ 
Յակոբ Սերոբեան յայտա-
րարեց, թէ տարբեր տարի-
քային խումբերու Հայաստա-
նի մարմնամարզութեան հաւա-
քականի մարզիկները կը շարու-
նակեն իրենց մարզումները 
կատարել Ալպերթ Ազարեանի անուան ողիմպիական մարզադպրոցին մէջ: 

 üáñÙÇõլա1
ՄñóáõÙն»ñը äÇïÇ êÏëÇն
Ֆորմիւլա1-ի կազմակերպիչ մարմինը որոշում առած է մրցաշարքը սկսիլ 
5 Յուլիսին, Աւսրիոյ Կրան Փրիով: Մինչեւ Հոկտեմբեր մրցումները տեղի 
պիտի ունենան առանց հանդիսատեսի: Ըստ մասնագէտներու, Ֆորմիւլա1-ի 
մրցաշարքը եկամուտի պէտք ունի շարունակելու համար: Առանց հանդիսատեսի 
կայացումը մեծ վնաս պիտի պատճառէ:

 

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.    
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Արցախը Ջանքեր Կը Գործադրէ Հրադադարի Լիարժէք 
Պահպանման Համար՝ Պատրաստ Կանխելու Յարձակման 
Իւրաքանչիւր Փորձ. ԱԳՆ Մեկնաբանութիւն

Ատրպէյճանը Կրակած է Բերքաբեր Գիւղին Վրայ. 
Վնասուած են Տուներ

Արցախի Մէջ «Քորոնա» Ժահրով Վարակման 6 Դէպք 
Արձանագրուած է

Արցախի Հանրապետութեան արտա-
քին գործոց նախարարութեան 
մեկնաբանութիւնը՝ Կրակի եւ 
ռազմական գործողութիւններու 
լիակատար դադրեցման մասին 
համաձայնագրի ուժի մէջ մտնելու 
26-ամեակին կապակցութեամբ: 
Այս մասին կը տեղեկացնեն ԱՀ ԱԳ 
նախարարութենէն:
«1994 Մայիս 12-ին ուժի մէջ 
մտած է Կրակի եւ ռազմական 
գործողութիւններու լիակատար 
դադրեցման մասին եռակողմ համա-
ձայնագիրը, որ ստորագրուած է Արցա-
խի, Ատրպէյճանի եւ Հայաստանի 
կողմէ՝ Ռուսիոյ միջնորդութեամբ:
Հրադադարի մասին համաձայնա-
գիրը ատրպէյճանա-ղարաբաղեան 
հակամարտութեան կարգաւորման 
գործընթացին մէջ միակ շօշափելի 
ձեռքբերումն է, որ հակամարտութեան 
հիմնական կողմերէն մէկուն՝ Արցախի 
Հանրապետութեան ուղղակի եւ լիիրաւ 
մասնակցութեամբ լիարժէք եռակողմ 
բանակցութիւններու արդիւնքն էր:
Անժամկէտ հրադադարին հասնելու 
ուղին դիւրին չէր։ Պատերազմին 
վերջ դնելու նախորդ փորձերը կը 
ձախողուէին Ատրպէյճանի դիրքո-
րոշման պատճառով, որ, վստահ 
ըլլալով իր ռազմա-ճարտարագիտա-
կան գերազանցութեան մէջ, յոյս ունէր 
հակամարտութիւնը լուծել ուժային 
եղանակով: Դիւանագիտական 
յաջողութիւնը հնարաւոր դարձաւ 
միայն այն բանէն ետք, երբ Արցախի 
պաշտպանութեան բանակը ետ մղեց 
Ատրպէյճանի զինուած յարձակումը 
եւ ապահովեց հանրապետութեան 
անվտանգ սահմանները՝ ատով իսկ 
լրջօրէն խաթարելով հակամարտու-
թիւնը ռազմական ուժի միջոցով 
լուծելուն ուղղուած Պաքուի ներուժը։
Անժամկէտ հրադադարի հաստատ-
ման մասին համաձայնագրին հասնե-
լու ճանապարհին այլ խոչընդոտ մըն 
էր Արցախի Հանրապետութեան 
հետ ուղղակի բանակցութիւններ 
վարելու Ատրպէյճանի դժկամու-
թիւնը: Սակայն իր ռազմական 
ներուժի զգալի տկարացումէն ետք 
Ատրպէյճանի իշխանութիւնները 
ոչ միայն դադրած են խոչընդոտել 
բանակցային գործընթացին մէջ 
պաշտօնական Ստեփանակերտի 
լիարժէք ներգրաւուածութիւնը, 
այլեւ իրենք բազմիցս անմիջական 

ՀՀ ՊՆ մամուլի խօսնակ Շուշան 
Ստեփանեան ֆէյսպուքեան իր 
էջին միջոցով յայտնած է, որ 
այսօր` Մայիս 13-ին` ժամը 14:00-
ին, ատրպէյճանական մարտական 
յենակէտերէն խոշոր տրամաչափի 
զէնքերէ կրակած են Տաւուշի մարզի 
Բերքաբեր գիւղի ուղղութեամբ, որուն 

Արցախի Հանրապետութեան առողջա-
պահութեան նախարարութեան 
տրամադրած տեղեկատուութեան 
համաձայն` առնուած 31 փորձանմուշի 
հետազօտութեան արդիւնքներէն 
պարզ դարձած է, որ անոնցմէ 25-ը 
բացասական է, իսկ 6-ը` դրական, 
այսինքն` անոնց մօտ նոր «Քորոնա» 
ժահրը (COVID-19) հաստատուած 
է: Արցախի տեղեկատուական շտա-
պէն կը յայտնեն, որ վերոնշեալ 6 
քաղաքացիէն 4-ը մեկուսացման 
մէջ գտնուող նոյն ընտանիքի 
անդամներ են, որոնց ընտանիքի մէկ 
այլ անդամի մօտ «Քորոնա» ժահրը 
հաստատուած էր օրեր առաջ (Նոր 

շփումներ նախաձեռնած են Արցախի 
իշխանութիւններուն հետ, ինչպէս՝ 
ամենաբարձր մակարդակով: Ուղղակի 
բանակցութիւններ վարելու համար 
հիմնական խոչընդոտի վերացումը 
թոյլ տուած է կեդրոնանալու էական 
հարցերու վրայ, ինչը հիմք դրած է 
յետագայ դիւանագիտական յաջո-
ղութեան՝ կրակի եւ ռազմական 
գործողութիւններու դադրեցման 
անժամկէտ վարչաձեւի հաստատման։
Դժուար է գերագնահատել 1994 
Մայիս 12-ի համաձայնագրի կարեւո-
րութիւնը, որ հնարաւորութիւն տուած 
է ատրպէյճանա-ղարաբաղեան 
հակամարտութիւնը տեղափոխելու 
քաղաքական-դիւանագիտական հուն 
եւ պայմաններ ստեղծելու, որպէսզի 
կողմերը միջազգային միջնորդներու 
աջակցութեամբ կարենան իրենց 
ջանքերը անմիջականօրէն կեդրո-
նացնել բանակցութիւններու միջոցով 
հակամարտութեան վերջնական 
կարգաւորման ուղիներ փնտռելու 
վրայ։
Ցաւօք, յետագայ տարիներուն հնա-
րաւոր չեղաւ զարգացնել այս նուա-
ճումը, որ պայմանաւորուած էր 
անով, որ Ատրպէյճանը վերադարձաւ 
առճակատման, սպառնալիքներու եւ 
Արցախի ուղղակի մասնակցութեամբ 
բանակցութիւններէն հրաժարուելու իր 
նախկին քաղաքականութեան։
1994 Մայիս 12-ի համաձայնագիրը 
ցոյց կու տայ, որ հակամարտութեան 
կարգաւորման գործընթացին յաջո-
ղութիւնը կախուած է երկու առանցքա-
յին պայմաններէ՝ հակամարտութիւնը 
ուժի միջոցով լուծելու հնարաւորութեան 
վերաբերեալ ցանկացած պատրանքի 
բացառում եւ լիարժէք եռակողմ 
բանակցութիւններու կազմակերպում, 
ուր հակամարտութեան իւրաքանչիւր 
կողմ բանակցութիւններ կը վարէ իր 
անունով եւ իր իրաւասութեան ներքոյ 
գտնուող հարցերուն շուրջ։
Արցախի Հանրապետութիւնը կը 
վերահաստատէ իր հաւատարմու-
թիւնը հակամարտութեան բացա-
ռապէս խաղաղ կարգաւորման եւ 
հետեւողականօրէն ջանքեր կը 
գործադրէ հրադադարի լիարժէք 
պահպանման համար՝ պատրաստ 
ըլլալով կանխելու Ատրպէյճանի կողմէ 
հերթական յարձակման սանձա-
զերծման ցանկացած փորձ»,- նշուած 
է մեկնաբանութեան մէջ։

հետեւանքով վնասուած են բնակելի 
տուներ:
«Հակառակորդին կրակէտերու 
ուղղութեամբ հայ դիրքապահնե-
րու ձեռնարկած համապատասխան 
գործողութիւններու արդիւնքով հակա-
ռակորդին լռեցուցած են:

Բրաջուր): Միւս երկու քաղաքացին 
Շահումեանի շրջանին մէջ օրեր 
առաջ արձանագրուած դէպքի շփման 
շրջանակէն են (Քարվաճառ քաղա-
քէն):
Յիշեցնենք, որ դեռ Մայիս 7-էն, 
ԱՀ Պարէտի որոշման համաձայն, 
Շահումեանի շրջանի տարբեր 
համայնքներու մէջ սահմանափակուած 
էին ազատ տեղաշարժի իրաւունքը, 
իսկ Մայիս 12-էն սահմանափակուած 
է ամբողջ շրջանի տեղաշարժը:
Առ այսօր Արցախի մէջ արձանագրոած 
վարակման 20 դէպք, որմէ 8-ը արդէն 
ապաքինուած են:
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«Նոր Օր»ի Յայտարարութիւն
«Նոր Օր»ը ՌԱԿ Արեւմտեան ԱՄՆի Շրջանային Վարչութեան 
պաշտօնաթերթն ըլլալով կը յարգէ բազմակարծութիւնը եւ խօսքի 
ազատութիւնը: 
«Նոր Օր»ը միաժամանակ իրեն իրաւունք կը վերապահէ կարգ 
մը գրութիւններու տեղ չտալ, եթէ անոնք չեն համապատասխա-
ներ լրագրութեան միջազգայնօրէն ընդունուած հիմնական 
օրէնքներուն եւ խիստ հակասութեան մէջ կը գտնուին ՌԱԿ-ի 
գաղափարախօսութեան հետ: 
Կը յիշեցնենք նաեւ թէ՝ թերթիս մէջ տպուած կարգ մը յօդուածնե-
րու արտայայտած միտքերն ու գաղափարները անպայմանօրէն 
չեն արտայայտեր ՌԱԿի տեսակէտը: 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԱԶԴ

Նոր Օրի ելեկտրոնային տարբերակը կարդալու 
համար կարելի է այցելել՝ 

noror.org
Կամ գտնել մեզի մեր ֆէյսպուքի էջին վրայ՝

www.facebook.com/norornews/

«Թուֆենկեան» Բարեգործական Հիմնադրամը Արցախի 
Մէջ Նոր Ծրագրեր Պիտի Իրականացնէ

Վարդանեան Եղբայրները Հազար Բուժաշխատողի 
Հաշուին 200,000-ական Դրամ Փոխանցած Են

Պոլսոյ Հայկական Եկեղեցւոյ Դէմ Կատարուած 
Ոտնձգութեան Հարցը Թուրքիոյ Խորհրդարան 
Տեղափոխուած է

Արցախի Հանրապետութեան 
նորընտիր նախագահ Արայիկ 
Յարութիւնեան այսօր ընդունած 
է «Թուֆենկեան» բարեգործական 
հիմնադրամի պատուիրակութիւնը: 
Այս մասին, Facebook-ի իր էջին մէջ, 
գրած է նորընտիր նախագահ Արայիկ 
Յարութիւնեան։
«Շնորհակալութիւն յայտնելով Արցա-
խի մէջ ծաւալած երկար տարինե-
րու արդիւնաւէտ գործունէութեան 
համար՝ ուրախութեամբ լսած եմ 
Հիմնադրամի գործադիր տնօրէն 
ու իմ լաւ բարեկամ Ռաֆֆի Տու-

Թուրքիոյ ընդդիմադիր քրտամէտ 
Ժողովուրդներու Ժողովրդավարա-
կան Կուսակցութենէն (HDP-ԺԺԿ) 
ընտրուած հայ պատգամաւոր Կարօ 
Փայլան հայկական եկեղեցւոյ վրայ 
կատարուած յարձակման հարցը 
տեղափոխած է երկրի խորհրդա-
րան: Այս մասին կը տեղեկանանք 
Ermenihaber.am-էն։
Ան գրաւոր հարցում ներկայացուցած 
է Թուրքիոյ խորհրդարան` ուղղուած 
ներքին գործոց նախարար Սուլէյման 
Սոյլուին:
Յիշեցնենք, որ Թուրքիոյ քաղաքա-
ցիներէն մէկը 8 Մայիսին փորձած էր 
վառել Իսթանպուլ քաղաքի Պաքըրքէօյ 
շրջանի Զեյթինլիք թաղամասի մէջ 
գտնուող հայկական Ծնունդ Սբ. 
Աստուածածնի եկեղեցւոյ դուռը, բայց 
չէր յաջողած:
Փայլան հանրութեան ուշադրութեան 
կիզակէտ դարձուցած է, որ դէպքին 
համար բերման ենթարկուած անձնա-
ւորութիւնը իր խոստովանական 
ցուցմունքով որպէս իր արարքին 
պատճառաբանած է հետեւեալը. 
«Որովետեւ պսակաձեւ ժահրը ասոնք 
(հայեր-խմբ.) բերած են»:
Հայ պատգամաւորն ընդգծած է 
նաեւ, որ ատելութեան մթնոլորտի 
պայմաններու տակ Պաքըրքէօյի 
եւ տարբեր շրջաններու մէջ 
պարբերաբար եկեղեցիներուն 
նկատմամբ ոտնձգութիւններ կը 
կատարուին: Եղած են դէպքեր, երբ 
ցեղապաշտական, ազգայնամոլական 
բնոյթի գրութիւններ տեղ գտած են 
հայկական եկեղեցիներու պատերուն 
վրայ:
Այս բոլորը նկատի առնելով Կարօ 
Փայլան Թուրքիոյ ներքին գործոց 
նախարար Սուլէյման Սոյլուին ուղղած 
է հետեւեալ հարցերը.
Չէք կարծե՞ր, որ փոքրամասնու-
թիւններու կրօնական հաստատու-

Բարերարներ Միքայէլ եւ Կարէն 
Վարդանեանները 200 միլիոն 
դրամ յատկացուցած են այն 
բուժաշխատողներուն, որոնք 
«քորոնա» ժահր համավարակի դէմ 
պայքարին առաջնագիծի վրայ կը 
փրկեն հազարաւոր կեանքեր: Այս 
մասին կը տեղեկանանք PanArmenian.
net-էն

տագլեանի կողմէն ներկայացուած 
իրականացուելիք ծրագրերու եւ 
այդ գործին մէջ ամերիկահայ բարե-
րար Ճէյմս Թուֆենկեանի ունեցած 
նախանձախնդրութեան մասին:
«Ողջունելով բարեգործական 
կազմակերպութեան ցուցաբերած 
հետեւողականութիւնը՝ յայտնած 
եմ Արցախի իշխանութիւններուն 
պատրաստակամութիւնը յետայսու 
եւս բոլոր նախաձեռնութիւններուն 
աջակցելու գործին մէջ»,- գրած է Ա. 
Յարութիւնեան։

թիւններուն հանդէպ ատելութեան 
հողին վրայ իրականացուող յարձա-
կումներու վրայ ազդեցութիւն կ’ունե-
նան Թուրքիոյ նախագահի կողմէն 
գործածուող խօսքերը, ինչպէս օրի-
նակ` «Թուրի աւելցուկ» արտայայտու-
թիւնն է:
Ինչպիսի՞ միջոցներ կը ձեռնարկէք 
յաճախակի յարձակման ենթարկուող 
փոքրամասնութիւններուն պատկա-
նող կրօնական հաստատութիւնները 
պաշտպանելու համար:
Ըստ ինծի` ատելութեան հողին վրայ 
իրականացուող այս յարձակումները 
ինչպէս նախապէս, այնպէս ալ հիմա, 
կ’ուղղորդուին պետութեան ներսը 
գտնուող տեսանելի կամ անտեսանե-
լի կեդրոններու կողմէ: Հակառակը 
կրնա՞ք պնդել:
Յիշեցնենք, որ Իսթանպուլի ոստի-
կանութիւնը եկեղեցւոյ տարածքին 
անվտանգութեան տեսախցիկներուն 
շնորհիւ յանցագործը յայտնաբերած ու 
բերման ենթարկած է զինք: Վերջինս 
իր խոստովանական ցուցմունքով 
որպէս իր կատարածին պատճառ 
յայտնած է հետեւեալը. «Որովետեւ 
պսակաձեւ ժահրը ասոնք (հայերը-
խմբ.) բերած են»:
Իսթանպուլի նահանգապետարանը 
տեղեկացուցած է, որ յանցագործը 
ձերբակալուած է, եւ նախաքննութիւնը 
կը շարունակուի:

Երեւանի եւ մարզերու հազար 
բուժաշխատողէն իւրաքանչիւրի 
հաշուին փոխանցուած է 200,000-
ական դրամ:
Վարդանեան եղբայրները, նախապէս, 
100 միլիոն դրամ փոխանցած էին 
«քորոնա» ժահր հիւանդութեան 
կանխարգելման եւ յաղթահարման 
ուղղուած գանձապետական հաշուին:
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VARTAN  OUZOUNIAN 
 

Founder of Tekeyan Centre, 
Chairman of Tekeyan  
Centre Fund Armenia 

SSCCHHOOOOLLCCHHIILLDDRREENN  
ooff  ffiivvee  TTeekkeeyyaann  SScchhoooollss  
iinn  AArrmmeenniiaa  aanndd  AArrttssaakkhh  

  
  

PPRROOGGRRAAMM    SSIINNCCEE    22001100 

 I would like to sponsor  
Yerevan Tekeyan Centre Fund’s  

“Support Schoolchildren Program”  
for children in Armenia and Artsakh. 

 
 □ □ $100      □ $200       □ $300      □ other _________ 

 
 

 Please make your cheque payable to: 
  

 Nor Or Charitable Foundation 
 1901 N. Allen Ave, Altadena, CA 91001 

Memo: TCF Armenia–Support Schoolchildren 
 

Once you make a donation, please  
inform the TCF Armenia by email: 

 info@tekeyancenre.am  
 

 
 Either make a  wire transfer: 

 

Bank name:   UMPQUA BANK 
Swift code:     UMPQUS6P 
Beneficiary:   Nor Or Charitable Foundation 
Account No:   9855291390 
Bank address: 700 North Central Ave, 
          suite 150, Glendale, CA 91203 

 
 

The TCF’s annual school projects:  
 

Olympiad 
Museums & Sightseeing Tours  

Summer Camp 
Tekeyan Sports Games 

Free Textbooks for Needy Children 
School Renovation 

 

 

In 2010-2019 Support Schoolchildren 
spent about $ 240,800 on school projects 

and involved more than 6,800 
schoolchildren from Yerevan, Gyumri, 

Stepanavan, Karbi village and  
Artsakh Berdzor town. 

 

SSUUPPPPOO RRTT  

info@tekeyancentre.am


