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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Վարչապետը «Քորոնա»ի
Դէմ Պայքարին Համար Նոր
Ուղեգիծի Մասին Խօսեցաւ

Վիճակը Ծանր Է. «Քորոնա» Ժահրի Երկրորդ Ալիքի Հետ Գործ
Ունինք. Նիկոլ Փաշինեան

Ի

վերջոյ ինչ է մեր մարտավարութեան եւ ռազմավարութեան
«սխալը» «Քորոնա» ժահրի դէմ
պայքարին մէջ։ Այս մասին Facebook-ի
իր էջի ուղիղ եթերով նշած է ՀՀ
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը:
Ան, մասնաւորապէս, նշած է. «Իմ
եզրակացութեամբ սխալը այն է,
որ մենք գուցէ չափից աւելի մեծ
վստահութիւն ենք տածել մեր սիրելի հայրանեկիցների անհատական
պատասխանատուութեան գործօնին:
Եթէ որեւէ մէկը չվարակուելու համար
կանխարգելիչ գործողութիւններ է
ձեռնարկում, ի վերջոյ, այդ գործողութիւնները ձեռնարկում է ոչ կառավարութեան համար, ոչ վարչապետի
համար, այլ առաջին հերթին ինքն իր
համար: Հետեւաբար, մեր ամբողջ
ռազմավարութիւնը եղել է այն, որ
մենք ինչ-որ մի շրջան մարդկանց
ներկայացնենք իրավիճակի լրջութիւնը, այդ շրջանում ընդլայնենք
մեր առողջապահական համակարգի
հզօրութիւնները, որից յետոյ գնանք
բացման եւ մարդկանց ներկայացնենք
100 տոկոսին ձգտող երաշխիքներ,
որոնց պարագայում իրենք կը խուսափեն «Քորոնա» ժահրով վարակուելուց:
Շար. Էջ 22

Արայիկ Յարութիւնեանի Եւ
Սամուէլ Պապայեանի Միջեւ
Համագործակցութեան
Յուշագիր

Ա

«Քորոնա» ժահրի համաճարակի
վերաբերեալ երկրին մէջ հաստատուած է բաւական ծանր իրավիճակ,
ըստ էութեան, կրնանք ըսել, որ
«Քորոնա» ժահրի երկրորդ ալիքի
հետ գործ ունինք: Այս մասին, 26
մայիսին, պարէտատան նիստէն ետք
ճեպազրոյցի ժամանակ յայտարարած
է վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան:
Անոր խօսքով, իրենք քանի օր է կը
քննարկեն, թէ որքանով պարէտատան
սահմանած կանոնները համարժէք են
իրավիճակին. «Մեր քննարկումներու
եզրակացութիւնը միանշանակ է, որ
պարէտատան կանոնները բովանդակային առումով ազդու են, եւ խնդիրը

կը մնայ այդ կանոնները պահպանելը:
Ցաւօք, մենք խնդիր ունինք այդ
կանոններու պահպանման որակի
հետ»,-ըսած է վարչապետը:
«Մենք չենք զլանար հարկադրանքի
միջոցներ կիրառել, մասնաւորապէս
դիմակի կրման հետ կապուած: Մեր
ուսումնասիրութիւնները ցոյց կու
տան, որ նոյնիսկ տնային պայմաններու մէջ պատրաստուած դիմակներու
որակեալ կիրառումը արդիւնաւէտ են,
կրնան զէրոյացնել ժահրի տարածման
յաճախականութիւնը կամ մօտեցնել
զէրոյի:

26 Մայիսին տեսակապի ձեւաչափով
տեղի ունեցած է ՀԱՊԿ անդամ
պետութիւններու արտաքին գործոց
նախարարներու խորհուրդի նիստը:
ԱԳ նախարարները քննարկած
են ՀԱՊԿ շրջագիծէն ներս համագործակցութեան ամրապնդման,
միջազգային եւ տարածաշրջանային
զարգացումներուն, անվտանգութեան

Մաղաքիա Պատրիարք Օրմանեանի
«Ազգապատում» Երկին Շարունակութիւնը
Ի Յուշ Մեծ Պատմաբանին
(1841-1918)
Շարունակելու համար մեծանուն Մաղաքիա
Պատրիարք Օրմանեանի մեծարժէք «Ազգապատում» երկը,...
Էջ 03

րցախի Հանրապետութեան նախագահ Արայիկ Յարութիւնեանը 25
մայիսին ստորագրած է hրամանագիր
Կարէն Պորիսի Դանիէլեանը Արցախի
Հանրապետութեան նախագահի
աշխատակազմի ղեկավար նշանակելու մասին՝ ազատելով անոր Արցախի Հանրապետութեան նախագահի
աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ- պետաիրաւական վարչութեան
պետի պաշտօնէն:

Լուրեր Աշխարհէն
«Արդարութիւն՝ Գուրգէն
Մարգարեանի Դատին».
The Guardian-ի Լայն
Անդրադարձը

Շար. Էջ 10

Մենք Կտրականապէս Կը Բացառենք Ուժի Կամ Ուժի
Սպառնալիքի Կիրառումը Եւ Կը Շարունակենք Խաղաղ
Գործընթացին Մեր Կառուցողական Մասնակցութիւնը.
Մնացականեան

Ա

րցախի
Հանրապետութեան
նախագահ Արայիկ Յարութիւնեանը 25 մայիսին իր գլխաւորած «Ազատ հայրենիք-ՔՄԴ» կուսակցութիւններու դաշինքի անունով համագործակցութեան յուշագիր ստորագրած է «Միասնական
հայրենիք» կուսակցութեան նախագահ Սամուէլ Բաբայեանի հետ:
Նախագահ Յարութիւնեանը նշած է,
որ քաղաքական ուժերու միջեւ համագործակցութիւնը միտուած է երկրի
մէջ համերաշխութեան մթնոլորտի
պահպանման եւ ծրագրային դրոյթներու շուրջ համատեղ ջանքերու
Շար. Էջ 22
գործադրման:

Արցախի Նախագահի
Աշխատակազմի Ղեկավար
Նշանակուած Է Կարէն
Դանիէլեանը

ժամանակակից մարտահրաւէրներուն ու սպառնալիքներուն համատեղ
հակազդեցութեանն առնչուող հարցերու լայն շրջանակ:
Իր խօսքին մէջ Հայաստանի ԱԳ
նախարար Զոհրապ Մնացականեանը վերահաստատած է Հայաստանի յանձնառութիւնը Կազմակերպութեան շրջածիրէն ներս
փոխգործակցութեան խորացման՝
ուղղուած արտաքին քաղաքական
համադրման արդիւնաւէտութեան
բարձրացման, պաշտպանական
բաղադրիչի, սպառնալիքներուն եւ
մարտահրաւէրներուն հակազդման
մեխանիզմներու ամրապնդման:

Architect Toros Toramanian
(1864-1934)
The 7th Century Cathedral Of Zevartnots
Built in 659 AD

Undoubtedly Toros Toramanian’s magnum opus is the
“reconstruction” of the 7th century Zevartnots Cathedral
in Vagharshapat, dedicated to Saint Gregory the
Էջ 13
Illuminator and to the Angels,...

Շար. Էջ 09

Ա

տրպէյճանցի սպայ Ռամիլ
Սաֆարովի կողմէ սպանուած
հայ սպայ Գուրգէն Մարգարեանի
հարազատները յոյսով են, որ
Եւրոպական դատարանը 26 մայիսին
վճիռ կը կայացնէ Հունգարիոյ եւ
Ատրպէյճանի դէմ, կը յայտնէ The
Guardian-ը։
Գուրգէն Մարգարեանը սպանուած
է փետրուար 2004-ն՝ Պուտափեշթի
մէջ անգլերէնի ուսուցման ՆԱԹՕ-ի
ծրագրին մասնակցելու ժամանակ։
Յետագայ դատական լսումներու
ընթացքին ատրպէյճանցի սպայմարդասպանը հաստատած է, որ իր
գործողութիւններու դրդապատճառը
եղած է ատելութիւնը Հայաստանի եւ
հայերու հանդէպ՝ երկու երկիրներու
միջեւ պատերազմի պատճառով, նշած
է թերթը։
Շար. Էջ 23

Լիբանանահայութեան Տագնապը
Ի Հարկ Է ՛
Լիբանանահայութիւնը ճգնաժամային օրեր կ՛ապրի:
Այս անգամ սուրացող փամփուշտները չեն տագնապի
աղբիւրը։
Հապա չքաւորութիւնը, անգործութիւնը, գործազրկութիւնը, աշխատանքէ հեռացումը,...
Էջ 15

2
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Մայիսեան Հերոսամարտը
Ուրիշ Բան Չէ,
Քան՝ Մահ Իմացեալ

Հաղորդագրութիւն
Համբարձման Տօնը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում
«Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը Մեզ Համար
Հէնց Յիսուսի Ոտնահետքն Է Այս Աշխարհում»
ՀÇÙնáõաÍ 1922-Çն (üñ»զնû)
Established 1922 (in Fresno)

102 տարիներ առաջ Մայիսի 22-ին
առաւօտեան կանուխ ժամերուն տագնապով ղողանջեցին
Սուրբ Էջմիածին Մայր տաճարի կոչնակները: Նոյնը ըրին
բոլոր գիւղերու եկեղեցիներու
զանգերը։
Ժողովուրդը իր
ձեռքերուն մէջ զէնք վերցուց։
Սովէն, համաճարակէն մահացող, եղեռնէն մազապուրծ
եղած ու ոչնչացող փշուր մը
Հայաստանը այդ օրը որոշեց
իր ճակատագիրը։ Հայաստանը
կամ պէտք է իր վերջին ուժերը
հաւաքէր ու իր տեղը հաստատէր
արեւուն տակ, կամ ի սպառ
ոչնչանար Թուրքերու ոճրագործ
ձեռքով։
Մայիսի 22-29ը երեք ճակատներու
վրայ՝ Սարդարապատի, ԲաշԱպարանի եւ Ղարաքիլիսայի
մէջ տեղի ունեցածը ուրիշ
բան չէր, քան մահ իմացեալ։
Հայերը՝ ըլլալով թիւով քիչ
եւ զէնքի քանակով զիջելով
թուրքական
զօրքին,
անոր ուժին
բազմապատիկ
անգամներ կը գերազանցէին
անձնուրացութեամբ, հզօր
կամքով եւ հայրենիքի հանդէպ
պատասխանատուութեան
զգացումով։ Մեր նախորդ
թիւին՝ սոյն սիւնակով արցախեան հերոսամարտին մեր
անդրադարձով խորին յարգանքով լեցուած զարմանք
յայտնած էինք հայու ոգիի
անսպառ տոկունութեան եւ
ապառաժի կարծրութեամբ
կամքի ուժի մասին։ Յուսամ
ընթերցողը
մեզի կը ներէ,
որ երկրորդ եւ, հարկ եղած
ժամանակ՝ հազարերորդ անգամ
կրկնենք նոյն այն միտքը, որ չենք
դադրիր զարմանալ, թէ ուրկէ՞ է
հասարակ, իր առօրեայ կեանքին
մէջ ոչ մէկ բանով աչքի չի
զարնող բանուոր, արհեստաւոր,
հողագործ, ուսուցիչ, շինական,
հոգեւորական, շինարար ու՝
պարզապէս հասարակ հայը
օրհասական
պահուն
կը
կերպարանափոխուի, դառնալու՝
«Առիւծ Մհեր»։ Ուրկէ՞ հայը կը
կորզէ ու կը հազարապատկէ
ինքնազոհաբերման, ինքնանուիրաբերման ու ըստ հարկի՝
ինքնաոչնչացման այդ հզօր
կամքը, որ կրնայ հասարակ
մարդուն
վերածել
ԳերՄարդու, որ ձորէն զառիթափ
ու անառիկ ժայռերու վրայ
կրնայ թշնամիի գնդակներու
տարափին տակ՝ մագլցիլ: Որ
խիզախութեամբ կրնայ նետուիլ
իրմէ թիւով գերազանցող ու
լաւ սպառազինուած թշնամիին վրայ, յօշոտել անոր ու
ընել անհնարին թուացողը մէկ
պարզ գիտակցութեամբ, որ

äԱՇîúÜԱÂºՐÂ èԱØÎԱìԱՐ
ԱԶԱՏԱԿԱՆ ÎàôêԱÎòàôÂºԱÜ
ØÆԱòºԱÈ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ
ԱՐºôØîºԱÜ ՇՐՋԱՆԻ
An ADLP Publication
ԽՄԲԱԳԻՐ
Անահիտ Կօշկարեան

Մայիսի 21-ին Հայաստանեայց
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին
տօնախմբեց մեր Տէր Յիսուս
Քրիստոսի Համբարձման տօնը:
Այս տօնին յիշատակւում է նաեւ
1441 թուականին Ամենայն Հայոց
Հայրապետութեան Աթոռը Սիս
քաղաքից
Սուրբ
Էջմիածին
փոխադրման պատմական օրը:

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի գլխաւորութեամբ Մայր Աթոռի միաբանութիւնը Պատարագի սրբազան արարողութեանը մասնակցեց
Սուրբ Գայիանէ վանքում: Պատարագիչն էր Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնի Միջեկեղեցական յարաբերութիւնների բաժնի տնօրէն
Հոգեշնորհ Տ. Շահէ ծայրագոյն
վարդապետ Անանեանը:
Սուրբ Պատարագի ընթացքում
Հոգեշնորհ Հայր Սուրբն անդրադարձ կատարեց Տիրոջ համբարձման
խորհրդին։
«Դժուար չէ պատկերացնել, որ
այդքան ժամանակ առաքեալներին
ներշնչման, հաւատի, սիրոյ եւ
մարդասիրութեան բացարձակ
օրինակ ծառայած երկնաւոր
Վարդապետն այսպէս միանգամից,
յարութիւն առնելուց յետոյ վերանում
է երկինք, եւ նրանք այլեւս երբեք չեն
տեսնելու Նրան, չեն ճաշելու Նրա
հետ, չեն լսելու Նրա աստուածային
խօսքերը։ Բայց Յիսուս շտապում
է փարատել նրանց կասկածները՝
«Ես ձեզ հետ եմ մինչեւ աշխարհի
վախճանը»։
Որտե՞ղ պիտի փնտռէին ու գտնէին
առաքեալները Յիսուսին։ Բոլոր այն

վայրերում, որտեղ կար Յիսուսի
ոտնահետքը, որտեղ Յիսուսի
յիշողութիւնները պահպանւում
էին առաքեալների մտքի մէջ.
Ձիթենեաց լեռան ստորոտում էր,
որ Յիսուս արտասուեց, քրտնեց
եւ աղօթեց մարդու փրկութեան
համար, Բեթանիայում էր, որ Յիսուս
յարութիւն տուեց իր բարեկամին՝
Ղազարոսին, եւ արտասուեց մարդու
մահուան համար, Երուսաղէմ քաղաքում էր, որ Նա վերջին ընթրիքը
հաստատեց եւ Իր մարմինն ու
արիւնը բաշխեց առաքեալներին,
ի վերջոյ Գողգոթայում էր, որտեղ
Նա խաչ բարձրացաւ, մահացաւ եւ
յարութիւն առաւ մարդու փրկութեան
համար։ Այդ բոլոր վայրերը սրբացան հէնց համբարձման պահին,
որովհետեւ հէնց այդ պահին, երբ
Յիսուս օրհնեց իր աշակերտներին
եւ նրանց ասաց նշանաւոր այդ
խօսքերը, նրանք անմիջապէս մտաբերեցին, որ այլեւս Յիսուս ոչ թէ
իրենց հետ երկրի վրայ քայլելու է,
այլ մէկընդմիշտ փոխելու է իրենց
կեանքը։ Մնացեալ բոլոր տարիներն
առաքեալները ապրելու են Յիսուսի
համբարձումից յետոյ, լինելու է
այլեւս նրանց գործելու ժամանակը,
Յիսուսի ներկայութիւնը մարդկանց
կեանքի մէջ բերելու ժամանակը»,
- նշեց պատարագիչ Հայր Սուրբը:
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Հայր Շահէն ընդգծեց, որ Համբարձման տօնը հէնց Յիսուսի
ոտնահետքերի մասին յիշողութիւնն
է ամէնքիս համար եւ աշակերտների
նման բոլորին օրհնելով՝ նոյն բառերն
ասել. «Ես ձեզ հետ եմ մինչեւ
աշխարհի վախճանը»։
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հայրենիքը սրբութիւն է, որ պէտք
է պաշտպանել սեփական կուրծքով։
1918-ի մայիսին Հայաստանի
պատմութիւնը բացաւ նոր հատոր
մը, որ յետագայ սերունդներուս
ուսերուն դրաւ մեծ պատասխանատուութիւն՝ կեանքի գնով պահել
ունեցած մեր փոքր Հայաստանը,
փայփայել, շէնցնել, կառուցել,
բուժել,
հազարապատկել ու

պաշտպանել։ Տէր ըլլալ մեր
հողին, մեր շէնին։ Տուն կանչել
օտարութեան ափերուն վրայ
կեանք գտած հայորդիներուն։
Յարգանք ու պատիւ
հայ
հերոսներուն։
Ուժ, յարատեւութիւն ու փթթում
հայուն ու Հայաստանին։
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
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Մաղաքիա Պատրիարք Օրմանեանի
«Ազգապատում» Երկին Շարունակութիւնը
Ի Յուշ Մեծ Պատմաբանին
(1841-1918)

Դոկտ. ԶԱՒԷՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ
Ծրագիրը

Շարունակելու համար մեծանուն Մաղաքիա Պատրիարք Օրմանեանի
մեծարժէք «Ազգապատում» երկը, հաւատք եւ յարատեւ աշխատանք կը
պահանջէր, որուն ձեռնարկեցի որպէս երախտարժան աշխատանքս ի յիշատակ
մեծ հեղինակին, որուն երեք հատորները հասցուցեր էր մինչեւ 1910 թուական։
Շարունակող մը չկար, ես ալ չկայի մինչեւ որոշեցի ձեռնարկել զայն եւ կարծեմ
յաջողեցայ, հակառակ ինձմէ շատ աւելի երեց բարձրաստիճան հոգեւորականներուն «անկարելի» նկատած փորձին։
Իմ աշխատանքը եղաւ երեք ստուար հատորներով, հրատարակուած Ամերիկայի
Արեւելեան Թեմի հովանաւորութեամբ 1995, 1997, 2003 թուականներուն,
միասնաբար ներկայացնելով Օրմանեանի երկին Չորրորդ Հատորը, ուղղակի
շարունակելով եւ ընդգրկելով 20-րդ դարու լրիւ պատմութիւնը Հայ Եկեղեցւոյ
եւ ազգին, հետեւելով Օրմանեանի ծրագրին, մեթոտին եւ ծաւալին։ Օրմանեան
Պատրիարք վախճանեցաւ 1918 թուին, որուն յիշատակին կ՛ընծայեմ սոյն
գրախօսականը։
Ծրագիրը համընդհանուր եւ մանրամասնեալ ըլլալուն համար անհրաժեշտ էր
լայնածաւալ աղբիւրներու օգտագործումը, միշտ ի մտի ունենալով աշխատանքի
տարածքին սահմանը, չկորսնցնելու համար նպատակադրեալ ծրագրին
կեդրոնական կորիզը։ Անշուշտ միակ հեղինակի մը վրայ մնալով ամբողջ
գործին ծանրութիւնը, դժուարութիւններ եւ օրհնութիւններ միանգամայն
զիրար լրացուցին քննարկումներուս ընթացքին։ Բարեբախտաբար անձնական
գրադարանս ճոխ էր եւ հիմնական աղբիւրները երբ կը ձեռնէի, ուրիշներ
գրադարակներէս լեզու կ՛ելլէին։ Մէկը միւսին վկայակոչելով հիմնական գործը
կարողացայ ծրագրել։
Անշուշտ, խնդրանքիս վրայ պակսած աղբիւրներ եւ մանաւանդ յատուկ
վաւերագիրներ հոգեւորական հայրեր ուղարկեցին՝ գլխաւորութեամբ Գարեգին
Արքեպիսկոպոս Ներսիսեանի, Արարատեան Թեմի Փոխանորդին եւ այժմու
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին։ Կարեւորագոյն վաւերագիրները օգտագործեցի
Հայաստանի Հանրապետութեան անկախացումէն ետք այժմ հանգուցեալ
Սանդրո Բեհբուդեանի խմբագրութեամբ Երեւան հրատարակուած մեծածաւալ
հատոր- ներէն՝ իւրաքանչիւր Կաթողիկոսի լիակատար արխիւներով։

Գիրք Ա. (1900-1930)

Աշխատանքիս առաջին հատորը (1995) կը
բովանդակէ մեր մօտաւոր անցեալի Հայ
Եկեղեցւոյ եւ ազգին երեսնամեայ դժուար
եւ դժբախտ պատմութիւնը՝ 1900-1930,
գլխակարգութեանը ներքեւ Տ.Տ. Մատթէոս
Բ. Իզմիրլեան եւ Տ.Տ. Գէորգ Ե. Սուրէնեան Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսներու։
Համաշխարհային Ա պատերազմի, Օսմանեան Թուրքիոյ Հայոց վրայ գործադրած
ցեղասպանութեան, Ատանայի ջարդին, եւ
ապա Խորհրդային Միութեան անտանելի
առաջին տասն- ամեակի ընթացքը առաջին
գիրքիս լրիւ բովանդակութիւնը կազմեցին,
որոնց հետեւանքը պիտի ըլլար, եւ սակայն
չեղաւ, բնաջնջումը հայ ժողովուրդին, Հայ
Եկեղեցւոյ նուիրապետական կեդրոններուն,
Թուրքիոյ Պատրիարքութեան, Սիսի Կաթողիկոսութեան եւ Արմաշու Դպրեվանքին քայքայումն իրենց անհաշուելի
հետեւանքներով, հարիւրաւոր վանքերու եւ եկեղեցիներու բռնագրաւումներով
եւ մտաւորական փաղանգին եւ եկեղեցականութեան նահատակութեամբ։ Այս
բոլորը ներքին մանրամասնութեամբ գրուած են հատորին մէջ։
1918 թուի զինադադարէն ետք եւ Սարդարապատի մարտի յաղթանակով
Հայաստանի առաջին Հանրապետութիւնը հռչակուեցաւ կարճ ժամանակի մը
համար։ Երկու տարին չլրացուցած, Սովետական համայնավար պետութիւնը
իր թաթը տարածեց Կովկասի վրայ եւս, ու Հայաստան դարձաւ ենթակայ 15
Հանրապետութիւններէն մին։ Թուրքիոյ կործանարար եւ Սովետներու բռնի
եւ անկրօն տիրապետութիւնները հաւասարապէս ճակատագրական եղան
Հայաս- տանի եւ Հայ Եկեղեցւոյ համար։
Այս բոլորը համադրելու համար անկախ ու վստահելի աղբիւրներու կարիքը
ունէի առաջին գիրքիս պատրաստութեան համար։ Բարեբախտաբար եղեռնէն
ազատած Արմաշական մեծ հոգեւորականներ իրենց յուշերը հրատարակեցին,
ինչպէս, Դուրեան Պատրիարք, Զաւէն Պատրիարք, Թորգոմ Պատրիարք, Բաբգէն
Կիւլէսէրեան Կաթողիկոս, Գրիգորիս եւ Ղեւոնդ Արքեպիսկոպոսներ, եւ նաեւ
յայտնի մտաւորականներ Վահան Թէքէեան եւ Արշակ Ալպօյաճեան։ Անոնց
հայթայթած տեղեկութիւնները գերազանց եւ վաւերական ըլլալով հիմնական
տեղիքը հայթայթեցին իմ աշխատութեան։
Նոյն հատորը արձագանքը կը հանդիսանայ Հայ Եկեղեցւոյ վերականգնումին
ո՛չ անպայման Մայր Աթոռէն սկսեալ, որ տառապեցաւ Սովետական Միութեան
լուծին ներքեւ առաջին երեք տասնամեակներուն, այլ Երուսաղէմէն եւ Կիլիկիոյ

Աթոռին նորահաստատ կայքէն ու
արտասահմանեան թեմերէն, ուր
Եղիշէ Պատրիարք Դուրեան,
Թորգոմ Պատրիարք Գուշակեան,
Սահակ Բ Խապայեան ու Բաբգէն
Աթոռակից
Կաթողիկոսներ
ճշմարիտ հերոսները եղան այդ
վերականգնումին՝ ամենադժուարին
պայմաններու տակ։ Նախ ՍԻՈՆ
եւ ապա ՀԱՍԿ ամսագիրները
բերանախօսը եղան Մայր Աթոռին,
առաջինը Երուսաղէմէն եւ երկրորդը
Անթիլիասէն, մինչ Մայր Աթոռի ԱՐԱՐԱՏ ամսագիրը դադրած էր գոյատեւելէ
առժամապէս։

Գիրք Բ. (1930-1955)

«Ազգապատում»ի երկրորդ գիրքս 25-ամեայ շրջանը կ՛ընդգրկէ երկու Հայրապետներու՝ Տ.Տ. Խորէն Ա. Մուրատբեկեան եւ Տ.Տ. Գէորգ Զ. Չորեքճեան
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսներու գլխակարգութեան ներքեւ։ Յայտնապէս
երկու ճիւղերու վրայ պիտի տարարծէի ուսումնասիրութիւնս՝ Հայ Եկեղեցին
Սովետներու իշխանութեան տակ, եւ ապա Հայ Եկեղեցին սփիւռքի մէջ։ Առաջին
պարագային սովետական անճիշդ եւ հակակրօն աղբիւրներ մեծագոյն մասամբ
աննկատ պիտի ձգէի որպէս «սխալ դեղագիրներ», ու հետեւէի սփիւռքահայ
եկեղեցական կեդրոններուն եւ հայ մամուլին տարածած տեղեկութեանց որոնք
Արմաշական ականատես հոգեւորականներու վկայութիւններով հաստատուած
էին։ Մեր ազգն ու եկեղեցին երախտապարտ մնացին յատկապէս երբ 1991
թուականէն ետք արգիլեալ եւ թաքնուած բոլոր վաւերագիրները երեւան
հանուեցան Սանդրո Բեհբուդեանի համբերատար աշխատանքով ինչպէս
յիշած եմ գրութեանս սկիզբը։
Տաժանելի շրջանի զոյգ Հայրապետները, Խորէն Ա. Մուրատբեկեան եւ Գէորգ Զ.
Չորեքճեան Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսները, եղան 20-րդ դարու իսկական հերոս
«սուրբ»երը մեր եկեղեցւոյ որոնք պահպանեցին սոսկ գոյութիւնը Մայր Աթոռին,
առաջինը իր կեանքի գինով եւ երկրորդը՝ իր յայտնի դիւանագիտութեամբ։
Գէորգ Զ. այլընտրանք չունենալով լեզու պիտի գտնէր բռնակալ Ստալինի հետ, եւ
յանդուգն ու արտակարգ քայլ մը առնելով արտասահմանէն հանգանակութիւն
կատարելով Կարմիր Բանակին նեցուկ պիտի կանգնէր 22 հրասայլեր նուիրելով
Բ. աշխարհամարտի տարիներուն։
Կաթողիկոսը, տակաւին Տեղակալն էր Մայր Աթոռին երբ անձամբ Ստալինի
հետ տեսակցեցաւ Կրեմլինի մէջ, անկարելին կարելի դարձնելով իր «տասնաբանեայ» պահանջները մատուցելով եւ գրեթէ բոլորին համար հաւանութիւն
ստացանալով, ներառեալ վանքապատկան համալիրի որոշ հողամասերը։
Ազգային-եկեղեցական Ժողովը գումարուեցաւ 1945-ի Յունիս 16-ին, Տեղակալը
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս ընտրուեցաւ ու գահակալեց որպէս Գէորգ Զ.
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս։ «Էջմիածին» ամսագիրը շուտով լոյս տեսաւ, եւ
Հոգեւոր Ճեմարանը իր դռները բացաւ, Էջմիածնի շրջանի Գայիանէի, Հռիփսիմէի
եւ Շողակաթի, ինչպէս նաեւ Խոր Վիրապի վանքերը վերադարձան Մայր Աթոռի
խնամքին։ Ահա «հրասայլերու» դիւանագիտական լեզուն։

Գիրք Գ (1955-1995)

«Ազգապատում»ի եզրափակիչ երրորդ գիրքը նորընտիր Հայրապետ Տ.Տ.
Վազգէն Ա. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի գահակալութեան քառասնամեայ
շրջանը ընդգրկեց։ Հայրապետը ամենալուրջ քայլերով, գիտակից, բարձր
դիւանագի- տութեամբ, համբերատար եւ լաւատես իրագործումներով կատարեց
իր պարտքը , երբ արդէն մեռած էր Ստալին եւ սկսած էր աւելի հանդուրժելի
տարիներու շրջանը։ Ես առիթը ունեցայ 1958-ին, Վազգէն Հայրապետի հրաւէրով
իր ծննդեան յիսնամեակին եւ գահակալութեան երրորդ տարեդարձին այցելելու
Մայր Աթոռ եւ անձամբ տեսնելու քաղաքական վիճակը եւ անոր ընդմէջէն
նօսրացած Հայ Եկեղեցւոյ պատկերը։ Վազգէն Հայրապետ հրաշալի կերպով
կատարելագործեց այն ինչ որ ժառանգեց։
Սոյն հատորը մանրամասնօրէն կը նկարագրէ Մայր Աթոռի եւ Հայրենիքի զգոյշ
եւ յամրաքայլ յառաջընթացը՝ միջ-եկեղեցական բարձրաստիճան յարաբերութիւններու մշակումով եւ Հովուապետական տասնէ աւելի այցելութիւններով
դէպի արտասահման՝ Հիւսիսային եւ Հարաւային Ամերիկաներն ու Եւրոպական
գլխաւոր կեդրոնները, Միջին եւ Ծայրագոյն Արեւելքի հայ գաղութներն ու
պետական հաստատութիւնները, անձնապէս հանդիպելով այլազան երկիրներու
պետական անձնակազմին եւ եկեղեցական հաստատութեանց։ Վազգէն Ա.
Շինարար Կաթողիկոսի օրով Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին ճանաչում գտաւ
արտաքին աշխարհէն ու Հայաստանեայց Մայր Եկեղեցին նախկին պատմուճանը զգեցաւ իր «նազելի փառքով»։
Երրորդ գիրքս յիրաւի արտայայտիչն է Վազգէն Ա. Կաթողիկոսի կեանքին ու
գործունէութեան որուն աննախընթաց 39-ամեայ գահակալութիւնը (1955-1954)
վերականգնեցուց Հայ Եկեղեցւոյ իսկական գոյութիւնը աշխարհով մէկ, զայն
հասցնելով իր պատկառելի 1700-ամեակին (301-2001)։ Իր աչքերը փակելէ
առաջ Շինարար Վազգէն Երանաշնորհ Հայրապետ դիմաւորեց Հայաստանի
պետական անկախութիւնը որպէս մեծագոյն մխիթարանք։
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Համբարձում ‘’Եալա . . .’’
Մարդկային Բարոյական Կենցաղի Ամենավսեմ Չափանիշը՝
Ճշմարտութիւնն Է
ՊՕՂՈՍ ԼԱԳԻՍԵԱՆ

Մ

արկոս եւ Ղուկաս աւետարանիչներ իրենց աւետարաններում յիշատակել
են, որ Յիսուս Քրիստոս երկրային կեանքից քառասուն օրեր յետոյ երկինք
համբարձել: Քրիստոսի անունը ‘’Յիսուս’’ է, ‘’Քրիստոս’’անունը յետոյ
էր ընդունուել, Յունարէն լեզուով նշանակել’’Օծեալ: Քրիստոսի Համբարձման
մասին յիշատակուել է նաեւ ‘’Գործք Առաքելոց’’-ում, որ Յիսուս Քրիստոս
համբարձել է Երուսաղէմի Ձիթենեաց լերան վրայից: Համբարձում նշանակել
է՝ ‘’Բարձրացում’’, երկրից դրախտ մեկնում: Աստուած, մեռելներից առաջինը
Քրիստոսին կեանք տուել, նրա մահուանից (Զատիկ-Յարութիւն) քառասուն
օրեր յետոյ վերցրել, համբարձել դրախտ, որտեղ Քրիստոս բազմել է Աստուծոյ
աջ կողմի աթոռին: Աւետարանի խօսքով՝ ‘’Համբարձում Տեառն մերոյ Յիսուս
Քրիստոս’’: Այս մի քանի տողերը գրեցի ոչ որպէս իմ խօսք, քրիստոնէական
հաւատքի խորհրդանիշն է Քրիստոսի ‘’Յարութեան’’ ու ‘’Համբարձման’’
յայտնութիւնները, մարդիկ կան, հաւատում, որ այն մարդկային բարոյական
կենցաղի ճշմարտութիւնն է, հաւատացողին ու ոչ հաւատացողին . . . ազատ
խօսքի իրաւունք:
Գրութիւնս շարունակելուց առաջ, համառօտ գիր եմ անելու հայաստանում
թագաւորած Տրդատ Գ. Մեծ թագաւորի մասին, որը հայոց աշխարհում
սատարել էր քրիստոնէութեան ընդունմանը: Տրդատ եղել Արշակունեաց
Հայաստանի պետական ու քաղաքական խոշոր գործիչներից, վերականգնել
Մեծ Հայքի թագաւորութեան տարածքային ամբողջականութիւնը, ըստ Մովսէս
Խորենացու խօսքի եղել հայոց վերջին հզօր թագաւորը: Խօսքս մէջբերել եմ
Պատմահայր Մովսէս Խորենացու եւ պատմիչ Ագաթանգեղոսի մատեանների
յիշատակութիւններից: Տրդատի հայր՝ Խոսրով Ա., Անակ իշխանի (Գրիգոր
Լուսաւորիչի հայր) կողմից սպանութիւնից յետոյ, նախարար Արտաւազդ
Մանդակունին Խոսրովի մանկահասակ որդի Տրդատին փախցրել Հռոմ:
Կրթութիւն ստացել, դաստիարակուել Հռոմի արքունիքում: Խորենացին վկայել
է, որ նա տիրապետել էր արտակարգ ուժի, աչքի ընկել կրկէսում մարտեր
վարելով, իր բազուկների ուժով կանգնեցրել Հռոմի փողոցով սլացող չորս
ձիերով լծուած մարդատար կառքը: Հայոց Տրդատ ու Արտաւազդ թագաւորներ
մասնակցել էին ողիմպիական խաղերին, հանդիսացել ըմբշամարտի ու
կռփամարտի ախոյեաններ: Մասնակցել Հռոմի կայսրութեան վարած պատերազմներին: Պարսկաստանի դէմ Հռոմի մղած յաղթական արշաւանքից յետոյ
ժամանակաւորապէս տիրել հայոց գահին: Հայաստան աւելի քան տասը
տարիներ պատերազմել Սասանեան Պարսկաստանի դէմ, ճանաչել էին Տրդատի
թագաւորութիւնը: Նախօրօք դաշինք կնքած եղել ալանների հետ, կնութեան
արել նրանց թագաւորի դուստր Աշխէնին: Ալլանների դուստրեր Սաթենիկ
ու Աշխէն Հայաստանի թագաւորական տանը բաշխել բազում զաւակներ,
նրանց ժառանգների ծիներում ալանների ցեղի արեան շունչ կայ: ՕսերՕսեթիա կոչուած ազգ ու նոր օրերի Ալանիա պետութիւններ գոյատեւում են
հարաւային ու հիւսիսային կովկասի տարածքներում: Ինչո՞ւ բարեկամական
յարաբերութիւններ չստեղծել նրանց հետ, դրացի Վրաստանի թագաւորական մի
տոհմի տիրապետութեան ժառանգների ծիները ուղղակի հայոց Բագրատունեաց
թագաւորական տոհմից են, նրանք նոյն տարածքի ուրիշ պետութիւնների հետ
բարեկամութիւն անում . . . հայերի հետ եթէ թշնամի չեն, բարեկամ էլ չեն . .
. : Տրդատ վերահաստատել էր ‘’Արտաշիսական’’ սահմանագծերը, անցկացրել
նոր ‘’Աշխարհագիր’’:
Տրդատ Գ. գահակալութեան առաջին տարիներին հալածել էր Հայաստանում
քրիստոնէութեան հետեւորդներին: Քրիստոնէական հաւատքը տարածուել
էր շրջանում: Արեւմտեան մշակոյթով ու գիտելիքներով իմաստացած Տրդատ,
երկրում քրիստոնէական հաւատքի ընդունումը հզօր միջոց էր համարել
Հայաստանը Պարսկաստանի ու Բիւզանդիայի մշակութային ազդեցութիւնից
զերծ պահելու եւ երկրում միապետական իշխանութիւնը ամրապնդելու:
Հաւաստում են, որ Տրդատ քրիստոնէական հաւատքում նկատել էր իրենց
հին աստուածների իմաստութեան շաւիղներ: Տրդատ, 301 թուականին
Հայաստանում քրիստոնէութիւնը պետական կրօն հռչակել, ազգին առաջնորդել
նոր հաւատքին: Գրիգոր Լուսաւորիչին բանտից ազատ արձակել: Տրդատի
անմիջական մասնակցութեամբ Գրիգոր Լուսաւորիչի հետ բարբարոսաբար
քանդել էին հայոց հին հաւատքի մեհեան-տաճարները, յափշտակել նրանց
անբաւ հարստութիւնը, թուրք-սելճուքների նման այրել նրանց արարած
մատեանները, ոչինչ թողել որ յիշեցնէր հայոց տոհմական հաւատքը: Ըստ
աւանդութեան, Տրդատ կեանքի վերջին տարիներին իշխանութիւնը յանձնել
Գրիգոր Լուսաւորիչին, հեռացել Դարանաղեաց գաւառի, Սեպուհ լերան Մանեայ
Այրք կոչուած վայրը աղօթելու, նախարարների խնդրանքով չէր վերադարձել
գահ, որտեղ թունաւորել էին նրան:
Փլած տաճարների որմերից, նոյն տեղում նոր հաւատքի տներ էին պատել:
Արմին-հայեր նորէն գնացել իրենց փլած մեհեաններ, երկար-երկար-տարիներ
շարունակել գնալ եւ վերջապէս սկսել քրիստոնէական տաճարներ մտնել:
Հայաստան, նրա մարդիկ շարունակել էին տօնախմբել իրենց հին աստուածների
ու բնութեան երեւոյթների իմաստութիւնը: Գրիգոր Լուսաւորիչ, այդ բոլոր տօները
փոխարինել էր քրիստոնէական հաւատքի եղած-չեղած երեւոյթներին, որ Արմինհայերի մտքերում անէացնէր նրանց հին հաւատքի պաշտամունքը: Ահա այսպէս,
հայոց աշխարհի նախնիների ‘’Ծաղկի’’ սքանչանքի տօնը փոխարինել էին
Քրիստոսի ‘’Համբարձման’’ տօնին, եւ այդպէս շարունակ . . . : Քրիստոս, լոյսերի
մէջ իջել Վաղարշապատ, մուրճով երք անգամ զարկել գետնին, պատուիրել
նոյն տեղում տաճար պատել . . . : Մի քանի տասնամեակ առաջ, խորանի
վերանորոգման ատեն խորշ էին յայտնաբերել , իջել այնտեղ, Սարտարամէտ
աստուծոյ մեհեանի պատերն էին, կրակարանն էր . . . : Այս վերջին տողերից
խօսքն է ճշմարտութիւնը. . . նրանից նախկին տողերը ճշմարտութի՞ւն են: Այս

գրութեան առաջաբանը գրեցի
Տրդատ Գ. հզօր թագաւորին
պանծացնելու համար, նա հզօր
եղել, հզօր Հայաստան ստեղծել:
Կռիւ եղել Հայաստանում,
երկարատեւ կռիւ, այն դադարել էր հեթանոս քրմապետ
Արձան-ի
զարնուելուց
յետոյ: Հայոց հին հաւատքը
ամուր էր մնացել Սիւնիքում,
Գողթան գաւառի երգիչներ
շարունակել էին երկնել իրենց
հին աստուածների, ազգի
տոհմական հաւատքի երգերը:
Երանելի Մեսրոպ Մաշտոց, գնացել Սիւնիք, իր ծրագրի իրականացման
համար հանդիպել դիմադրութեան, այն իրականցնելու համար նորէն ուժ
կիրառուել, այստեղ էլ ուժով կատարուել նոր հաւատքի տարածումը: Իմաստուն
է ժողովուրդը, պահպանել իրենց նախնիների աւանդութինները, այն որպէս
ջահ փոխանցել նոր սերունդի մարդկանց: Կարծես կենդանի են հայոց հին
աստուածները, հայոց նահապետ Հայկը, արքաներ՝ Արամը, Արա գեղեցիկը,
Արամէն, Արամայիսը, Տիգրանը, Արշակը, Պապ-ը, Վռամշապուհը, Արտաշէսը,
Արտաւազդը, Աշոտ Երկաթը, Հեթումը, սպարապետ Վարդանը, ահա նրանք
ու դեռ հարիւրներ հիմա մեզ հետ տողանցում աշխարհում, քանի դեռ մեզ
հետ կը տողանցեն ողջ է Արմէն-Հայ ցեղը: Նոր հաւատքի մարդիկ, անկարելի
եղաւ Արմին-հայերի հոգիները պատռել, վանել նրանց հին աստուածներին,
վանել նրանց տոհմական հաւատքի լոյսի ճշմարտութիւնը: Արմին Հայ, երբ
դու գնաս դէպի հիւսիսային կողմն հայոց աշխարհի, մի պահ կանգնիր ‘’Արայի
լերան’’ լանջի առաջ, մի պահ կիսաբաց աչքերով նայի′ր-նայիր, պիտի տեսնես
քու կրակի, լոյսի աստուած Արային, շարունակիր երկար նայել, որ հաւատաս
Արան քու աշխարհում է . . . :
Քրիստոսի ‘’Համբարձման’’ տօնն է, նոր հաւատքի մարդիկ տօնախմբում
այն, հաւատում, որ նա ողջ է, ամպերի քօղերը մարմինը գրկած բարձրացել
երկինք, գնացել բազմելու հօր կողքը: Չէ˜. . . չեղա˜ւ . . . ճշմարտութի՞ւն . .
. կարող է . . . : Յարութիւն, Համբարձում՝ կեանքի յարատեւման խորհրդանիշ
արել: Գարուն է, Մայիս ամսում Արմին-հայերի նախնիների ‘’Ծաղիկի’’ տօնն
է: Գարուն է ծաղկել հայոց աշխարհում, գարնան անուշ հովիկները օրօրում
դաշտերի ցորեանի ծովերը, ծաղկել են իրենց այգիները, ծաղկել էին իրենց
լեռների լանջերը, ծաղկել էին իրենց հոգիները: Արմին-հայերի նախնիներ մտել
իրենց մեհեաններ, իրենց աստուածների բագինները ծածկել ծաղիկներով,
մտել Աստղիկի ու Վահագնի սենեակ, ծաղիկներ շաղ տուել, ինչպէս նրանց
ամուսնութեան հանդէսին, ափսոս եղաւ, որ Աստղիկ ‘’Վահագնի Սենեակ’’
մտնելիս ուսից ընկել էր հարսանիքին կախուած ‘’հանապազօրեայ’’ լաւաշ
հացը, աստուածները ողբացել էին, բարձրաձայնել, որ Աստղիկ դիցուհին չէր
մայրանայ, Վահագն ու Աստղիկ անզաւակ կը մնային: Հիմա էլ հարսանիքի մեծ
մայր տատը հարսի ու փեսայի ուսերից լաւաշ հաց կախում: Ուրիշ երկրներում
հանգրուանած Արմին-հայ, քու մանչերի հետ եկո′ւր քու նախնիների երկիր,
գնա′յ Միհրի տաճար, նրա աստիճանները ծածկուած են ծաղիկներով, արեւ
աստուած Միհրն լոյս ցանել նրանց երեսին, ծաղկից առաւել ի˜նչ կայ սիրուն,
կայ˜, Անահիտ դիցուհու երկնից շաղ տուած վարդի թերթիկների հպումից
շառագունած հայ աղջիկներ: Արմին-հայեր ծաղկի բոցավառ փունջեր գրկած
գալիս-գալիս են Միհրի տաճար, գնում ատրուշանից մի կտոր կրակ վերցնում, որ
տանեն իրենց տներ, որ մշտական լոյս լինէր այնտեղ, այնպէս ինչպէս եկեղեցուց
մոմի վառած լոյս տարել:
Հայ աղջիկները Մայիս ամսի ‘’Համբարձման’’ տօնին բարձրացել լեռների լանջեր՝
Բիւրակնից դէպի ձիւնով քօղուած Արագած, Լոռուայ սարեր, ծաղիկներ քաղել,
հարսանեկան պսակների նման ճակատներին կապել: Գնացել էին Դեբետի գետի
ափեր, այն նետել նրա ջրերի փրփուրներին, որ Լոռի աշխարհի մի տղայ ճանկէր
այն, հարս ու փեսայ լինէին: Ալուան ծաղիկներ նետել ջրի կուժերի մէջ, քառասուն
օրեր յետոյ տարել Անուշի վրան, ‘’Ջան Գիւլիմ’’ տօնախմբել: Համբարձման օրն
էր, կուժերը ուսերին աղջիկները նազանի երթով գնում Անուշի վրան: Տօնական
հրճուանք էր վրանի բացատում, Անուշը, ‘’Ջան Գիւլիմ’’-ի երգում աղջիկների
հետ: Երգել էին իրենց շէնի Յովհաննէսի երգերը, Սայաթ Նովու սիրոյ երգերը,
Կոմիտաս Վարդապետի գարնան երգեր: Երգերի սիրոյ շոյանքներից, կարծես
ժպտում էին կանաչով զուգուած սարերը, տե՞սել ես շարան-շարան իրար յենած
Լոռիի ‘’բարձր սարեր’’-ը: Ո՞վ է հիմա Արարատի, Սիփանի, Նեմրութի, Վարագի,
Թոնդրակի լանջերից հրաբխածին փրափիոն ծաղիկներ քաղում, փունջեր
անում, Արածանիի ջրեր նետում, ո՞վ է իջնելու նրա ջրեր, ով է հարս ու փեսայ
լինելու, այնտեղ իրենց ցեղից աղջիկ, տղայ չկայ:
Տարագիր, անհող Հայ, քու նոր հանգրուանում դու այսօր արդեօք տօնախմբո՞ւմ
ես քու Յիսուսի Համբարձման տօնը, քու նախնիները ծաղկի պաշտամունքի
տօնը, քու սարերի ‘’Համբարձում Եալան’’: Ո՞րտեղից ես ծաղիկ քաղելու, քու
լեռների լանջերի, հանդերի մայր հողի ծաղիկ չիք այստեղ: Քու մտքի թռիչքով
սաւառնիր Յովհաննէսի Լօռի աշխարհ, նրա լեռների լանջերի ծաղիկների մէջ
ընկողմանիր, մայր հողից ծաղիկներ քաղիր, շաղ տուր քու յոգնած մարմնին,
տե′ս ինչքա˜ն պիտի հզօրանաս: Գնա’ Անուշի հովուական վրանի բացատ,
‘’Ջան Գիւլիմ’’- եկած աղջիկների հետ բոլորակ կազմիր, խենթացիր երգով ու
ծիծաղով: Լոռիի սարերի լանջերից պայթած աղբիւրներից կուժերով ջուր բեր,
ծաղիկների բոյրը լցրու այնտեղ, քու հիւսած ծաղիկների փունջերը նետիր
Դեբետի փրփրած ալիքներին, իջիր նրա ջրերին, մի փունջ ճանկիր այնտեղից,
որ քու եարին տիրելու ցանկութեանը տիրանաս:
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լեկոծ արկածախնդրութիւն է
«պարոն» գոյականի ոդիսականը: Մայրենի լեզուի բեմի
վրայ ան առաջին անգամ յայտնուեցաւ բեհեզներ ու ծիրանիներ հագած:
Սակայն օր մը քակուեցան անոր
բերդերը, կորսնցուց իր պերճանքն ու
պատիւը, ըսենք՝ ազնուականութիւնը,
որպէս իշխան գահազուրկ: Ստուգաբանութիւնը ալեհեր ականատեսն
է անոր «անկումին»: Այսօր, տիկնայք
եւ պարոնայք, դիտենք «պարոն»ի,
այդ երբեմնի արեւաշատ ու մեծայարգ
տիտղոսի փառաւոր գահավիժումը:
«Պարոն»ի վերելքն ու անկումը
տեսնելու համար քիչ վերջ պիտի
ճանապարհորդենք
Կիլիկեան
Հայաստան՝ 13-14րդ դար: Սակայն
ձեզ նախ կը հրաւիրեմ Երեւանի
Անի պանդոկի ընդունարանը, երեսուն պատանիի ստեղծած ուրախ
եռուզեռին ականջալուր ըլլալու համար: Այդ բազմութիւնը օտար չէ ձեզի:
Ծանօթացնեմ. աշակերտներս են, ամերիկահայ պատանիներ, որոնք Յունիսի
հաճելի գիշեր մը հայրենիք հասած են ճանաչողական պտոյտի համար: Հազիւ
ստացած իրենց սենեակներու թիւերը, անոնք խանդավառ զրոյցով, կանչով ու
ծիծաղով կ’աճապարեն վերելակ նստիլ, պայուսակները արագ մը ձգել սենեակ,
ապա վերադառնալ ընդունարան ու երեւանեան առաջին ընթրիքի համար
հոսիլ Աբովեան պողոտայէն վար: Երեխաները անընդհատ հարցումներ կը
հարցնեն քաղաքի մասին, վաղուան ծրագիրի մասին: Ամէն նախադասութիւն
կը սկսի կամ կը վերջանայ «պարոն»ով: Եկաւ վերելակը: Եօթը հոգինոց: Մեր
կազմած հնգեակի հետ կը նստի նաեւ իտալացի զոյգ մը: Չկարենալով իրենց
հետաքրքրութիւնը զսպել, կը հարցնեն. «Կը ներէք, դուք ազնուակա՞ն էք: Այս
երիտասարդները ձեզի «Պարոն» կ’ըսեն»: Կը ծիծաղինք: «Եւրոպական այդ
բառը, -կը հարկադրուիմ բացատրելու,- մեր լեզուի մէջ կը նշանակէ ուսուցիչ,
դասատու»: Մինչեւ որ աշակերտներս ու ես ճամբրուկները տանինք սենեակ,
ձեզի ներկայացնեմ «պարոն» բառի Կիլիկեան ոդիսականը:
Միջերկրականի արեւը կախուեր է Այասի նաւահանգիստի վրայ: Հոն խարսխած
կը ծփան ծովու հիւսիս արեւմտեան ափերէն մեկնած առագաստանաւեր: Անոնց
կայմերու վրայ կը ծածանին դրօշակներ բազմագոյն եւ բազմաձեւ: Կիլիկիա
հասեր է նաեւ «պարոն» ազնուափայլ բառը: Առագաստանաւով: Իսկ հայազգի
իշխաններ, արդէն ֆրնաքներու թագն ու լեզուն որդեգրած, տոհմիկ «նախարար»
տիտղոսը հնամեայ գտնելով՝ սկսեր են պատուաբեր նոր տիտղոսը որդեգրել
ու դառնալ «պարոն»ներ:
Պարոն բառը ֆրանսերէնէ փոխառեալ է: Միջնադարեան ֆրանսերէնի
մէջ ան կը նշանակէր իշխանաւոր,
տէր: Բառը ունի Միջին լատիներէն
ծագում՝ «պարո»- ազատ մարդ,
կալուածատէր, պատերազմիկ:
«Պարոն»ը Կիլիկիոյ մէջ իր բարձր
աստիճանը եւ կալուածները
պահեց երեք դար: Այդ շրջանէն
մնացած յիշատակարաններու մէջ
գտանք «պարոն» բառի անդրանիկ
գործածութիւնները. «Գրեցաւ ի
թուիս Հայոց ՈՂԶ (1247), ձեռամբ
Ներսէսի, յաշխարհիս Կելիկեցւոց,
ուխտի, որ կոչի Ակներ անապատ,
ի թագաւորութեան Հայոց Հեթմոյ, եւ Հօր իւրոյ պարոն Կոստանդեայ», «Ի
թուականիս Հայոց ՉԺԸ (1269) : Արդ, գրեցաւ պրակս... արդեամբք տեառն
Սարգսի սրբասէր եւ արհիական եպիսկոպոսի, եւ նորին հարազատ որդւոյ՝
աստուածասէր եւ քրիստոսապահ իշխանին պարոն Յոհաննէսի»: Հայկական
ձեռագիր մատեանները «պարոն»ի ընտիր վկայութիւններ կը պարունակեն.
«Պարոնն հայոց կալաւ զՊեմունդ բրինձն Անտիոքոյ», «Պարոնն դնի որպէս
տէր գաւառի եւ կալուածոց»: Երկար չտեւեց, որ հայոց մայրենին տիրանայ
նոր կալուածի մը՝ «պարոնութիւն» բառի: Ահա անոր բացատրութիւնը 19
դարու բառարանէ մը առնուած. «Աշտիճան՝ պատիւ եւ իշխանութիւն պարոն
գոլոյ. որպէս ռուբինեանցն կիլիկեցւոց նախ քան զթագաւորելն. եւ ամենայն
գլխաւորութիւն գաւառի կամ կալուածոց»: Մեր «պարոն»ը չեղաւ բազմածին:
Սոսկ յղացաւ երեք բառ. պարոնադուստր, պարոնացնել, պարոնորդի, չմոռնանք
«պարոնաց պարոն» տիտղոսը:
1375 թուական: Կիլիկիոյ հայոց թագաւորութեան անկումով «պարոնը» կը
կորսնցնէ իր կալուածներն ու տանտիրութիւնը: Սակայն, յարգելի ընթերցող,
դուք գիտէք, թէ բառերը երկարակեաց են: Անոնք կը դիմանան քաղաքական
յեղաշրջումներու, ճկունութիւնը ունին իմաստի նոր նաւահանգիստներ գտնելու,
լեզուին խարսխած մնալու: Հայկական նոր կեանքի «պարոն»ն ալ դարձաւ
սեփական հողի տէր հասարակ մարդ, ապա՝ աշխարհաբար հայերէնի մէջ
ամուսնացած կամ յարգելի ոեւէ այր, հոգ չէ թէ ան հողի տէր է կամ ոչ:
Միջնադարու հայ բանաստեղծները «պարոն» տիտղոսը արժանի տեսան
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հրապուրիչ կնոջ, քանզի ան մէկ նայուածքով կը կալանէր սիրտը: Դաւիթ
Սալաձորցի տաղասացը, որ կը սիրէր գովաբանել գեղեցկուհին, օր մը նայեցաւ
անոր սիրուն դէմքին ու երգեց.
Շատ պարոնաց բերդ ես քակել...
Դու ես պարոն, դու ես սարդար:
Քոսայ Երէց բանաստեղծը իր Աննային համար շարադրեց այս խօսքերը. «Փառք
ու պատիւ ասեմ ես քո արարչին, / Որ ամենայն փառօք զքեզիկ զարթարեր, /
Կ’ուզեմ թարիպ անեմ (գովեմ, գովերգեմ), պարոն Աննայիս»: Սառան ալ, աշուղ
Օքսուզ Աւետիքի սիրածը, որ ունէր «քնքուշ, բղբոջ» ձեռքեր, արժանացաւ ա’յս
խօսքերուն.
Իմ անուն Աւետիք ու քուկն է Սառայ,
Դուն ինձի պարոն ես, ես քեզի ծառայ:
Երբ աշխարհականացաւ «պարոն»ը, հայկական բարբառներու մէջ թափառաշրջեցաւ. Սեբաստիոյ մէջ «բարէօն» էր, Ակնայ մէջ «բարիւն», Թիֆլիսի մէջ
«պարուն», դարձաւ նաեւ բանջարեղէնի տեսակ, «պարոնբանջար», խաղ մը,
«պարոնգզիր», կեսրայր, «պարոնպապ, պարոնտատ» ու կեսուր, «պարմայր»:
Գալով մանկավարժութեան նուիրուած այր մարդոց: Հին դարերուն հազուագիւտ
եւ պատուաբեր ըլլալով գրագիտութիւնը, ուսուցիչները կ’արժանանային
«պարոն» տիտղոսին: Այսօր անոնք կը վայելէն «պարոն» կոչուելու հաճոյքը,
հակառակ անոր, որ գրեթէ բոլորը հեռու են իշխան մը կամ հողատէր մը ըլլալէ:
Իսկ, կը յիշէ՞ք 1850ական թուականներուն հայկական գրականութեան մեծագոյն
երգիծաբան քննադատը, պարոն Յակոբը, որ մինչեւ այսօր կը սորվեցնէ
ուղղամիտ եւ ուղղախօս ըլլալ, «պարոն» բառը ընդունեցաւ որպէս մականուն:
«Պարոն» բառը բնական է, որ հայրենի
կալուածներու ալ անուն դառնար: Ահա
քանի մը տեղանուն. «Պարոնաց Այգի»,
գիւղ եւ հայ իշխաններու նախկին
զբօսավայր Վանայ նահանգի Ոստան
գաւառակի Արտոս լերան փէշերուն,
«Պարոնաց Բերդ», Վանայ նահանգի
մէջ աւերակ բերդ, «Պարոնբեկ»,
Նոր Բայազետի գաւառի մէջ գիւղ,
«Պարոնենք», Զէյթունի գիւղ, «Պարոնի
քարայր», Լոռիի մարզի Ձորագետի
հովիտի մէջ քարայր: Իսկ պարսկահայ
մեր ընթերցողներուն ծանօթ է անկասկած Թաւրիզ քաղաքի «Պարոն Աւագ»
պատմական ու պատկառելի թաղը
Աւագ Աւագեանի կողմէ հիմնուած:
Կը
հնչէ
հեռաձայնը:
Հայոց
լեռնաշխարհի նաւուղղութենէս կը
սթափիմ: Աւօն է: Հայրենիքը ճաշակելու անհամբեր ախորժակով կը
հարցնէ. «Պարո’ն, մենք ընդունարան իջանք: Ես անօթի եմ, ե՞րբ ճաշի պիտի
երթանք պարոն»:
Յօդուածիս հրաժեշտ տամ գինիի կարասի մը շուրջ բոլորուած ու Արարատի
տեսարանով հարբած հայ պարոններու կենսուրախ մէկ երգով, «Երգ Բաքոսի»,
զոր մեր աշակերտները կը ծրագրեն վերջին ընթրիքի սեղանի վրայ երգել ու
այդպէս հրաժեշտ տալ հայրենիքին:
Ակոռիի մեծ կարասին բոլորտիքն են բազմեր,
Աւագ իշխանք եւ պարոնայք ժողովք են հոն կազմեր,
Այո՜, այո՜, ժողովք են հոն կազմեր:
Այսպէս մեզի նոր ցնծութիւն, արեւները կը ծագին,
Ուրախ կ’ըլլայ մեր ժամանակ եւ փառք մեր աշխարհին,
Այո, այո եւ փառք մեր աշխարհին:

Համբարձում ‘’Եալա . . .’’
Մարդկային Բարոյական Կենցաղի Ամենավսեմ
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Ոչ, Յովհաննէսն ու իր Անուշը, Սարօն, Մօսին այստեղ չեն գայ, նրանց խորհուրդը
իրենց սարերի լանջերի ծաղկունքի մէջ է, լացող ուռենիների ստուերներում
սպաննուած սէր են երգում, Դեբետի ջրերի փրփուրները գրկած կանչում
Անուշ, Սարօ, բարձր սարերից ձէն են տալիս իրենց եարին: Գնա′ միացիր
հայոց աղջիկներին, որոնք Արայի գահի (Արագած) կանթեղի լոյսով ցօղուած,
նրա լանջերին ծաղկի պաշտամունքի օրուայ ‘’Ջան Գիւլում’’ տօնախմբում:
Երգում են ամպերի տակից հոսող Նար Ծովինարի անձրեւի ջրերը, նրանց
հոգիները թրջւում հայու ոգեղէն սարսուռով, երգում Սայաթ Նովու սիրոյ
երգերը, երգում հովիւների հոռովելները, երգում իրենց բարձր սարերի ու
ծաղիկների պաշտամունքի երգերը, որոնց հրայրքից արբեցած, Արայի գահի
քառագագաթները գրկած պար պիտի բռնեն: Ոչ մի պարմանահու չար բախտ
չգուշակեն, բոլորը ցնծան սիրոյ կանչերի ղօղանջներից: Թող խնդան Արմինհայերը, թող ցնծան նրանց սրտերը, թող իրենց անկախացած երկրի դրօշի
ծիածանը յոյսի ՝ու սիրոյ լոյս փռի իրենց դէմքերին:
Արմին-Հայ, այստեղ չիք հայոց բարձր սարեր, չիք նրանց լանջերի ձիւնոտ
ծաղիկ, պայթող աղբիւրներ, սակայն տօնախմբիր քու նախնիների ծաղկի
պաշտամունքը, քու Յիսուսի հրաշափառ Համբարձումը, շուրջդ բոլորիր քու
մանչերին, երգիր նրանց քու նախնիների պաշտամունքի երգեր, իմաստունների
խօսքեր՝ ‘’Ինչ կայ սիրուն, քան զանցկալի եղբայր անուն’’, ցանի′ր նրանց
հոգիներին, նրանց Հայկեան սրտերը ամրանան, որպէս Արմին-Հայ տողանցեն
այս մոլորակում:

ՉորեքշաբÃÇ, 27 Մայիս 2020

Սնապաշտութիւն (Superstition)
ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
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նապաշտութիւնը հետեւեալ ձեւով
կը բացատրուի բառարանին մէջ։
Սնապաշտութիւնը համոզում մը
կամ գործադրութիւն մըն է հիմնուած
մէկու մը վստահութեան՝ բախտի կամ
անտրամաբանական, ոչ-գիտական կամ
գերբնական ուժի վրայ։ Սնապաշտութիւնը յաճախ ծնունդ կ՛առնէ տգիտութենէ, գիտական սխալ մեկնաբանութենէ, ճակատագրի կամ կախարդութեան
հաւատալէ եւ վերջապէս անծանօթի
վախէն։
Սնապաշտութեան
ընդհանրական
երեւոյթներէն են սեւ կատուին եւ թիւ 13-ի
ազդած վախը։ Շէնքեր կան որոնք 13րդ յարկ չունին, վերելակներ կան որոնք
թիւ 13-ը չունին, պանդոկներ կան որոնք թիւ 13 սենեակ չունին, իսկ մարդիկ
կան որոնք ամսուան 13րդ օրը չեն ճամբորդեր։ Իսկ աւելի վախնալիքը այն է
երբ թիւ 13-ը կը զուգադիպի Ուրբաթ (տես նկարը) օրուան . . .
Կան նաեւ սնապաշտութիւններ որոնք յատուկ են հայերուն համար։ Այս բոլորը
ես կը յիշեմ մանկութեան օրերէս եւ վստահաբար կան ուրիշներ ալ որոնք
ենթակայ եղած են նոյն սնապաշտութիւններուն, իրենց մանկութեան շրջանէն։
Օրինակ՝ մեզի կ՛ըսէին,
• Գիշեր ատեն մազ չեն սանտրեր։ Ինչո՞ւ, չեմ գիտեր։
• Գիշեր ատեն հայելիին չեն նայիր։ ինչո՞ւ, չեմ հասկցած։
• Գիշեր ատեն եղունգ չեն կտրեր։ Ինչո՞ւ, բացատրութիւն չկայ։
• Մկրատին շեղբերը միշտ պէտք է գոց կը պահել։ Այս մէկը հաւանաբար
ապահովութեան համար է որ սխալմամբ փորձանք մը չպատահի։
• Եթէ այրած հաց ուտես՝ դրամ կը գտնես։ Այս մէկը շատ տրամաբանական կը
գտնեմ որովհետեւ քիչ մը այրած հացը եւ կամ այրած տապկուած գետնախնձորը
ո՞վ պիտի ուտէ . . . Անշուշտ փոքրերը։
Ասոնցմէ դուրս կայ նաեւ «ակռայի հատիկ»-ի տօնախմբութիւնը։ Երբ երեխայ
մը առաջին անգամ ըլլալով ակռայ կը հանէ, մայրը պէտք է հաւաքոյթ մը
կազմակերպէ եւ հրաւիրէ կնքամայրն ու մեծ մայրերը եւ անմիջական մօտիկ
ազգականները։

Գլուխը Ինչպէս Փեթակ
Ռ. ԿՈՐԻՒՆ

Պ

սակաժահրից վարակման մտավախութիւնը զգալի է գրեթէ ամենուրեք,
այն երկրներում ուր մուտք է գործել այդ համաճարակը: Արդէն քանի ամիս
է շփումները նուազել, հաւաքները առկախուել, ճամբորդութիւնները
կասեցուել են եւ այլն, իսկ հեռախօսային եւ առցանցային անփորձանք
կապերը դար ու դադար չունեն՝ գործի, աշխատանքի եւ մէկն զմէկու վիճակից
տեղեկանալու առումով:
Մի շաբաթ կը լինէր որ բարեկամիցս լուր չունէի, մտահոգութիւնս փարատելու
եւ առօրեայ հարցերով կիսուելու նպատակով նրա համարը հաւաքեցի եւ ալօալօ ասելով կապը միացաւ.
-Այ ընկե’ր-բարեկամ, մի շաբաթ է ո՞ւր ես, ձայնդ չենք լսում, չլինի Տէրը մի’
արասցէ ապառողջ ես:
-Չէ’, ընկեր ջան, դեռ սաղ ենք, էնպէս վախեցրել են, որ տնից դուրս չեմ գալիս,
տունն էլ մնալով մտածումների մէջ ընկնելով գլուխս ինչպէս մեղուների փեթակ
բզզում է: Էսօր առաւօտեան տեսայ շատ եմ նեղանում, դիմակս հագնելով
դուրս եկայ քայլելու, հիմա որ քեզ հետ խօսում եմ, գտնւում եմ Գլենդէլի Բրանդ
փարքում (զբօսայգի), մեր տնից մինչեւ այստեղ երկար ճանապարհ է, չեմ
իմանում, երբ եմ հասել:
-Ինչպէս թէ չես իմանում:
-Իրօք հէնց էդպէս, քանի որ անընդհատ շուրջս եմ նայել, որ յանկարծ չմօտենամ
կամ չդիպչեմ մէկին:
-Միթէ՞ այս դժնի օրերին արտօնուած է փարք մտնել:
-Այս մէկը՝ այո, բայց այլ տեղերինը չգիտեմ, օրը կիրակի լինելով լեցուն է փարքը,
շատերի դէմքերին դիմակ, մեքենաների մուտքը արգելուած է, ընտանիքներ
սեղանների շուրջը ազատ վայելում են զբօսայգու ծիծաղկուն կանաչութիւնը,
կապտաւուն երկինքը եւ գարնանային զովասուն շունչը, այս թովիչ բնութիւնը
մարդկանց մագնիսի պէս ձգել է դէպի իրեն մոռանալով քովիդ ու քորոնա
գայթակղիչ վարակները, ինձ թւում է թէ ներկաներից որոշները չեն ըմբռնում
նրանց լուրջ վտանգը:
-Որ այդպէս, դու ինքդ չես վախենո՞ւմ այդ մարդաշատ վայրում ես յայտնուել:
-Ճիշտ ես, դեհ ասացի, սիրտս մի տեսակ ճմլւում էր մենակութիւնից եւ
ձանձրոյթից, բայց ինձ առանձնացրել եմ մի բարձր տեղում կանաչների մէջից
դիտելով դիմակաւորուած բազմութիւնը եռ ու զեռի մէջ:
Դիմակներ բառը լսելով միտքս գնաց դէպի գրող Սամուէլ Բեգլարեանի
յօդուածում իմ կարդացած պարբերութեան՝ «Փակուելը դեռ ոչինչ,
դիմակներն աւելի զաւեշտալի ու խեղճատեսք դարձրին բոլորիս վիճակը»:
Սթափուելով շարունակեցի ընկերոջս հետ խօսք ու զրոյցը.
-Այդ վիճակում գոնէ ինձ կը զանգէիր եւ միասնաբար մի բան կը մտածէինք,
որպէսզի լիցքաթափուէիր:
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Աւանդական կերուխումէն ետք, սաւան մը գետին կը փռուի ու վրան կը դնեն մի
քանի տեսակի առարկաներ՝ օրինակ մատիտ, գիրք, մկրատ, սանտր, դանակ,
դգալ, պուպրիկ, խաղալիքէ փոքրիկ ինքնաշարժ մը եւ այլն։
Ապա կը թողուն որ երեխան ընտրէ անոնցմէ մէն։ Հետեւեալը հոն հաւաքուած
կիներուն մեկնաբանութիւնն է թէ երեխան երբ մեծնայ՝ ի՞նչ պիտի դառնայ։
• Եթէ երեխան ձեռքը մկրատին երկնցնէ՝ դերձակ պիտի դառնայ ան, կը
բացականչեն հրաւիրեալները։
• Եթէ երեխան սանտրը ընտրէ՝ սափրիչ պիտի դառնայ ան բարձրաձայն
կ՛աղաղակեն անոնք։
• Եթէ երեխան մատիտը ընտրէ՝ գրող պիտի դառնայ ան, կ՛ըլլայ վճիռը։
• Եթէ երեխան գիրք մը առնէ ձեռքը՝ ուսուցիչ պիտի ըլլայ ան, կ՛ըսեն անոնք եւ
կը տխրին, քանի ուսուցչութիւնը փնտռուած ասպարէզ մը չէ երբեք։
• Դանակ ընտրողը անպայման պիտի դառնայ վիրաբոյժ բժիշկ, կ՛ուրախանան
բոլորը։
• Դգալ ընտրողը պիտի ըլլայ յայտնի խոհարար։
• Իսկ խաղալիքէ ինքնաշարժ ընտրողին ապագան բնականաբար վարորդութիւնն է։
Վերոյիշեալ նախատեսութիւնները անցողական երեւոյթներ են միայն,
քանի տարիներ ետք՝ երբ երեխան մեծնայ, ոչ ոք կը յիշէ թէ ինչ էր անոր
նախընտրութիւնը եւ եթէ ան հասաւ իր նպատակին կամ ոչ։
Ուրեմն երեխային առաջին ակռան մեծ հանդիսութեամբ կը նշուի, իսկ «կաթի»
առաջին ակռային տեղէն ելլելն ալ ուրիշ նշանակութիւն կ՛ստանայ, որը նորէն
սնապաշտութեան մաս կը կազմէ։ Իսկ ի՞նչ է այդ, հիմա թոյլ տուէք բացատրեմ։
Երբ «կաթի» առաջին ակռան իյնայ, մայրն է որ երեխային կը յանձնարարէ իր
բարձին տակ դնել զայն՝ որպէսզի հրեշտակը գայ եւ առնէ . . . Այս մէկը ուրկէ
եկաւ եւ որքանով ճիշդ է չեմ գիտէր, բայց առկայ էր մեր մանկութեան ժամանակ։
Ուրիշ սնապաշտութիւն մըն ալ սուրճի գաւաթի նայիլն է։ Միջին Արեւելեան
երկիրներուն մէջ մենք գիտենք որ մարդիկ գործի կ՛երթային, իսկ կիներն ալ
տուն կը մնային եւ կերակուր կը պատրաստէին ընտանիքի անդամներուն
համար։ Առտուները՝ իրենց օրական գնումները կատարելէ ետք, անոնք
յաճախ իրարու տուն կ՛այցելէին, գաւաթ մը սուրճ խմելու։ Սուրճը խմելէն ետք,
սովորութիւն դարձած էր որ գաւաթը դարձնէին եւ իրենցմէ մէկը գաւաթին
նայելով՝ գուշակութիւն ընէր։ Ահաւասիկ գուշակութիւններէն մի քանին։
• Երեք օրէն կամ երեք շաբաթէն լուր մը պիտի առնես՝ եւ շատ պիտի ուրախանաս։
• Մէկ ամիսէն կամ երեք ամիսէն՝ օդանաւային ճամբորդութիւնով մը պիտի
միանաս հարազատներուդ։
Հաւանաբար հիմա այս բոլոր սնապաշտութիւնները ժամանակավրէպ դարձած
են՝ գիտութեան յառաջդիմութեան պատճառաւ, եւ այլեւս ոչ ոք կը կիրարկէ
զանոնք եւ անոնց հաւատք ընծայող ալ չէ մնացած թերեւս։ Է՜հ, ժամանակը կը
փոխէ ամէն բան, չէ՞ . . .
-Խելքս չկտրեց, վազ անցիր, արդէն
ճամբայ ընկնելու վրայ եմ, նախքան
դա, կ’ուզեմ պատմել Թեհրանի մեր
թաղեցի ընկերներից մէկի մասին
այստեղ Գլենդէլում: Հա, մի երկու
օր առաջ էր, զանգեցի իրեն եւ ինչ
լսեցի...
-Ի՞նչ պատահեց, ինչո՞ւ լռեցիր:
-Չեմ իմանում, ճիշտ եմ անո՞ւմ
պատմել, ոչինչ, դու հօ օտարական չես, միայն թող անունը
չյայտարարեմ:
-Լաւ կ’անես անունը չտալ, էսպէս աւելի ընդունելի եւ ասեկոսի ենթակայ չի լինի,
հաւատացած եմ սրտում պահուած խօսքը գաղտնիք է մինչեւ այն ատեն, երբ
չի դրսեւորուել, հիմա ասա, տեսնեմ, ինչ էր պատահել:
-Ընտանիքով այս ճիւաղ ժահրով էին վարակուել՝ հինգ հոգի անդամներով:
-Ինչպէ՞ս էր պատահել:
-Տան կրտսեր աղջիկը հանդիպման էր գնացել ընկերուհիների հետ առանց
դիմակի, մի քանի օրերից ողջ ընտանիքը ջերմ ու սոսկալի հազ, այնպէս որ
բոլորը մատնուել էին մտատանջութեան, նրա պատմածի համաձայն ասում
էր.-գիշերները քուն չունէինք, սակայն բժշկի խորհուրդների եւ մեկուսացման
շնորհիւ խաղաղ հոգով եւ համբերութեամբ յաղթեցինք նրան եւ ապաքինուեցինք,
մեր բժիշկը թելադրում էր հեղուկ ըմպելիք շարունակ գործածել եւ սննդառատ
ուտեստեղէն օգտագործել, տասնհինգ օրերի դժուարութիւններից յետոյ
փառք Աստուծու հիմա շատ լաւ ենք եւ ոչ մէկ մտահոգութիւն, սակայն մնալով
պատուէրների ներքոյ:
-Արդարեւ մեծապէս ուրախացնող լուր, այն որ կորուստ չենք ունեցել,
թող որ ոչ մի ընտանիքում կորուստ չպատահի, Աստուծոյ տուած կեանքը
թող մարդիկ վայելեն խաղաղ հեռու որեւէ տեսակի փորձանքից:
-Ընկե’ր ջան, մոռացայ ասեմ որ նրա փոքր աղջիկը ֆիզիքապէս նուազ է եղել,
էդ պատճառով այդ բացիլը նրան է թակարդը գցել որպէսզի իր սերունդը
տարածի ու մեծացնի:
Ես էլ հաւատացած եմ որ տկարութիւնը փորձանքների է ենթակայ: Այս
առնչութեամբ թող յիշեմ գրող Սամուէլ Խալաթեանի՝ «Դիմակը հանելու
ժամանակը» յօդուածի այս հատուածը՝ «Աշխարհը թոյլերին չի սիրում:
Դրա համար էլ գիշատիչ է ստեղծել, որ թոյլ ու հիւանդին ոչնչացնի: Ուրեմն
հզօրանալ է պէտք: Հզօրանալու համար՝ միասնութիւն է պէտք, իսկ դրա
համար ՝ կամք ու տրամաբանութիւն: Բա ինչո՞ւ են ասում, Աստուած ում
ուզում է պատժել՝ խելքն առնում է»:
Այո’, անձնապէս հզօրանալ գիտութեամբ եւ նիւթականով, անձերի հզօրացումը
հայրենիքի հզօրացումն է, այո’, միասնականութեամբ եւ միակամութեամբ ու
իշխանաւորների անսակարկ նուիրումով միայն կայ հզօրացում, հայ ժողովուրդը
անհրաժեշտօրէն կարիքն ունի այդ հզօրացման իր գոյութիւնը եւ իսկութիւնը
պաշտպանելու համար:
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Էմպապայի Կամուրջը Եւ Նեղոսի Ջուրերը...
ԿԱՐՕ ՊՕՀՃԱԼԵԱՆ

Ե

րկայնահասակ, սրածայր պեխերով
եգիպտացի Անիսը հօրս բարեկամն
էր: Ինչ գործով կը զբաղէր ծանօթ
չէր ինծի, բայց կարեւոր չէր որովհետեւ
գիտէի թէ հօրս բարեկամն էր:
Յուլիս ամսուայ ամառուայ տաքին երբ
կէսօրուայ արեւը փողոցներու ասֆալտը
կը կակուղցնէր, եւ անոր վրայ քաղաքին
մէջ շրջող փոխադրական միջոցներու
օթոպիւսներ, կանգառներու առջեւ
անիւներու հետքեր կը ձգէին, առաւօտ
մը հայրս
- Վաղը Անիսին հետ Էմպապա պիտի
երթանք, կ’ուզե՞ս մեզի հետ գալ,- հարցուց:
Էմպապան Գահիրէի արեւմտեան կողմը,
փոշիոտ փողոցներով պզտիկ արուարձան
մըն էր եւ շատ բան չկար հոն: Գիտէի
միայն, թէ երկաթուղիի հարաւային գիծը
Նեղոս գետի վրայէն Գահիրէին կապող
կամուրջ մը կար, որ 1892ին Փարիզի
ծանօթ Էյֆել աշտարակը յղացող Կիւսթաւ
Էյֆելը շինած էր: Դեռ կարեւոր էր այդ կամուրջը, որովհետեւ անոր մէկ մասը
առանցքին վրայ դառնալով նաւեր անցնելու ճամբայ կը բանար,եւ կառոյցին
երկու կողմերն ալ կառքերու եւ ճամբորդներու ճամբայ կար:
Ասկէ զատ Էմպապայի մասին գիրքերուս մէջ կարդացած էի, թէ 1798ին
Եգիպտոսի արշաւանքին մէջ, Մեմլուքներու դէմ նշանաւոր Բուրգերու պատերազմը Նափոլէոնը Էմպապայի մէջ մղած էր...
Բայց այդ պատերազմը հիմա վերջացած էր, Նափոլէոնն ալ հոն չէր, ու ես
հետաքրքրական չէի գտներ Էմպապա երթալը...: Սակայն հայրս համոզել փորձեց
- Եկուր, Անիսը հոն իր ընելիքը կ’ընէ մենք ալ կը պտըտինք ու յետոյ կը
վերադառնանք,- ըսաւ:
Ես վարանումի մէջ էի:
- Յոռեգոյն պարագային միայն պտոյտ մը ըրած կ’ըլլանք,- աւելցուց հայրս:
Ես կը սիրէի շոգեկառքով ճամբորդել, չմերժեցի, եւ հայրս Անիսին հետ
յաջորդ օրուայ համար, երկաթուղիի կայարանին պատի ժամացոյցին տակ
ժամադրուեցաւ:
Ներսը, կառամատոյցին առջեւ կեցած վայրաշարժին կապուած վակոնները
շատ չէին: Անոնք ճամբորդներու կը սպասէին, եւ մեր բաժինին մէջ ալ շատ
ճամբորդներ չկային: Սակայն կառաշարը որոշեալ ժամուն շարժեցաւ եւ յառաջ
քալեց: Ճամբան Անիսը մեզի պատմեց, թէ Էմպապայի մէջ ուղտերու առուծախի
բացօթեայ մեծ շուկայ մը կար:
Ես Գահիրէի հին թաղերուն մէջ երբեմն տեսած էի ուղտերու փողոցներէն
անցնիլը, բայց երբեք չէի լսած ուղտերու շուկայի մասին...
- Օ՜՜՜ զարմացաւ Անիսը չե՞ս լսած, ուղտերու շուկան Եգիպտոսի մէջ շատ հին
է, եւ Էմպապայի մէջ օրական հարիւրաւոր ուղտեր կը ծախուին,- ըսաւ:
- Բայց ուրկէ՞ այդչափ ուղտ,- հարցուցի
- Սուտանէն, Սինայի թերակղզիէն, եւ մինչեւ իսկ Սոմալիյէն, բեռնակառքերու
մէջ քառասուն օր տեւող ճամբաներէ կու գան,- պատասխանեց Անիսը:
Ան ուղտերու մասին փորձառու կ’երեւար, եւ խօսակցութեան նիւթն ալ
հետաքրքրական էր, բայց ճամբան երկար չէր եւ շուտով Էմպապա հասանք:
Հոն Անիսը բաժնուեցաւ մեզմէ եւ երկու ժամ վերջ կայարանին մէջ հանդիպելու
պայմանով տարբեր ուղղութեամբ գնաց:
Կայարանին պզտիկ շէնքին առջեւ կլոր հրապարակ մը կար: Հոն սայլակներու
վրայ ապրանք ծախողներ, եւ փայտէ ցածուկ կառոյցներու վրայ բանջարեղէն
ու կանաչեղէն ծախողներ, պոռալով իրենց առջեւի ապրանքներուն գովքը
կ’ընէին, եւ հրապարակէն անդին բացուող փողոցին երկու կողմերուն վրայ ալ
խանութներ կային, ուր ներսը եւ դուրսը կախուած ամէն տեսակ ապրանքներ
գնորդներու կը սպասէին: Մենք մտանք այդ փողոցը եւ անոր հեռաւորութեան
կէսին հազիւ հասած՝ մսավաճառի խանութ մը տեսանք, որուն ճակատին վրայ
ուղտի գլուխի արձան մը կար:
- Ինչո՞ւ համար է այս արձանը,- հարցուցի հօրս

Բանաստեղծին
Անկիւնը
Մարդ Եմ Ես
Երկրում ծնուած, ճոխ, բերքառատ
հողից սնուող մարդ եմ ես,
Ոլորտներում՝ անծայրածիր
շրջագայող մարդ եմ ես,
Չեմ ուրանայ ծնող-սնող,
բարեհամբոյր մայր հողին,
Երբ վախճանուեմ տաքուկ հողում
յաւէտ ննջող մարդ եմ ես։

***

Տերեւաթափ
Ամեն տարի աշնան գալուն
Տերևները՝ չոր, դողդողուն
Գուժում են այն պահը՝ թափման,
Բեղուն կեանքից լուռ անջատման...

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

7

- Այդ արձանը ուղտի միս ծախող խանութի նշան է բացատրեց հայրս
- Ինչո՞ւ ուղտի միս... մեզի պէս կովու միս չե՞ն ուտեր
- Ոչ, աղքատ ժողովուրդը ուղտի միս կը գնէ որովհետեւ աւելի աժան կը ծախուի,պատասխանեց հայրս:
Ես մեղքցայ ուղտերուն, ինչպէս որ ուրիշ անգամներ, մսավաճառներու մօտ
մեղքցած էի ոչխարներու եւ գառնուկներու...: Բայց ի՞նչ կրնայի ընել:
Յանկարծ հեռուէն մետաղներու չխրկոցի ձայն լսեցի: Ան զիլ էր, երթալով
մօտեցաւ, ու քիչ յետոյ փողոցին ծայրը ճերմակ գդակով Խարրուպ ծախող
մարդ մը երեւցաւ: Խարրուպը սրճագոյն, պատիճաւոր կարծր ընդեղէն մըն
էր, որ ոսպէ մը աւելի մեծ եւ կարմիրի մօտ փայլուն հունտեր կը պարունակէր,
ու անուշ կ’ըլլար:
Մենք տունը, այդ ընդեղէնին անունը, իր ձեւին պատճառաւ կոտոշ դրած էինք:
Գահիրէի ժողովրդական թաղերու մէջ, ամառ ատեններ, եգիպտացիները այդ
Խարրուպէն չեմ գիտեր ինչ ձեւով, զովացուցիչ կը պատրաստէին եւ կը ծախէին:
Էմպապէյի փողոցին մէջ մեր ուղղութեամբ եկող մարդն ալ, Գահիրէի թաղերու
Խարրուպճիներուն պէս կռնակէն եւ ուսերէն խաչաձեւ իջնող կաշիէ գօտիներով,
մէջքին ձախ կողմը ապակիէ խոշոր ընդունարան մը ամրացուցած էր եւ
խարրուպով պատրաստուած զովացուցիչ կը ծախէր: Ընդունարանին վերի
մասէն ալ, բարակ շղթաներէ, դրամներու նման կախուած կլոր մետաղներ,
քալելու կշռոյթին համեմատ, աջ ու ձախ կ’օրօրուէին եւ ձայն կը հանէին:
Խարրուպճիները մէջքի ծանրութիւնը հաւասարակշռելու համար, աջ կողմին
վրայ ծռած՝ դանդաղ քայլերով կ’անցնէին փողոցներէն, եւ ձախ ձեռքերնուն
մէջ բռնած երկու մետաղէ պզտիկ պնակներու շարունակ չխրկոցով, փողոցի
ծայրէն իրենց գալուստը կ’իմացնէին թաղի բնակիչներուն: Մարդիկ այդ չխրկոցի
ձայնէն դուրս կ’ելլէին խանութներէն ու տուներէն,եւ գաւաթ մը Խարրուպի
սառած հեղուկ խմելու համար, շրջուն վաճառորդին մօտ կարգի կը սպասէին:
Աժան էր շատ աժան, գաւաթ մը Խարրուպին գինը:
Մարդը փորին կապած մետաղէ տուփէն գաւաթ մը կ’առնէր եւ ձեռքին կուժովը
ցօղուելէ ետք, մէջքը կը ծռէր եւ ընդունարանէն սառած հեղուկ կը պարպէր
գաւաթին մէջ:
Երբ բոլորը խմէին եւ շուրջը պարպուէր, խարրուպճին վերջին գաւաթը
տուփին մէջ կը տեղաւորէր, եւ ձեռքի մետաղեայ պզտիկ պնակները դարձեալ
կը չխրկացնէր ու պզտիկ սպասումէ ետք, ուրիշ փողոցներ երթալու կը
պատրաստուէր:
Ճերմակ եւ երկայն կելեպեյյայով Էմպապայի Խարրուպճին ալ, այն օրը ճիշտ
այդպէս ըրաւ, եւ պզտիկ պնակները չխրկացնելէ ետք, մէջքը ծռած՝ տարբեր
ուղղութեամբ դանդաղ հեռացաւ:
Օդը տաք էր: Որոշեցինք Անիսին մեր տուած ժամադրութենէն կանուխ
կայարան վերադառնալ, եւ հոն իր գալուն սպասել: Ճամբան շաքարեղէգի
երկար ցօղուններով բեռնաւորուած սայլակ մը կեցած էր: Շոգեկառքին մէջ
ստկելու եւ հիւթը ծծելու համար քանի մը եղէգներ գնեցինք, եւ կայարանին
մէջ Անիսին ալ տուինք: Ան երկու ժամուայ մէջ յաջողած էր Էմպապայի մէջ իր
գործերը կարգադրել եւ դրան առջեւ կեցած մեզի կը սպասէր:
Քիչ վերջ շոքեկառքը մեծ աղմուկով կայարան մտաւ: Անմիջապէս նշմարեցինք,
թէ վայրաշարժին ետեւի վակոններէն ամենավերջինը վառելիք ցախերով
բեռնաւորուած էր: Մենք խորհեցանք թէ աւելի հաճելի կ’ըլլար, եթէ այդ տաքին,
բացօթեայ բեռնակառքին ցախերուն վրայ նստած ճամբորդէինք:
Բեռնակառքին մէջ ցախերը յարմար ձեւով տեղաւորեցինք եւ շաքարեղէգներն
ալ մեր քովը նստեցանք:
Շատ չանցած շոգեկառքը ճամբայ ելաւ եւ երբ կամուրջին վրայ հասաւ, դիմացէն
Նեղոսին վեհափառ հոսանքով վազող ջուրերը երեւցան...
Անհատնում էին այդ ջուրերը եւ արեւին տակ սահո՜ւն կը վազէին:
Ես ուրիշ առիթով ալ գտնուած էի Էմպապա, բայց փոշիոտ փողոցները չէի սիրած
եւ Նեղոսն ալ երբեք այդչափ գեղեցիկ չէի տեսած: Բայց այս անգամ տարբեր
էր գետը, եւ ինծի այնպէս թուեցաւ թէ տեսած ջուրերս կեանքի հազարաւոր
տարիներու երկարութիւն ունէին...
Ես չէի գիտեր բայց այդ վերջին անգամն էր որ կը տեսնէի գետին այդ տեսարանը:
Սակայն ես չեմ մոռցած Էմպապան եւ այսօր տարիներ վերջ երբ մտածեմ
Եգիպտոսի մասին, դեռ կը յիշեմ այն օրուայ հօրս հետ ըրած ճամբորդութիւնս,
իր բարեկամ Անիսը, ուղտերը, եւ յատկապէս ալ մայրամուտի լոյսերուն տակ
Նեղոսի հանդարտ հեռացող ջուրերը, որոնք դեռ մինչեւ այսօր կը հոսին եւ
դիտողին՝ անցած անհամար օրերէ, կեանքի անմահութեան մասին դեռ երկար
եւ հին պատմութիւններ կը պատմեն գլգլալէն...:
Հեղինակին «Հովը թեթ թել կը տանի» գիրքէն
Քամփինաս, Պրազիլ
***

Դեմոկրատիայի
Ագիտատորներին
Դուք աւետում էք
Ձեր քարոզներով
Համայն աշխարհին
Նուիրաբերէք
Ե՛ւ ազատութիւն,
Ե՛ւ արդարութիւն,
Ապահովութիւն,
Ե՛ւ խաղաղութիւն,
Բայց արի ու տես,
Որ ներկայ դարում
Գործի արդիւնքն է՝
Իրական քաոս,

Սոդոմ-գոմորեան
Եւ այլ տեսակի
Սանձարձակութիւն։
***
-Օտարներին համարում ես
մտերիմ,
Իսկ ինձ աւա՜ղ դիտում ես հանց
մի ոսոխ.
Ինչո՞ւ այսպէս երես թեքեց
բախտը՝ իմ,
Ուստի՞ց ծագեց դժկամութիւն,
քէն ու ոխ։
ԺՈՐԱ ՀԱՄԲԱՐՉԵԱՆ
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Ժողովուրդների «Հայր» Ստալինի Յոբելեանը
Հայրիկիս` ՅԱԿՈԲ ԱՆԱՍԵԱՆԻ Յիշատակին,
Ծննդեան Օրուայ Առթիւ
ՀԵՆՐԻԿ ԱՆԱՍԵԱՆ
1947 թուականի դրամափոխութիւնից յետոյ, Խորհրդային երկրի «Հայր»
Ստալինը յաջորդաբար, մի քանի տարի շարունակ, լայն սպառման ապրանքների,
ի մասնաւորի սննդամթերքի գների իջեցում էր իրականացնում, որը, թէեւ
հիմնականում ոչինչ չէր փոխում ժողովրդի կենսամակարդակի մէջ, այնույանդերձ
մեծ խանդավառութիւն էր առաջ բերում ողջ երկրի լայն շրջանակներում:
1949-ը թուականը մեծ իրադարձութիւնների տարի էր: Հայրիկս գնում-գալիս էր`
չգիտէինք թէ ուր, բայց գնալով մռայլ տեսք էր ստանում նրա դէմքի արտայայտութիւնը: Մի օր էլ, երբ երկուսով էինք տանը` ասաց.
- Հենրիկ, տղաս, ես այսօր երեկոյեան կարեւոր տեղ եմ գնալու, եթէ պատահի,
որ մէկ-երկու օրից չվերադառնամ, երրորդ օրը, ա~յ… էն նկարի ետեւում մի
ծրար կայ,- ցոյց տուեց Ֆրանսիայից բերած, պատից կախուած (Այդ նկարը
ներկայիս ամրացուած է իմ աշխատասենեակի Հարաւային պատին,ՀԵՆ. Ա.) նկարը եւ ասաց.
- Երբ մի քիչ էլ մեծանաս, առանց բացելու ծրարը, ինչ որ ձեւով կ՚ուղարկես
արտասահման: Հարց չտաս: Խոստացիր, որ մօրդ եւ եղբօրդ ոչինչ չես ասի
այս մասին:
Անշուշտ խոստացայ, սակայն տարակուսանք ապրեցի այն մտածումով, թէ
ինչո՞ւ հայրս իմ տասնութ տարեկան աւագ եղբօրս չի վստահում նման կարեւոր
յանձնարարութիւն, այլ վստահում է ինձ`տասներկուամեայ մանչուկիս:
Հետագայում` իհա՜րկէ հասկացայ: Եղբայրս միամիտ, ծայրայեղ ազնիւ մի տղայ
էր, Ֆրանսիայում ծնուած, նոյնքան ծայրայեղ անփորձ, հազիւ թէ նա կարողանար
պահել այդ գաղտնիքը: Մշտապէս ես էի նրան օգնութեան հասնում փողոցային
«մարտերի» ժամանակ: Հայրս հիանալիօրէն գիտէր այս ամէնը:
Երրորդ օրը հայրս տուն եկաւ փոքր ինչ պայծառացած: Յստակ էր. ինչ որ բան
էր փոխուել նրա կեանքում:
Հետաքրքրութիւնից դրդուած, պատեհ մի ժամի փորձեցի հայրիկիս մատնանշած
նկարի ետեւի ծրարը նայել, բայց այնտեղ ոչինչ չկար: Այդպէս էլ, առ այսօր ես
չգիտեմ թէ ինչ էր պարփակուած այդ ծրարի մէջ, եւ թէ ինչու էր հայրս մեզնից
գաղտնի պահում ծրարի բովանդակութեանը: Հասուն տարիքում անգամ ես
ինձ թոյլ չեմ տուել յիշեցնել նրան այդ դէպքի մասին:
Պարզուեց, որ Ակադեմիայի Պատմութեան ինստիտուտի ակադեմիկոսներ
Աբգար Յովհաննիսեանն ու Մորուս Հասրաթեանը հետաքրքրուած են եղել
հօրս ճակատագրով:
Բազում միջնորդութիւններով եւ իրենց ստորագրութիւններով ամրագրուած
երաշխաւորագրերով, նրանք կարողացել էին բացատրել պետական իշխանական մարմիններին (KGB) պատերազմի ժամանակ նրա գերի լինելու հանգամանքները, եւ նրա գիտական մեծ պաշար ունենալու փաստը, եւ ըստ այնմ էլ,
նրանց յաջողուել էր աշխատանքի տեղ ապահովել հայրիկիս համար`Ակադեմիայի Պատմութեան ինստիտուտում:
Մօտենում էր «Մեծ առաջնորդ» Ստալինի ծննդեան 75-ամեակը: Ողջ Խորհրդային երկիրը ողողուած էր միլիոնաւոր պաստառներով, թռուցիկներով, Ստալինի
մեծադիր նկարներով, քանդակներով, արձաններով:
Խորհրդային Հայաստանն էլ «որոշել» էր «Պողպատէ մարդուն» (Գուսան
Հաւասու բնութագրումն է,- ՀԵՆ. Ա.) իր երախտագիտութիւնը յայտնել` Երեւանի
բարձունքում, Յաղթանակի զբօսայգում կանգնեցնելով նրա վիթխարի արձանը:
Դեկտեմբերեան այդ ցրտաշունչ օրը, հարիւր հազարաւոր մարդկանց ստիպողաբար տարել էին Յաղթանակի զբոսայգի` Ստալինի արձանի բացմանը
ներկայ լինելու համար: Հայրիկս էլ, պարտաւորուած, որպէս գիտական մտքի
ներկայացուցիչ, պարտաւոր էր ներկայ լինել այդ միջոցառմանը: Ընդառաջելով
իմ խնդրանքին, հայրիկս ինձ էլ տարաւ իր հետ:
Երանի տարած չլինէր: Ահաւոր սառնամանիքի պայմաններում, մժեղի
պէս իրար գլխի հաւաքուած ամբոխը, ժամեր շարունակ լսում էր «Մեծ
Առաջնորդին» աստուածացնելու մէջ մրցումի ելած ճառախօսների հազարումի
համեմատութիւններով լի ելոյթները:
- Հայրի~կ, ոտքերս սառել են, փայտացել, էլ չեմ դիմանում, արի գնանք,- ասում
էի նրան ու հետն էլ լաց լինում:
- Ոչի~նչ տղաս, դիմացիր, քիչ մնաց,- անզորութիւնից չիմանալով ինչ անել,ասում էր հայրիկս:
Ես այդ ժամանակ չէի հասկանում, թէ ինչու հայրիկս չէր կարող հեռանալ, երբ
այս ծովածաւալ ամբոխի մէջ «շունը տիրոջը չէր ճանաչում»: Այդ յետոյ էր,
որ ես հասկացայ, թէ հայրս ինչու չէր կարող միտինգը կիսատ թողնել ու տուն
տանել սառնամանիքից կուչ եկած իր տասներկու ամեայ որդուն:
Դրանք այն տարիներն էին, երբ մարդիկ վախենում էին նոյնիսկ սեփական
տանը իրենց մտքերն ազատօրէն արտայայտել:
Այսօր ծայրայեղութիւն կարելի է համարել այն իրական դէպքերը, երբ որդին
մատնում էր հօրը եւ հակառակը: Մարդկանց շուրջը վխտում էին լրտեսները:
Տարիներ անց, հայրիկս պատմում էր իրական մի դէպք, որը տեղի էր ունեցել
Ակադեմիայի Պատմութեան ինստիտուռում` Ստալինի յոբելեանի օրերին:
Ինչպէս բոլոր հիմնարկներում ու հաստատութիւններում, յիշեալ ինստիտուտում
էլ են պատրաստւում ըստ արժանւոյն դիմաւորել Մեծ Առաջնորդի յոբելեանը:
Հիմնարկի կուսկազմակերպութեան քարտուղարը կարգադրութիւններ է անում
տարբեր պաստառներով, կոչերով զարդարելու համար միջանցքի պատերը:
Քաղաքի յայտնի նկարիչներից մէկը նկարել է Ստալինի դիմանկարը, բաւականին
խոշոր իւղաներկ մի նկար, որը պիտի փակցուէր միջանցքի ամենատեսանելի
տեղում, որպէսզի ամէն ոք, միջանցք մտնելիս եւ դուրս գալիս տեսնի առաջնորդին:
Հաւաքւում են մի քանի կուսակցականներ եւ որոշում, թէ որտեղ պիտի կախուի
Առաջնորդի շքեղ շրջանակով մեծադիր իւղաներկ նկարը:: Բերում են մի հին,

կոտրած-թափած աստիճան: Կերած-խմած ներկաներից ոչ ոք չի համարձակւում
նրա վրայ բարձրանալ:
- Կանչէք Չամչեանին, նա թեթեւ է, իր համար հեշտ կը լինի բարձրանալ,- ասում
է կուսակցութեան քարտուղարը:
Կանչում են կրտսեր գիտաշխատող եգիպտահայ մտաւորականին: Վերջինս
վախով-դողով բարձրանում է օրօրուող աստիճանի վրայ եւ փորձում երկաթէ
կեռի վրայ կախել առաջնորդի նկարը: Մի քանի անյաջող փորձերից յետոյ,
յանկարծ ձեռքից բաց է թողնում նկարը, որն ընկնում է ծնկի վրայ` ամեհի ցաւ
պատճառելով իրեն:
- Վա~խ…, հերն եմ անիծեր…, աս ի~նչ սոսկալի ցաւ է,- անգիտակցաբար ձեռքը
տանելով ծնկին,- ասում է խեղճ մտաւորականը եւ ձեռքից բաց թողնում նկարը,
որի արդիւնքում ջարդուփշուր է լինում գեղեցիկ, թանկարժէք շրջանակը:
- Լսեցի՞ք…, լսեցի՞ք թէ ինչ ասաց…, վրայ է տալիս կուսակցութեան քարտուղարը,նա մեր մեծ առաջնորդին ասաց` «հերդ եմ անիծել»: Բոլորդ լսեցիք, բոլորդ
ականատես էք, այդպէս չէ՞…:
Ո՞վ կը համարձակուէր հակառակն ապացուցել, որ բոլորս էլ կարող էինք
նման արտայայտութիւն թոյլ տալ առանց որեւէ մէկին նկատի ունենալու, երբ
հանկարծակի, անիմաստ ցաւի տէր ենք դառնում, կամ ինչ-որ մի բան մեր
ուզածի պէս չի ստացւում:
- Պարոն Սաղաթէլեան…, ուզում է ինչ որ բան ասել մի բուռ դարած մտաւորականը,
բայց նրան ընդհատում է կուսակցութեան քարտուղարը.
- Ի՞նչ Պարոն, ընկեր Չամչեան, դուք դեռ Նեղոսի ափի՞ն էք…, աշխատում էք
մի գիտական հիմնարկում եւ դեռ չէք սովորել «ընկեր» ասել: Լաւ, թողնենք
այս ամէնը եւ անցնենք գործի: Ընկեր Մովսիսեան,- դիմելով իր օգնականին`
շարունակում է իր խօսքը կուսքարտուղարը,- շտապ կուսակցական ժողով
հրաւիրէք` քննելու համար ընկեր Չամչեանի հարցը:
- Ընկեր Սաղաթէլեան, ի՞նչ հարց կ՚ուզէք քննել, ես ի՞նչ յանցանք գործած եմ:
Սովորական, ժողովրդական արտայայտութիւն է, ամէն մարդ կը գործածէ`
«Հերն եմ անիծեր», «Խերն եմ անիծեր», երբ հանկարծակի, անսպասելի ցաւ
մը կ՚զգայ, կամ որեւէ դէպքէն յուսախաբ կ՚ըլլայ: Խօսք էր` անցաւ, գնաց: Ինչո՞ւ
պատմութիւն կը շինէք:
- Հլա մի սրան լսէք ընկերներ: Պատմութիւն ենք շինում հա՞…: Դու դեռ առանց
ամաչելու` հարցնո՞ւմ ես, թէ ինչ ես ասել…, դու հայհոյեցիր մեր մեծ առաջնորդին,
ընկեր Ստալինին: Դէպքին բոլոր ներկայ եղողներն այստեղ են եւ նրանք լսեցին…,
այդպէս չէ՞ ընկերներ,- շրջուելով կողքիններին, վճռականօրէն եզրափակում է
իր խօսքը կուսակցութեան քարտուղարը:
Խեղճ Չամչեանը զգալով, որ ինքը վիճելով արդարութեան չի հասնելու, գլուխը
կախ գնում է իր աշխատասենեակը:
Հազիւ տասը րոպէ անց, իրեն դուրս են հրաւիրում հիմնարկից, իսկ երկու օր անց,
ամբողջ ընտանիքով, նա Սիպիր ուղեւորուող ապրանքատար գնացքի մէջ էր,
իր նման
հարիւրաւոր այլ հայ ընտանիքների հետ միասին:

Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը

ՉորեքշաբÃÇ, 27 Մայիս 2020

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

9

Հայերէն Լեզուի Ուսուցման Ծրագիր Փասատինայի Կրթական Խորհուրդի Կողմէ
Armenian Dual Language Immersion High School Program
Հարցազրոյց Դոկտ. Էրիք Սահակեանի Հետ
ԽԱՉԻԿ ՃԱՆՈՅԵԱՆ
2020-2021-ի կրթաշրջանի, Փասատինայի Պլէր մեծանուն եւ շատ ծանօթ
երկրորդական պետական վարժարանէն ներս, պիտի դասաւանդուի հայերէն
լեզու եւ յետագայ տարիներուն պիտի աւելնան հայ գրականութեան եւ հայոց
պատմութեան դասերը։
Այս նիւթերը պիտի դասաւանդուին Արեւմտահայերէնի եւ Արեւելահայերէնի
որակաւորուած մասնագէտ ուսուցիչ-ուսուցչուհիներու կողմէ։
Անշուշտ, ամէնօրեայ հայկական վարժարաններու դերը, ազգակերտման եւ
ազգապահպանման տեսակէտով անբաղդատելի են նման ծրագիրներու, կամ՝
շաբաթօրեայ վարժարաններու հետ։
Այսօր, Ամերիկայի Արեւմտեան Ափին վրայ ունինք մօտ 12 ամէնօրեայ
վարժարաններ։ Հոն 6-8 հազար հայորդիներ կը յաճախեն։ Անկէ դուրս
նուազագոյնը 80 հազարէ աւելի հայ փոքրիկներ ունինք, որոնք պետական կամ
ոչ հայկական դպրոց կը յաճախեն, անոնք զրկուած են հայերէն սորվելու առիթէն։
Նման պետական դպրոցներուն կողմէ տրամադրուած ծրագիրը, մեծապէս
պիտի օգնէ, որ հայ փոքրիկներէն ոմանք, առիթը պիտի ունենան իրենց մայրենի
լեզուն սորվելու եւ շփուելու ոչ հայ աշակերտներու հետ։
Այս առիթով հեռաձայնազրոյց մը ունեցանք
Փասատինայի Կրթական Խորհուրդի փոխ վարիչ
(Assistant Superintendent)՝ Դոկտ. Էրիք Սահակեանին
հետ, այս ծրագիրին մասին յաւելեալ տեղեկութիւններ
ունենալու համար։
Յիշենք, թէ Փասատինայի Կրթական Խորհուրդը մօտ 25
վարժարաններ եւ 18,400 աշակերտ-աշակերտուհիներ
ունի։
Դոկտ. Էրիք Սահակեան հակառակ իր երիտասարդ
տարիքին հոյակապ կրթական մշակ մըն է, որ ոչ
միայն հայութեան, այլ՝ ողջ ԱՄՆ կրթական շրջանակին
հպարտութիւնն է։ Բարձրագոյն վկայականներու
արժանացած է, բայց մանաւանդ լայնատարած եւ
խորունկ փորձառութիւն կուտակած է՝ Ամերիկեան
կրթական ասպարէզին մէջ։
Ան եղած է տնօրէն Կլենտէյլի, Փասատինայի
Էրիք Սահակեան
դպրոցներուն մէջ։ Եղած է աշակերտական խորհրդատու,
հոգեբանական խորհուրդի անդամ Լոս Անճելըս ու գաւառի կրթական ցանցի,
բազմաթիւ եւ կրթական բազմաբնոյթ դասընթացքներու հետեւած է ան։
Խաչիկ Ճանոյեան.- Ի՞նչ կը հասկնանք երկլեզու ծրագիր ըսելով։
Էրիք Սահակեան.- Երկլեզու ծրագիրէն ներս դասաւանդութիւնը կ՚ըլլայ երկու
լեզուներով անգլերէն եւ երկրորդ լեզուով մը։ Երկրորդական վարժարանի
պարագային աշակերտներուն կը դասաւանդուի օտար լեզու մը, շաբաթը երկու
կամ երեք ժամ տեւողութեամբ։
Այս ծրագիրին շնորհիւ աշակերտին միտքը կ՚ընտելանայ երկու լեզուով մտածելու
եւ կ՚ունենայ այլ մշակոյթներ գնահատելու յատկութիւնը։
Մեր ծրագիրին նպատակն է պատրաստել երկու լեզու կամ աւելի լեզուներ
խօսող, մտածող, ընթերցող եւ գրող անհատներ մեր երկրին համար։ Ճիշդ
ասոր համար է, որ Փասատինայի Կրթական Խորհուրդը առաջին խորհուրդն
է, որ ողջ Ամերիկայի մէջ նման ծրագիր մը ունի պետական դպրոցի մը համար։
Խ.Ճ.- Այդ դպրոցը ընդունovելու համար ի՞նչ պայմաններ կան։
Է.Ս.- Այդ դպրոցը ընդունovելու համար, անհրաժեշտ է որ նախ աշակերտը
Փասատինայի բնակիչ պէտք է ըլլայ, կամ հարեւան քաղաքներու կամ որեւէ
քաղաքի բնակիչ։ Դիմողը (9-րդ-12-րդ) դասարանի աշակերտ պէտք է ըլլայ։
Մինչեւ Օգոստոս 6, 2020 կարելի է դիմել www.openenrolment.info հասցէին կամ
հեռաձայնել (626)396-3606 թիւին։

Խ.Ճ-. Կրթական ծրագիրին մասին խօսինք, ի՞նչ լեզուով
դասաւանդութիւններ տեղի պիտի ունենան Արեւելահայերէն կամ
Արեւմտահայերէն։
Է.Ս.- Երկու լեզուներն ալ հաւասարապէս պիտի դասաւանդուին։ Աշակերտը
մուտքի քննութեան պէտք չունի։
Դասաւանդումը տեղի պիտի ունենայ չորս մակարդակով AI, AII, AIII, A IV։
Անշուշտ հայերէն գիտնալը պայման չէ, որովհետեւ այս դպրոցը գալով աշակերտը
կրնայ հայերէն սորվիլ սկսնակ մակարդակին արձանագրovելով, եւ ինչպէս ըսինք
հայերէն պիտի դասաւանդուի հայերէն լեզուի որակաւորման եւ մասնագէտ
ուսուցիչ-ուսուցչուհիներու կողմէ։
Պլէր դպրոցը իր շէնքով եւ կրթական մակարդակով շատ ծանօթ դպրոց մըն
է, որուն բոլոր բարիքները պիտի վայելեն նորեկ արձանագրուող սաները, կը
հրաւիրեմ մեր յարգելի ծնողները, ժամադրութեամբ օր մը կարենան այցելել
այս դպրոցը եւ տեսնեն թէ ինչպիսի նախանձելի դպրոց մըն է այս կրթարանը։
Խ.Ճ.- Վերջաւորութեան, ինչպէ՞ս ծնունդ առաւ այս ծրագիրը։
Է.Ս.- Խումբ մը Փասատինա բնակող հայ քաղաքացիներ, մեզի դիմելով
հետաքրքրութիւն ցոյց տուին եւ ուզեցին հայերէն սորվեցնող պետական դպրոց
մը, որպէսզի իրենց զաւակները պետական վարժարանի ծրագիրին կողքին
սորվին նաեւ իրենց մայրենի լեզուն։
Փասատինայի Կրթական Խորհուրդը ուսումնասիրեց այս դիմումը յղացաւ այս
ծրագիրը։
Կը յուսամ, որ հայ համայնքի ծնողները պիտի օգտուին այս հնարաւորութենէն
եւ իրենց զաւակները կը ղրկեն այս դպրոցը։
Խ.Ճ.- Պրն. Սահակեան սրտանց կը շնորհաւորեմ Ձեզ եւ Փասատինայի
Կրթական Խորհուրդը այս եզակի ծրագիրին համար, Ձեզի կը մաղթենք
նորանոր յաջողութիւններ։
Մեր գնահատանքի եւ շնորհաւորութեան խօսքերը բոլոր այդ թանկագին
ազգայիններուն ինչպիսի են՝ Տիկ. Մարօ Եագուպեան եւ Տիկ. Արսինէ
Շիրվանեան, որոնց տենդագին աշխատանքին եւ հետապնդումին, կրցան
Փասատինայի Կրթական Խորհուրդին հետ նման ծրագիրի մը հիմը դնել։
Բոլորին վարձքը կատար։

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Պէտք Է Օգնել Իրարու՝ Տնտեսութիւնը Նոր Ցնցումներու
Չենթարկելու Համար. Փաշինեանը՝ «Քորոնա» Ժահրի
Տարածման Կանխարգելման Մասին
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը
ֆեյսպուքեան ուղիղ եթերի ժամանակ
քիչ առաջ անդրադարձաւ «Քորոնա»
ժահրի տարածման կանխարգելման:
Պաշտպանիչ դիմակներու վերաբերեալ ան նշեց, որ դիմակ կարելի է
պատրաստել նաեւ տնային պայմաններուն մէջ:
Փաշինեանը ընդգծեց, որ առաջիկայ
ոչ աշխատանքային օրերուն ալ
հարկաւոր է պահպանել սահմանուած
կանոնները: Անոր խօսքով՝ պէտք է
օգնել իրարու՝ տնտեսութիւնը նոր
ցնցումներու չենթարկելու համար:
«Համավարակի յաղթահարման հիմ-

նական գործիքը մեզմէ իւրաքանչիւրի
անհատական գիտակցումն ու
պատասխանատւութիւնը պէտք է
ըլլայ: Կը հաւատամ, որ մենք իրարու
հետ կրնանք այդ ընել»,- ըսած է
Փաշինեան:

Մենք Կտրականապէս Կը Բացառենք Ուժի Կամ Ուժի
Սպառնալիքի Կիրառումը Եւ Կը Շարունակենք Խաղաղ
Գործընթացին Մեր Կառուցողական Մասնակցութիւնը.
Մնացականեան
Սկիզբը Էջ 01
Անդրադառնալով նոր տիպի «Քորոնա»
ժահրի տարածմամբ պայմանաւորուած
միջազգային հանրութեան առջեւ
ծառացած մարտահրաւէրներուն՝
նախարար Մնացականեանը, մասնաւորապէս, նշած է.
«Համավարակի եւ անոր հետեւանքներու դէմ պայքարին մէջ անհրաժեշտ են
միջազգային հանրութեան միասնական եւ համակարգուած գործողութիւններ: Մենք մեր լիակատար
համերաշխութիւնը կը յայտնենք մեր
դաշնակիցներուն համավարակի դէմ
պայքարին եւ պատրաստ ենք կողք

կողքի աշխատելու բոլոր ուղղութիւններով՝ բոլոր բացասական
հետեւանքները յաղթահարելու եւ մեր
պետութիւններու կայուն զարգացումը
ապահովելու համար»:
Այս պարունակէն ներս նախարար
Մնացականեան, ի թիւս այլ որոշումներու, կարեւորած է նոր տիպի «Քորոնա»
ժահրի համավարակի պայմաններուն ՄԱԿ գլխաւոր քարտուղարի՝
համաշխարհային հրադադարի կոչին
աջակցելու վերաբերեալ արտաքին
գործոց նախարարներու յայտարարութեան ընդունումը:
Շար. Էջ 10
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Հաղորդագրութիւն
Համբարձման Տօնը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում
«Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը Մեզ Համար
Հէնց Յիսուսի Ոտնահետքն Է Այս Աշխարհում»
Սկիզբը Էջ 02

Պատարագիչ Հայր Սուրբը խօսեց
նաեւ օրուայ մէկ այլ նուիրական
խորհրդի մասին՝ անդրադառնալով
Ամենայն Հայոց Հայրապետական
Աթոռը Սիս քաղաքից Սուրբ
Էջմիածին փոխադրելու պատմական յիշատակութեանը:
«Տասնհինգերորդ դարում տեղի
ունեցած այս իրողութիւնը պատմական է ոչ թէ այն իմաստով, որ
Սուրբ Աթոռը վերադարձել է իր
առաջին եւ օրինական վայրը, այլ
նրանով, որ պատմութեան դառն
փորձութիւնների մէջ, երկար
դարեր տեւած դեգերումներից
յետոյ ի վերջոյ Լուսաւորչի տեսիլքը
մէկընդմիշտ գտել է իր պատմական
արդարացումն ու իրականացումը։
Այդ իմաստով, այսօր ամէնքիս՝
Սուրբ Էջմիածնի զաւակների, միաբանների եւ ողջ հայութեան տօնն
է, որովհետեւ Սուրբ Էջմիածինը
հայորդիների Սիոնն է, հոգեւոր
կենտրոնը, որտեղից, ըստ մեր
պատմիչների, Գրիգոր Լուսաւորիչը

հոգեւոր իմաստով ծնել եւ մկրտել է
հայ ժողովրդին։
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը մեզ
համար հէնց Յիսուսի ոտնահետքն է
այս աշխարհում։ Եթէ մենք կամենում
ենք համբուրել այդ ոտնահետքը,
բաւական է, որ մենք խոնարհուենք
Սուրբ Էջմիածնի սրբացած քարերի
առջեւ, եթէ կամենում ենք տեսնել,
զգալ եւ շօշափել Յիսուսի իրական
ներկայութիւնը հայոց հողի վրայ,
ապա ամէնքս մեր հայեացքը պէտք
է յառենք Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնին։
Ինչքան էլ, որ հայ քրիստոնէական
քաղաքակրթական միտքը զարգանայ, այն երբեք չի բարձրանալու
Սուրբ Էջմիածնի գմբէթից աւելին,
որովհետեւ Էջմիածինը մեզ համար
երկիր է երկրի վրայ եւ երկինք
երկնքի մէջ», - ասաց Հայր Շահէն՝
յորդորելով ամէնքին աղօթել, որ Տէրն
անսասան պահի Հայկազեան Աթոռը՝ առողջութիւն եւ երկար տարիների գահակալութիւն պարգեւելով
նրա ազգընտիր գահակալին:
Քարոզից յետոյ, հանդիսապետութեամբ
Ամենայն
Հայոց
Կաթողիկոսի,
կատարուեց
Հայրապետական
մաղթանք,
որի ընթացքում հոգեւոր դասն
աղօթք բարձրացրեց առ Աստուած
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի եւ
Ամենայն Հայոց Հայրապետութեան
անսասանութեան, պայծառութեան
ու յաւէտ շէնացման համար:

Մենք Կտրականապէս Կը Բացառենք Ուժի Կամ Ուժի
Սպառնալիքի Կիրառումը Եւ Կը Շարունակենք Խաղաղ
Գործընթացին Մեր Կառուցողական Մասնակցութիւնը.
Շար. Էջ 09-էն
Մնացականեան
«Մեր պետութիւնները առաջիններէն էին, որ իրենց լիակատար
համերաշխութիւնն ու աջակցութիւնը յայտնեցին ՄԱԿ-ի գլխաւոր
քարտուղար Անթոնիօ Կութերեշի՝
աշխարհի տարբեր մասերուն
համաշխարհային
հրադադարի
հաստատման մասին կոչին:
Այս առումով կը ցանկամ ձեր ուշադրութիւնը հրաւիրել այն փաստի վրայ, որ
հակառակ համաշխարհային հանրութեան միասնական ընկալման, որ
անհրաժեշտ է համընդհանուր հրադադար հաստատել եւ կեդրոնանալ
համավարակի եւ անոր հետեւանքներու
յաղթահարման ուղղութեամբ ջանքեր
գործադրելու վրայ, մեր արեւելեան
հարեւան Ատրպէյճանը չի հրաժարիր
առաւելապաշտական մօտեցումներէն
եւ ռազմատենչ հռետորաբանութենէն:
Շփման գիծին հրադադարի ռեժիմը
կը խախտուի, սահմանին կը շարունակուին սադրանքները, որոնք
սպառնալիք կը ներկայացնեն խաղաղ
բնակչութեան անվտանգութեան
համար»:
Այս ծիրէն ներս ՀՀ ԱԳ նախարարը
անդրադարձած է Ատրպէյճանի
կողմէ 18-էն 22 մայիս ինկած ժամանակահատուածին յարձակողական
բնոյթի մարտավարական լայնածաւալ
զօրավարժութիւններուն, որ իրականացուած է միջազգային յանձնառութիւններու՝ Վիեննայի փաստաթուղթի խախտմամբ: ՀՀ ԱԳ նախարարը ընդգծած է, որ այդօրինակ գործողութիւնները, որոնք կը խարխլեն
տարածաշրջանային կայունութիւնը
եւ լուրջ վնաս կը հասցնեն խաղաղ
գործընթացին, պէտք է պատշաճ
կերպով դատապարտուին։

Հայաստանի արտաքին քաղաքական
գերատեսչութեան ղեկավարը նաեւ
վերահաստատած է Հայաստանի եւ
Արցախի նորընտիր իշխանութիւններու յանձնառութիւնը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան բացառապէս խաղաղ կարգաւորման՝ ԵԱՀԿ
Մինսքի խումբի համանախագահութեան շրջանակներէն ներս:
«Մենք կտրականապէս կը բացառենք
ուժի կամ ուժի սպառնալիքի
կիրառումը եւ կը շարունակենք
խաղաղ գործընթացին մեր կառուցողական մասնակցութիւնը, որուն
ներուժը չի կրնար լիարժէք իրացուիլ առանց Արցախի ժողովուրդի
մասնակցութեան եւ բոլոր կողմերու
համարժէք փոխզիջման»:
Նախարար Մնացականեանը իր
խօսքին մէջ նաեւ անդրադարձած
է Մերձաւոր Արեւելքի մէջ ծաւալող
իրադարձութիւններուն՝ ընդգծելով կրօնական եւ ազգային փոքրամասնութիւններու պաշտպանութեան
անհրաժեշտութիւնը:
ԱԳ նախարարներու խորհուրդի
նիստի աւարտին ընդունուած են
«Հայրենական մեծ պատերազմի
յաղթանակի
75-րդ
տարելիցի
կապակցութեամբ»,
«Covid-19
համավարակի հետ կապուած
համընդհանուր հրադադար հաստատելու ՄԱԿ գլխաւոր քարտուղարի կոչին աջակցութեան մասին»,
«Քորոնաժահրային վարակի դէմ
պայքարին համերաշխութեան եւ
փոխըմբռնման մասին» եւ «ՄԱԿ
կանոնադրութեան նպատակներուն
եւ սկզբունքներուն հաւատարմութեան
հաստատման մասին» համատեղ
յայտարարութիւնները:

Վիճակը Ծանր Է. «Քորոնա» Ժահրի Երկրորդ Ալիքի Հետ Գործ
Ունինք. Նիկոլ Փաշինեան
Սկիզբը Էջ 01
«Այնուամենայնիւ,
մինչ
այժմ
գործադրուած վարչական լծակները
աւելի կը խստացուեն, այսօր արդէն
սկսած են հանրապետութեան
ամենատարբեր հատուածներուն
մէջ՝ սկսած ֆիզիքական անձերէ,
աւարտած իրաւաբանական անձերով: Խստացուած ստուգումներ
կ’իրականացուին միջմարզային

Հաղորդագրութիւն

ճանապարհներուն, ընդհուպ մինչեւ
անցակէտեր կը սահմանուին, որպէսզի
ստուգուի` արդեօք ինքնաշարժին
մէջ գտնուող բոլոր քաղաքացիները դիմակներ կը կրեն` սահմանուած
կանոնի համաձայն: Բայց դարձեալ
կըսեմ` մեր հիմնական ընելիքը
մեր սիրելի քաղաքացիներուն հետ
երկխօսութիւնն է»,- շեշտած է Նիկոլ
Փաշինեան:

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում Շարունակւում Են
Նուիրատուութիւններ Ստացուել

Արթուր Թովմասեան Ընտրուեցաւ Արցախի Խորհրդարանի
Նախագահ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի կոչին
ընդառաջ, Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնում շարունակւում են
նուիրատուութիւններ ստացուել
համաւարակի հետեւանքների
յաղթահարմանն ի նպաստ Եկեղեցու կողմից իրականացուող
սոցիալական, առողջապահական
եւ կրթական ծրագրերի համար։
Գերմանիայի հայոց թեմը սոցիալական ծրագրերի համար նուիրաբերել է 4.000 (չորս հազար) եւրո
գումար։
«Իզմիրլեան» հիմնադրամի կողմից

Արցախի
Հանրապետութեան
7-րդ գումարման Ազգային ժողովի
նախագահ ընտրուած է «Ազատ
Հայրենիք-ՔՄԴ» խմբակցութեան
պատգամաւոր Արթուր Թովմասեանը։ Ինչպէս կը տեղեկացնէ
«Արմէնփրէս»-ը, նախ «Արդարութիւն» խմբակցութիւնը առաջարկած
է «Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն» կուսակցութեան պատգամաւոր
Վահրամ Բալայեանի թեկնածութիւնը,
սակայն Բալայեանը ինքնաբացարկ
ներկայացուցած է՝ նշելով, որ
ճիշդ կ’ըլլայ Ազգային ժողովի
նախագահը ըլլայ խորհրդարանական մեծամասնութենէն։ Ան առաջարկած է «Ազատ հայրենիք-ՔՄԴ»

Մայր Աթոռին յատկացուել է 100.000
(հարիւր հազար) ԱՄՆ դոլար
գումար կարիքի մէջ յայտնուած
ընտանիքներին Հայաստանի եւ
Արցախի թեմերի միջոցով պարէնային օգնութիւն ցուցաբերելու
նպատակով։
Ջորջ եւ Ջոն Քիւրքչեան եղբայրների
հիմնադրամը տրամադրել է քսան
հազար (քսան հազար) ԱՄՆ դոլար:
Ոմն հաւատացեալ բարերարի կողմից
Սուրբ Էջմիածնին փոխանցուել է
50.000 (յիսուն հազար) ԱՄՆ դոլար
գումար ի զօրակցութիւն լիբանանահայութեան։

խմբակցութեան
պատգամաւոր
Արթուր Թովմասեանի թեկնածութիւնը։
Այնուհետեւ տեղի ունեցած է փակ
գաղտնի քուէարկութիւն։
Քուէարկութեան մասնակցած է 33
պատգամաւոր, Արթուր Թովմասեանի
թեկնածութեան կողմ քուէարկած է 29
պատգամաւոր, դէմ՝ 4։
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Primate’s Statements
Upholding An Undying
Legacy

2nd Annual Armenian
American Museum Gala
SetNews
for December
from 8Armenia

ARMENIAN AMERICAN MUSEUM
SELECTS MATT CONSTRUCTION
AS PRE-CONSTRUCTION
& Artsakh
GENERAL CONTRACTOR

Pashinyan Urges Citizens To Strictly Comply
With National Coronavirus Guidelines To
Tackle 2nd Wave
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We remember them with great honor
and reverence. There is no greater
sacrifice in life than laying your life
down for your country and your countrymen. Observing Memorial Day, we
pay homage to those who have fallen
in battle. They fell in order that their
fellow citizens may rise victorious out
of the ashes of war.
They fought in battles against a visible enemy. Today, the entire world
is engaged in a battle for survival,
facing an invisible, merciless and
destructible enemy. Upholding and
cherishing their undying legacy, we
too, will rise victorious!
We wish you a happy and safe
Memorial Day.
May God bless and protect us all.
****

In Honor Of Doctors And
Nurses
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Goar Vartanian worked with her husband to expose German agents during second world war to follow. Certainly, many of us have
longed to his beloved Goar,” felt in the Upper Room and have
An Armenian woman who became a Soviet spy and helped foil a Nazi plot to asmade exciting promises to ourselves.
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“Our role isn’t just to provide outstanding care clinically and scientifically with treatments and cures,
but also to do in a highly compassionate setting, which includes
providing for the spiritual support
for families.”
(Paul Viviano)
I have known Paul Viviano personally
and can certainly adhere to the sincerity of his words. His words come
from the heart. He has inspired me
with the dedication he has shown
for children and their families at the
Children’s Hospital Los Angeles.
As I write these words, I lift up my
heart and pray for all doctors and
nurses, whose lives have become a
blessing for all people who suffer of
illness. And I agree with Paul Viviano,
that whatever the care doctors and
nurses offer is vital. However, more
visible than their professionalism is
their spiritual touch and support for
sick people and their families.
Page 12

Property Tax To Increase Mostly For Lavish Palaces, Says PM

T

he state budget is the gross national
pocket and it must be treated as
one treats the family budget, PM Nikol
Pashinyan said on the planned amendments in the property tax area.
“There are two attitudes towards the
state budget – when the state system
finds it to be its own, and the society
finds every penny paid to the budget
to be lost money. This is our gross
national pocket and we must treat the

state budget like we treat our family
budget. Yes, property tax will increase,
but it will mostly increase on the kind
of property which we conditionally call
palaces or castles. Today if we look
how much property taxes these huge
villas are paying, it’s basically symbolic
taxes. There is a component of lavish
tax also here.
Now people are building houses without
taking into account any adjacent factor,

the bigger, the higher, the more inconvenient for others the better. If so, then
the owners of such properties must pay,”
the PM said.
He said the property tax for nearly
500,000 beneficiaries will drop in the first
year and then it will gradually increase.
“Meaning 2021 will be in the logic of
post-crisis, then the increases will take
place according to the situation”.
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2nd Annual Armenian
American Museum Gala
Set for December 8

ARMENIAN AMERICAN MUSEUM
SELECTS MATT CONSTRUCTION
AS PRE-CONSTRUCTION
GENERAL CONTRACTOR

News from Armenia & Artsakh

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 public officials are expected to attend the
Gala. The event will celebrate and support the landmark project as it approaches its historic groundbreaking
year.
“We are excited to join our supporters
and friends for a memorable evening in
support of the Armenian American Museum and we look forward to celebrating
our distinguished honorees for the
evening who inspire us through their
work and contributions,” stated Executive Chairman Berdj Karapetian. “The
2nd Annual Gala will mark a special occasion as we approach our historic
groundbreaking year.”
The distinguished honorees of the
2nd Annual Gala include former U.S. Secretary 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 Ceremonies 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 California, Mr. & Mrs. Bedros and Anna Oruncakciel, and Mr. Chris Pogosyan.

Glendale,
CA (November 26, 2019) –
The Armenian
American Museum and Cultural Center of
California has
announced the
selection
of
award-winning and industry-leading
MATT Construction
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 important, valuable, and timely cultural
and educational center to fruition,”
stated MATT Construction Vice President Joe Healy.
MATT Construction is a family and
employee-owned general contractor
that has built some of the most memorable buildings in California. The firm
prides itself on helping museums build
on-budget and on-schedule structures
that align with their missions and celebrate 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 Presidential Award.
MATT Construction’s notable museum and cultural projects include The

Government Launches 19th Economic Relief Program ECHR Ruling Should Become Basis To Eradicate
Hatred Against Armenians In Azerbaijan – MFA
Artsakh
DISTRICT OF
COLUMBIA COUNCIL
PASSES ARMENIAN
GENOCIDE
RESOLUTION

Broad, Petersen Automotive Museum,
Music Center Plaza, Skirball Cultural
Center, LACMA, Natural History Museum of Los Angeles County, Museum
of Tolerance, Academy Museum of Motion Pictures, Kidspace Museum,
Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,
and more.
“MATT Construction’s unparalleled
experience with iconic museum and cultural centers makes them an invaluable
partner for the Armenian American Museum 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 construction in 2020.
MATT Construction will be guiding
and supporting the design team and
museum leadership on construction
planning, estimating, constructability,
value engineering, and project scheduling during the pre-construction phase.


WASHINGTON, D.C. – Following
the historic and overwhelming bipartisan passage of the Armenian Genocide
resolution in the U.S. House of Representatives, 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 importance of educating District of Columbia residents on the Armenian
Genocide.”
“The Armenian Assembly of America welcomes the passage of this resolution, and especially applauds the
emphasis on the importance of education,” 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.


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
An Armenian woman who became a Soviet spy and helped foil a Nazi plot to assassinate Stalin, Churchill and Roosevelt in 1943 has died aged 93.
Goar Vartanian, who with her husband, Gevork, worked as a secret agent on numerous missions, died on Monday. She will be buried in Moscow’s prestigious
Troyekurovskoe cemetery, said Sergei Ivanov, a spokesman for Russia’s SVR intelligence service.
Vartanian helped thwart Operation Long Jump – a Nazi plot to assassinate the allied 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 modest people, they don’t like to be
called heroes,” said the Russian
president.
Goar retired in 1986 but
continued to train young
The Russian president, Vladimir Putin, congratulates
agents.
Goar Vartanian in Moscow in 2005. He said of her and
The former Soviet spy
her husband: ‘They are modest people, they don’t like to
Mikhail Lyubimov said he
be called heroes.’ Photograph: Itar-Tass/AP
doubted that Russia would reveal further details of the couple’s operations “so as not to cause political scandals in
the countries they worked”.
www.theguardian.com

The Government of Armenia approved
the 19th relief program aimed at eliminating the economic consequences of
the coronavirus pandemic.
Speaking at the Cabinet meeting,
Economy Minister Tigran Khachatryan
said the program is aimed at contributing to the realization of entrepreneurial
ideas on launching businesses from

scratch and innovative development of
business programs by expanding entrepreneurial knowledge and increasing
financial accessibility.
75% of the financial resources for the
project is allocated for an 8-year repayment period without interest rate, and
the 25% as grants.

‘ECHR decision is a ruling against Azerbaijan’s policy
of Armenophobia’ – Armenia MFA
The foreign ministry of Armenia issued
a statement over the ECHR ruling
on “Makuchyan and Minasyan vs
Azerbaijan and Hungary” case, the
MFA told Armenpress.
The statement says:
“On May 26, the European Court of
Human Rights ruled in the case of
“Makuchyan and Minasyan vs Azerbaijan
and Hungary,” which is related to the
release and glorification by Azerbaijan
of Ramil Safarov, who brutally killed
Armenian officer Gurgen Margaryan.
In 2004, in Budapest the Azerbaijani officer Ramil Safarov, who was participating
in a training course within the framework
“Partnership for Peace” programme,
murdered Armenian officer Gurgen
Margaryan while he was asleep by
axing him to death and attacked another
Armenian officer Hayk Makuchyan.
Ramil Safarov, who was sentenced
to life imprisonment by the Hungarian
court, was transferred to Azerbaijan,
where enforcement of the sentence
should have been continued. However,
immediately after the transfer Ramil
Safarov was pardoned and glorified. In
this regard the ruling stated: “The court

In Honor Of Doctors And
Nurses
Page 11
Often people are looking for miracles,
yet are forego those miracles that
accompany us. I have never doubted
that doctors and nurses dedicate
their lives without the living faith.
Their willingness to sacrifice speaks
volumes of their faith in God. They
respond to God’s call with dignity and
bring joy and hope into the hearts of
sick people. Ultimately, their passion
and respect for human life is worthy
of honor. Paul Viviano is a compassionate human being who cares for
the people of God.
Archbishop HOVNAN DERDERIAN
Primate

is particularly struck by the fact that, in
addition to immediate release, upon his
return to Azerbaijan R.S. was granted a
number of other benefits, such as salary
arrears for the period spent in prison, a
flat in Baku and a promotion in military
rank awarded at a public ceremony.”
The court has found violations of the 2nd
(right to life) and 14th (non- discrimination) articles of the European Convention
on Human rights by Azerbaijan.
It’s noteworthy that the ruling determined
that the violation of those articles was
interrelated, thus establishing that the
impunity and glorification granted by
the highest leadership of Azerbaijan
to Ramil Safarov, who was convicted
in the brutal murder on the grounds of
hatred, had a causing link to the ethnicity
of the victims.
This ECHR decision is a ruling against
Azerbaijan’s policy of Armenophobia. It
not only recognizes, but also adjudicates
on the inadmissibility of the promotion on
the state level of hate crimes committed
against the Armenians by Azerbaijan.
The ruling imposes a legal obligation to
Azerbaijan to undertake such actions
which will put an end to those violations
of the European Convention of Human
Rights and redress the effects.
The Republic of Armenia views this ruling of the ECHR as a demand addressed
to the authorities of Azerbaijan to restore
justice in the dreadful murder of Gurgen
Margaryan and end its racist policy
towards Armenians. To this end, the
Republic of Armenia will make consistent efforts in the relevant international
bodies.
The release of convicted murderer Ramil
Safarov by the decree of the President
of Azerbaijan and his glorification is a
disrespect and affront to the standard
of civilization and human dignity. Today,
when those actions received their legal
assessment, we more than ever are
determined to prevent hate crimes and
protect the security of the Armenian
people in the region.
We will continue to work relentlessly to
achieve a peaceful and secure region
free of hatred”.

On May 26, 2020, the European Court
of Human Rights ruled on the murder
of Armenian officer Gurgen Margaryan
by Azerbaijani officer Ramil Safarov
in Hungary in 2004, as well as the
extradition, pardon and glorification
of the murderer in Azerbaijan. The
court ruled that Azerbaijan had violated
Article 2 (the right to life) and Article
14 (prohibition of discrimination) of the
European Convention on Human Rights,
ARMENPRESS was informed from the
press service of the MFA Artsakh.
It is noteworthy that during the proceedings, the Court noted that the actions
of Azerbaijan – the pardon of Ramil
Safarov immediately after his arrival
in Azerbaijan, the payment of salaries
during his stay in the Hungarian prison,
the provision of an apartment and the
career advancement - indicate that
Azerbaijan recognizes and accepts the
crimes by Ramil Safarov as its own. The
court also stressed that each of these
measures individually and collectively
had testified that various state structures and top officials had approved and
encouraged Ramil Safarov’s actions
and that the approval and encouragement were strongly supported by the
Azerbaijani society as a whole.
As we have repeatedly stated, pardon,
heroization and popular glorification of
a murderer as a role model to follow
are an integral part of the state policy
of the Azerbaijani authorities conduct-

ed for years on inciting Armenophobia
in the country and encouraging hate
crimes against Armenians. We consider
it necessary to recall once again that
the manifestations of racism and xenophobia against Armenians in Azerbaijan
have been repeatedly mentioned in
the documents of a number of international organizations, in particular, the
UN Committee on the Elimination of
Racial Discrimination, the European
Commission against Racism, and
Intolerance and the Council of Europe
Advisory Committee on the Framework
Convention for the Protection of National
Minorities.
The fact that not only the Azerbaijani
authorities, but also the majority of
the Azerbaijani society approve and
encourage the heinous crime committed
by Ramil Safarov is an alarming signal
of serious transformation of the public
consciousness in the country.
The ECHR ruling on the murder of
Armenian officer Gurgen Margaryan by
Azerbaijani officer Ramil Safarov can
and should become a basis for taking
practical steps, supported by the international community, to eradicate the
negative phenomena caused by the
multi-year state policy and practice of
the Azerbaijani authorities on injecting
the “hatred virus” against Armenians
and everything Armenian into the public
consciousness.

Embassy Of India Welcomes Yerevan’s Decision On
Installing Gandhi Statue
The Embassy of India in Armenia has
welcomed the Yerevan City Council’s
decision to install the statue of Mahatma
Gandhi in the city.
“It is with great joy that the Embassy of
India, Yerevan greets the recent decision
of the Yerevan Council of Elders to install
the statue of Mahatma Gandhi being
gifted by India to the city. This will be a
befitting tribute to a great world leader
on the occasion of the worldwide 150th
anniversary celebration of Gandhiji. This
will also be a symbol of the age-old
historical and friendly relations between
India and Armenia. It is worthwhile to
mention that relations between India and
Armenia have centuries old roots which
go as early as 149 BC. In the medieval

India, there was a vibrant and prosperous Armenian community in India.
The first Armenian Church was built in
1562 in India and till date we proudly
preserve the rich heritage culture and
architecture of Armenia in the cities of
Kolkata, Chennai, Mumbai, Lucknow
and Surat. Not only Churches and other
monuments, but also Armenian cemeteries are preserved in the Indian land.
These symbol of friendship remained
intact during troubled times of World War
I. During modern times, our relations
have strengthened and deepened. India
was one of the early countries which
recognized the independent Armenia.
Page 14
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2nd Annual Armenian
American Museum Gala
Set for December 8

ARMENIAN AMERICAN MUSEUM
SELECTS MATT CONSTRUCTION
AS PRE-CONSTRUCTION
GENERAL CONTRACTOR

155th Birth AND 85th Passing Anniversaries
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 public officials are expected to attend the
Gala. The event will celebrate and support the landmark project as it approaches its historic groundbreaking
year.
“We are excited to join our supporters
and friends for a memorable evening in
support of the Armenian American Museum and we look forward to celebrating
our distinguished honorees for the
evening who inspire us through their
work and contributions,” stated Executive Chairman Berdj Karapetian. “The
2nd Annual Gala will mark a special occasion as we approach our historic
groundbreaking year.”
The distinguished honorees of the
2nd Annual Gala include former U.S. Secretary 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 Ceremonies 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 California, Mr. & Mrs. Bedros and Anna Oruncakciel, and Mr. Chris Pogosyan.

Glendale,
CA (November 26, 2019) –
The Armenian
American Museum and Cultural Center of
California has
announced the
selection
of
award-winning and industry-leading
MATT Construction
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 important, valuable, and timely cultural
and educational center to fruition,”
stated MATT Construction Vice President Joe Healy.
MATT Construction is a family and
employee-owned general contractor
that has built some of the most memorable buildings in California. The firm
prides itself on helping museums build
on-budget and on-schedule structures
that align with their missions and celebrate 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 Presidential Award.
MATT Construction’s notable museum and cultural projects include The

Architect Toros Toramanian
DISTRICT OF
COLUMBIA COUNCIL
PASSES ARMENIAN
GENOCIDE
RESOLUTION

(1864-1934)

The 7th Century Cathedral Of Zevartnots
Broad, Petersen Automotive Museum,
Music Center Plaza, Skirball Cultural
Center, LACMA, Natural History Museum of Los Angeles County, Museum
of Tolerance, Academy Museum of Motion Pictures, Kidspace Museum,
Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,
and more.
“MATT Construction’s unparalleled
experience with iconic museum and cultural centers makes them an invaluable
partner for the Armenian American Museum 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 construction in 2020.
MATT Construction will be guiding
and supporting the design team and
museum leadership on construction
planning, estimating, constructability,
value engineering, and project scheduling during the pre-construction phase.


Built in 659 AD

WASHINGTON, D.C. – Following
the historic and overwhelming bipartisan passage of the Armenian Genocide
resolution in the U.S. House of Representatives, 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 importance of educating District of Columbia residents on the Armenian
Genocide.”
“The Armenian Assembly of America welcomes the passage of this resolution, and especially applauds the
emphasis on the importance of education,” 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.


The Architect Johanna

“Fortunately the excavations of the ruins of Zevartnots, its dimensions, the style,
and all the characteristic details offered so much data for study that today we can
Soviet spy who foiled Nazi plot to kill allied leaders dies aged 93
say we know the church entirely with all details like it was originally built at that
time.”
TOROS TORAMANIAN, Architect
Goar Vartanian worked with her husband to expose German agents during second world war

An Armenian woman who became a Soviet spy and helped foil a Nazi plot to assassinate Stalin, Churchill and Roosevelt in 1943 has died aged 93.
Goar Vartanian, who with her husband, Gevork, worked as a secret agent on numerous missions, died on Monday. She will be buried in Moscow’s prestigious
Troyekurovskoe cemetery, said Sergei Ivanov, a spokesman for Russia’s SVR intelligence service.
Vartanian helped thwart Operation Long Jump – a Nazi plot to assassinate the allied 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-

Historian Bishop Sebeos, a contemporary of the construction, says that “it was built
high and amazingly superb, worthy to the glory of God.” Tenth century historian
Catholicos John Draskhanakertsi describes Zevartnots as “the all-glorious large
church with a variety of high elevations.” Another contemporary historian Movses
Daskhurantsi repeats “the all-glorious church with variety of structures.” The same
characteristics are given by historians Stephen Taronetsi Asoghik and Mkhitar
Ayrivanetsi who confirm “the church that amazes the whole world” by Catholicos
Nersess III (641-661).

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 modest people, they don’t like to be
called heroes,” said the Russian
president.
Goar retired in 1986 but
continued to train young
The Russian president, Vladimir Putin, congratulates
agents.
Goar Vartanian in Moscow in 2005. He said of her and
The former Soviet spy
her husband: ‘They are modest people, they don’t like to
Mikhail Lyubimov said he
be called heroes.’ Photograph: Itar-Tass/AP
doubted that Russia would reveal further details of the couple’s operations “so as not to cause political scandals in
the countries they worked”.
www.theguardian.com

The Magnum Opus of the Architect

Undoubtedly
Toros
Toramanian’s magnum opus is
the “reconstruction” of the 7th
century Zevartnots Cathedral
in Vagharshapat, dedicated to
Saint Gregory the Illuminator
and to the Angels, who diligently studied the architectural
plans and each of the surviving stones fallen 1000 years
ago. The Church of Zevartnots,
meaning “dedicated to the
Angels,” built 1360 years ago
in 659 AD, “lived” 300 years
only with its unmatched characteristics and was destroyed during the 10th century earthquake. The genius
architect did his excavations with the permission of Catholicos of All Armenians
Mkrtich Khrimian (1892-1907) and completed them in 1905. The same year he
published an extensive article in “Mourj” periodical which was later reprinted in
Yerevan in 1978. Toramanian has this description: “On the site the plan of the
church is partially intact, which convinced me that the existing stones should be
sufficient to reconstruct the entire building.” As referred below, his conclusions have
offered Stephan Mnatsakanian the basic historic and architectural data that he
used in his large volume “Zevartnots and the Same-style Monuments,” published
in 1971. In its kind this publication stands as complete and final, giving all due
credit to architect Toramanian.

The Special Volume

The Academy of Sciences of Yerevan has published in 1971 this valuable volume by Stephan Mnatsakanian referred above about the Catheral of Zevartnots,
built by Catholicos Nersess III of Tayk in 659 AD. Our 7th century contemporary
historian Bishop Sebeos of the Bagratuni Dynasty is the only one who named
the Church “Zevartnots,” whereas the rest have known it as the Cathedral of “St.
Gregory the Illuminator” of Vagharshapat, near Dvin, capital of Armenia, where the
Catholicosate moved from Etchmiadzin temporarily. The floor plan as the historians
have recorded has a round basis with three-story high, indicating the round edifice
in its detailed measurements and dimensions. Toramanian’s calculations and the
historians’ scant description of the church complement each other.
Mnatsakanian’s monumental 260-page book contains additional 40 pages of pictures
representing all the pieces available to sustain the Church’s original style after
Toramanian’s design, praising and speaking highly of architect Toramanian for his
unique and final contribution, saying: “Fortunately in 1904 architect Toramanian
arrived in Etchmiadzin and started the excavations and saved each stone from
disappearance.” The photos at the end of the volume are placed in succession,
starting from the ground plan to the fallen stones, and the capital pillars with eagles
sculptured on each, together witnessing the coming back into “life” of Zevartnots
Church for ever. On one of my visits to Holy Etchmiadzin I asked His
Holiness Vasken I Catholicos of All
Armenians if one day the Church
of Zevartnots will also be rebuilt
like the other fallen churches after
Toros Toramanian’s findings. The
Catholicos said: “The Zevartnots
ruins stand irreplaceable on their
original site as they are, even though
without being built. They exist as we
have them, and will be preserved as
they are.”

Historic Evidences

None of our historic monuments is
described with great amazement
and highest praises by our medieval
Armenian historians than the Church
of Zevartnots. Those evidences verify the Church’s existence up to the
first quarter of the 10th century.

Architect Toros Toramanian has discovered an eye-catching sculpture on one of the
arches with a human figure on it wearing the hood of a celibate priest, a spade in
his one hand and a mattock in the other, and on his head written “JOHANNA” who
undoubtedly, he says, was the name of the genius architect of Zevartnots Church.
The seventh century historian Bishop Sebeos is the eyewitness who actually was
present while the church was under construction. He gives us the exact location
in his “History of Heraclius,” saying “Nersess built the Church of Zevartnots on the
road where, they say, King Terdat III welcomed St. Gregory.” We know from our
past history that after the adoption of Christianity as a national religion in 301 AD,
St. Gregory the Illuminator was sent to Cappadocia to be ordained Bishop and
return as the First Bishop of Armenia. Upon his return King Terdat III welcomed
him with great celebrations on the road in Vagharshapat where later St. Zevartnots
church was built.
Toramanian is amazed at the knowledge of architect Johanna in many areas
whose “artistic taste is witnessed by the refined and attractive sculptures.” Finally,
Toramanian states: “The way the architect has placed the niches and the arches
so marvelously that nothing short of surprise can one express on the architect’s
talent and knowledge.” Before arriving Vagharshapat, Toramanian had visited to
see the ruins of Ani, capital of the Bagratuni kingdom, for excavation where he met
archeologist Nigolaos Marr. He was deeply impressed with sadness and admiration.

Catholicos Nersess III Tayetsi

The Catholicos who built this magnificent edifice in the 7th century was leading
the Armenian Church during the Emperor Constance II and the invasions of the
Arabs into Armenia in 643. He was under the pressure from both sides, on the
one hand the Greeks demanding doctrinal submission of the Armenian Church
into Orthodoxy, and the Arabs on the other to submit Armenia to their political
dominion since there was no state since the fall of the Arshakouni dynasty. The
Arabs offered recognition to Prince Theodoros Rshtouni instead as the governor
of Armenia within the Byzantine Empire.
The Emperor’s ill intention was shown by his personal invasion with an army into
Dvin, capital of Armenia in 653, forcing the Armenians to submit to their religion
demanding the imposition of the doctrine of the Council of Chalcedon of 451 that was
not accepted by the Armenian Church. He forcefully had a Greek priest celebrate
liturgy in the Armenian Cathedral, not to be confused with Zevartnots which was
not completed as yet until later in 659, and all Armenians present, the Catholicos,
the bishops, and the faithful receive Holy Communion and thus submit once and
for all. The incident is recorded by the same eye-witness historian Bishop Sebeos
who was in the Cathedral and
refused to receive communion,
while all the rest headed by
Nersess III did. Naturally that
was a futile attempt.
The Greeks even tried to label
the church under construction
a Greek oriented church, considering the Armenian Prince
Theodoros Rashtouni’s political
orientation toward them as a
favorable position who, from
political standpoint did not care
to see any difference between
the two churches. Looking
through the historian’s witness
accounts defending otherwise
the “magnificent” new church as
indeed it was, everything else,
political and religious, remained
insignificant. The ruins today
speak for themselves.

Catholicos Nersess Exiled

Tensions from all sides encouraged both the Emperor and the Armenian Prince to
accuse Catholicos Nersess III and send him into exile, away from his Patriarchal
Holy See to his birthplace, the district of Tayk, where he stayed for six years. We
learn the confirmation of his exile from historian Catholicos John Draskhanaketsi
that “Anastas was appointed to keep the Holy See as the overseer of the wonderful church by the orders of Nersess, while he was persecuted in the district of
Tayk.” Upon his return from the exile, Catholios Nersess consecrated the already
completed Cathedral of Zevartnots in 659.
Historian Sebeos reports that “following his six years of exile, Nersess returned to
his seat and installed Catholicos of Armenia. He hastened to finish the construction of the church which he built on the main road of the city of Vagharshapat.”
Nersess III passed away in 661, and Anastas succeeded him on the patriarchal
throne as Catholicos Anastas I Akorretsi, adding that “Nersess’ body was laid to
rest in the northern side of the glorious church which he himself built.”
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2nd Annual Armenian
American Museum Gala
Set for December 8

ARMENIAN AMERICAN MUSEUM
SELECTS MATT CONSTRUCTION
AS PRE-CONSTRUCTION
GENERAL CONTRACTOR

The Crisis in Lebanon

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 public officials are expected to attend the
Gala. The event will celebrate and support the landmark project as it approaches its historic groundbreaking
year.
“We are excited to join our supporters
and friends for a memorable evening in
support of the Armenian American Museum and we look forward to celebrating
our distinguished honorees for the
evening who inspire us through their
work and contributions,” stated Executive Chairman Berdj Karapetian. “The
2nd Annual Gala will mark a special occasion as we approach our historic
groundbreaking year.”
The distinguished honorees of the
2nd Annual Gala include former U.S. Secretary 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 Ceremonies 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 California, Mr. & Mrs. Bedros and Anna Oruncakciel, and Mr. Chris Pogosyan.

Glendale,
CA (November 26, 2019) –
The Armenian
American Museum and Cultural Center of
California has
announced the
selection
of
award-winning and industry-leading
MATT Construction
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 important, valuable, and timely cultural
and educational center to fruition,”
stated MATT Construction Vice President Joe Healy.
MATT Construction is a family and
employee-owned general contractor
that has built some of the most memorable buildings in California. The firm
prides itself on helping museums build
on-budget and on-schedule structures
that align with their missions and celebrate 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 Presidential Award.
MATT Construction’s notable museum and cultural projects include The

Our Commitment

DISTRICT OF
COLUMBIA COUNCIL
PASSES ARMENIAN
GENOCIDE
RESOLUTION

Broad, Petersen Automotive Museum,
Music Center Plaza, Skirball Cultural
Center, LACMA, Natural History Museum of Los Angeles County, Museum
of Tolerance, Academy Museum of Motion Pictures, Kidspace Museum,
Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,
and more.
“MATT Construction’s unparalleled
experience with iconic museum and cultural centers makes them an invaluable
partner for the Armenian American Museum 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 construction in 2020.
MATT Construction will be guiding
and supporting the design team and
museum leadership on construction
planning, estimating, constructability,
value engineering, and project scheduling during the pre-construction phase.


WASHINGTON, D.C. – Following
the historic and overwhelming bipartisan passage of the Armenian Genocide
resolution in the U.S. House of Representatives, 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 importance of educating District of Columbia residents on the Armenian
Genocide.”
“The Armenian Assembly of America welcomes the passage of this resolution, and especially applauds the
emphasis on the importance of education,” 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.


“Perfect love casts out all fears.”
1 John 4:18

Our communities in Lebanon are
facing existentialist threats.
And this time it’s not the indiscriminately flying bullets.
It is poverty, unemployment, loss of
Soviet spy who foiled Nazi plot to kill allied leaders dies aged 93
jobs, layoffs, bankruptcies or half
a salary that has surrendered its
purchasing power.
It’s COVID-19, liquidity crunch,
political upheaval and vanished
opportunities.
Our people are industrious, workaholic and can turn the stone into bread.
But when calamity hits on all fronts paralyzing a region because of persistent fear
Goar Vartanian worked with her husband to expose German agents during second world war

An Armenian woman who became a Soviet spy and helped foil a Nazi plot to assassinate Stalin, Churchill and Roosevelt in 1943 has died aged 93.
Goar Vartanian, who with her husband, Gevork, worked as a secret agent on numerous missions, died on Monday. She will be buried in Moscow’s prestigious
Troyekurovskoe cemetery, said Sergei Ivanov, a spokesman for Russia’s SVR intelligence service.
Vartanian helped thwart Operation Long Jump – a Nazi plot to assassinate the allied 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 modest people, they don’t like to be
called heroes,” said the Russian
president.
Goar retired in 1986 but
continued to train young
The Russian president, Vladimir Putin, congratulates
agents.
Goar Vartanian in Moscow in 2005. He said of her and
The former Soviet spy
her husband: ‘They are modest people, they don’t like to
Mikhail Lyubimov said he
be called heroes.’ Photograph: Itar-Tass/AP
doubted that Russia would reveal further details of the couple’s operations “so as not to cause political scandals in
the countries they worked”.
www.theguardian.com

of violence, exasperated by inability to access one’s own resources, compounded
by an unknown and unseen vile, the result is an unimaginable and catastrophic
collective punishment.
That is what our communities are facing today in the Near East, especially in
Lebanon.
Imagine, a lockdown partially lifted, allowing schools to open but parents fretting,
because they cannot afford any tuition any more.
Imagine teachers being paid half a salary while the cost of essential goods has
tripled.
This is not the Dark Ages nor the lurid Ottoman Empire.
It is the 21st Century so sanguinely welcomed.
The situation is grim and even the short term need is unimaginably immense.
We have no choice but to reach out, cast out all fear, inject hope and resuscitate.
God has called us to implore “perfect love to cast all fear.” Fear held off and hopelessness cast away bring chances of revival closer to reality.
I ask that you join us in our efforts and support the Armenians in Lebanon through
a reputable channel of your choice or AMAA’s mission (AMAA 31 W. Century Rd.,
Paramus, NJ 07652) to sustain the health, education or mere life of the communities in the Near East.
Your generous gift will help win the battle of survival in Lebanon.
Zaven Khanjian
AMAA Executive Director/CEO

Did you know?

The Armenian Church In The Distant African Kingdom Was Constructed In 1989, Due To
The Efforts By Grigor Derbelyan
Derbelyan, a citizen of Swaziland, was
born in 1914 in Aintab. During the
Armenian Genocide, Grigor reached
Cairo in the hands of his mother.
However, his mother died just couple
of months after they reached Cairo.
Following his studies at the Armenian
university in Cairo, Grigor worked in
Khartum (Sudan) where there was
quite a large Armenian community.
Later, he was able to get a job with
the Olivett Company in Johannesburg,
South African Republic.
As he got older, Derbelyan decided
to settle in a place called Pine Valley,
located in Swaziland. Pine Valley was
not far from Mbabane, the capital of
Swaziland. Derbelyan considered the
place to be an amazing discovery and

it immediately convinced him that this is
here where he wants to spend the rest
of his life and die.
Some of the landscape of Pine Valley
even reminded him of Armenia.
Therefore, he purchased an 11-acre
land and built a small Armenian chapel
and plants including 1,770 pine and
fir trees. A small river flows aside the
chapel. Grigor referred to the river as
the Arax River and even placed a panel
named “Arax River”. Construction of
the church was launched in 1985 and
ended in 1989.
About 60 people made contributions
for construction of the chapel, including
Olivetti Company, where Grigor worked
at for 12 years.
The small church has two cupolas.

Local construction materials were used
to build the chapel. Interestingly, the
part in the back of the chapel leans on
a large stone that serves as an altar, like
the Saint Geghard Church in Armenia.
Today, there is a small Armenian community that consists of eight members in the small African Kingdom. The
Armenians of the neighboring South

African Republic help the Armenians of
Swaziland care for the chapel and the
lands pertaining to the chapel.
On January 13 2016, King Msvati III of
Swaziland officially transferred the Holy
Resurrection Armenian Chapel and the
lands pertaining to the Chapel to the
Catholicosate of Etchmiadzin.

the Government of Armenia and the
Yerevan Municipality for their adoption
of the decision to install the statue of
Mahatma Gandhi in Yerevan. It is a
befitting tribute to Mahatma Gandhi, who
belongs to entire humanity. The United
Nations has declared the birthday of
Mahatma Gandhi, the 2nd October as
the International Day of Non-violence.
It is our earnest hope that the statue
of Mahatma Gandhi in Yerevan will
inspire the young generation about the
teachings, principles and relevance
of Mahatma Gandhi and promote the

cause of peace and non-violence”, the
embassy said in a statement.

News from Armenia & Artsakh
Embassy Of India Welcomes Yerevan’s Decision On
Installing Gandhi Statue
Page 12
Our bilateral relations in today’s world
are excellent which goes beyond our
cultural links and covers political, economic, commercial, humanitarian, security and other aspects. India has also
proudly participated in technological
advancement of Armenia through the
one of its kind India-Armenia Centre
of Excellence in IT, in which more than

one-third of total IT resources of Armenia
have been trained and, which is a vital
strength of Armenian economy and IT
exports base. India and Armenia have
a strong development partnership promoting sharing of expertise, knowledge
and capacity building through Indian
Technical and Economic Cooperation
programmes and other scholarship
programmes in India. In this context,
the Embassy of India profusely thanks
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Լիբանանահայութեան Տագնապը

Ի Հարկ Է ՛

«Կատարեալ սէրը կը վանէ վախը։»
(Ա. Յովհաննու 4. 18)
Լիբանանահայութիւնը ճգնաժամային
օրեր կ՛ապրի:
Այս անգամ սուրացող փամփուշտները
չեն տագնապի աղբիւրը։
Հապա չքաւորութիւնը, անգործութիւնը, գործազրկութիւնը, աշխատանքէ հեռացումը, կամ կէս աշխատավարձքները՝ որոնք զգետնած են
հասարակութեան գոյանալու կարողականութիւնը։
Գումարէ թագաժահրը, ստակի
կախարդական խաւարումը, քաղաքական Ճգնաժամը, եւ եթերացած
պատեհութիւնները։
Մեր ժողովուրդը գործունեայ է, աշխատասէր եւ քարը հացի վերածող։
Բայց երբ աղէտը կը հարուածէ բոլոր
ճակատներէն՝ անդամալուծելով
ամբողջ տարածաշրջան մը յարատեւ
բռնութեան վախի քողով, գումարած սեփական շահի օգտագործման
անկարողութեամբ եւ բարդուած
աննախադէպ եւ անակնկալ ժահրով
մը, արդիւնքը կ՚ըլլայ աներեւակայելիօրէն, աղիտալի եւ անողորմ հաւաքական պատիժ։
Այս է Մերձաւոր Արեւելքի մեր

ժողովուրդի իրավիճակը այս օրերուն,
յատկապէս Լիբանանի մէջ։
Երեւակայեցէք՝ երբ արգելափակումը
մասամբ վերցուած է, արտօնելով
կրթական հաստատութիւններու
վերաբացումը, նոյն ատեն ծնողներու
անճրկած շփոթը՝ իրենց զաւակներուն կրթաթոշակները հայթայթելու
անկարողութեան պատճառաւ։
Երեւակայեցէք ուսուցիչներ՝ որոնք
իրենց աշխատավարձերուն կէսը
կը վճարուին, մինչ անհրաժեշտ
ապրուստի գիները եռապատկուած
են։
Այս նկարագրութիւնները մութ
դարերուն չեն պատկանիր եւ ոչ ալ
տխրահռչակ Օսմանեան կայսրութեան։
Այլ յառաջադէմ 21րդ դարուն՝ որու
գալուստը միասնաբար ջերմութեամբ
ողջունեցինք։
Լիբանանահայ գաղութի ներկայ
իրավիճակը խիստ ծանր է եւ
անոր անմիջական կարիքները
աներեւակայելիօրէն հսկայ։
Մեր ճիտի պարտքն է՛, ազգային
գիտակցութեան դրսեւորո՛ւմը եւ
մարդկային
պարտաւորութեան
հարկադրանքը՝ հաւաքական օգնութեան ձեռքը երկարել՝ վանելու ամէն

վախ եւ կենդանութեան յոյս ներշնչելու
գաղութի զաւակներուն։
Աստուած կը յորդորէ մեզ կատարեալ
սէր ցուցաբերել՝ վանելու համար
ամէն վախ։ Վախի վերացումը եւ
վհատութեան տապալումը կենդանութեան նախապայմանն ու գրաւականն են:
Միացէք մեր ջանքերուն՝ աջակցելու
վիրաւոր Լիբանանահայութեան, ձեր
նախասիրած ճանապարհով եւ կամ
Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական
Ընկերակցութեան (ԱՀԱԸ) խողովակով՝ AMAA 31 W. Century Rd.,
Paramus, NJ 07652, ապահովելու
համար Մերձաւոր Արեւելքի մեր

գաղութներու
առողջութիւնը,
սերունդներու կրթութեան ապահովումը եւ կամ լոկ հայ մարդու կեանքի
ամենատարրական կարիքներու գոյացումը։
Համատարած հայութեան առատաձեռն նուէրները անպայման
պիտի օժանդակեն Լիբանանահայու
գոյատեւման դժխեմ պայքարի յաղթանակին։
Լիբանանահայութեան փրկութեան
ձեռք երկարելը անհրաժեշտութի՞ւն է:
Ի հարկ է՛:
Զաւէն Խանճեան
ԱՀԱԸ-ի Գործադիր Տնօրէն

Առցանց Ժողովներ/Հանդիպումներ Թեմի
Հոգեւորականաց Եւ Թեմական Խորհուրդի
Եւ Թեմի Ծխական Խորհուրդներու Եւ
Առաջնորդարանի Յանձախումբերու Հետ

Անցնող երկու եւ աւելի ամիսներու
ընթացքին Աշաջնորդ Սրբազան
հայրը կանոնաւոր կերպով առցանց
կազմակերպուած պահեց իր ժողովական կեանքն ու հանդիպումները
թեմի հոգեւորականաց, Թեմական
խորհուրդի, Ծխական խորհուրդներու եւ Առաջնորդարանի ենթայանձնախումբերուն
հետ։
Այս
նոր մօտեցումը ենթահող կը
պատրաստէ, որ երբ բնականոն
կեանքի վերադառնանք, կարելի ըլլայ
արդիւնաւորել աշխատանքները առաւելագոյն չափերով։
Ժողովական այս դրոյթը յառաջիկայ

շաբաթներուն կամ ամիսներուն
պիտի շարունակուի, որպէսզի
կարելի ըլլայ միաւորուած պահել
թեմի հաւատացեաները։ Ժողովներու հետ համատեղ շարունակուեցան
նոյնիսկ առցանց ձեռնարկներն ու
դպրոցները։ Երեւոյթն իրօք դրական
է եւ խրախուսող այն իմաստով, որ
արտաքին խանգարող ազդակները
երբեւէ չեն կրնար խանգարել մեր
առաքելական կեանքը։
Սոյնը կը բերենք մեր հաւատաւոր
ժողովուրդի ուշադրութեանը առ ի
տեղեկութիւն։
Դիւան Առաջնորդարանի

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԱԶԴ
Նոր Օրի ելեկտրոնային տարբերակը կարդալու
համար կարելի է այցելել՝

noror.org
Կամ գտնել մեզի մեր ֆէյսպուքի էջին վրայ՝

www.facebook.com/norornews/

The ADLP Western District Committee has formed a Task Force related to the
ongoing Coronavirus Covid-19 Pandemic sweeping the globe in recent weeks.
This initiative is to help the Armenian community and population at large to
obtain necessary information regarding the latest developments and recommendations regarding Covid-19 and make available advisory 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) 2474600 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.

Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը
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Լիբանան

Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական
Ընկերակցութիւնը 50 հազար Տոլար Կը
Նուիրէ Լիբանանահայութեան
Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութեան
(ՄԱՀԱԵՄ) Կեդրոնական Մարմինը
գոհունակութեամբ կը յայտարարէ,
թէ Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական
Ընկերակցութիւնը (ԱՀԱԸ) Լիբանանահայութեան հրատապ կարիքներուն նպաստելու նպատակով,
յատկացուցած է սկզբնական յիսուն
հազար ամերիկեան տոլարի գումար

մը ի լրումն տարեկան իր շօշափելի
օժանդակութիւններուն:
Այս յաւելեալ օժանդակութեամբ ԱՀԱԸ-ը
կու գայ անգամ մը եւս հաւաստելու իր յանձնառու աշխատանքը եւ
Լիբանանահայութեան նկատմամբ
իր յատուկ հոգածութիւնը, Ընկերակցութեան առաքելութեան 102ամեայ ուղիին ընթացքին:

Սուրիա

Հայ Ականազերծողները Հալէպ Նահանգի Ալ-Զիրաա Բնակավայրին Մէջ Գտնուող
Դաշտ Մը Ականազերծեցին

Սուրիոյ մէջ գործող ՀՀ մարդասիրական խումբի ականազերծողները
Հալէպ նահանգի «ալ-Զիրաա» բնակավայրին մէջ գտնուող դաշտ մը
ամբողջութեամբ ականազերծելով
25 Մայիսին յանձնեցին Հալէպի
Նահանգային Խորհուրդին եւ տեղւոյն
բնակչութեան: Այս մասին կը տեղեկացնէ «Գանձասար»ը։
Յանձնումի պաշտօնական արարողութիւնը տեղի ունեցաւ Երկուշաբթի,
25 Մայիս 2020-ի առաւօտեան
ժամը 10:30-ին, ներկայութեամբ ՀՀ
Հալէպի Գլխաւոր Հիւպատոս Արմէն

Սարգսեանի, ՀՀ Մարդասիրական
Խումբի Հալէպի գլխաւոր հիւպատոսութեան ներկայացուցիչ Արկատի Տօնոյեանի, Բերիոյ Հայոց Թեմի
Առաջնորդ Գերշ. Տէր Մասիս Սրբ.
Եպս. Զօպուեանի, Հայ Կաթողիկէ Համայնքապետ Արհի. Տէր
Պետրոս
Արք.
Միրիաթեանի,
Հայ Աւետարանական Համայնքի
պետ Վերապատուելի Յարութիւն
Սելիմեանի եւ Հալէպի նահանգային
Խորհուրդի փոխտնօրէն Ահմատ
Եասինի:
Բացման խօսքով հանդէս եկաւ ՀՀ
Մարդասիրական Խումբի հիւպատոսութեան ներկայացուցիչ, գնդապետ Արկատի Տօնոյեան, որ յայտնեց,
թէ ՀՀ ‘Մարդասիրական Խումբը իր
առաքելութիւնը սկսած էր 2019ին, այդ թուականէն ի վեր արդէն
149.000 քռկ. քիլոմեթր տարածք
յանձնուած է Սուրիոյ Հալէպ նահանգի
իշխանութիւններուն: Ան դիտել տուաւ,
որ այսօր, հայ մասնագէտներու 4-րդ
խումբը աւարտած է «ալ-Զիրաա»

տարածքի ականազերծման աշխատանքը եւ շուրջ 51.000 քռկ. մեթր
ականազերծուած տարածք կը յանձնէ
Հալէպի Նահանգային Խորհուրդին
եւ շրջանի բնակչութեան, որպէսզի
վերսկսի
գիւղատնտեսական
աշխատանքը տուեալ տարածքին
վրայ: Ապա աւելցնելով ըսաւ, որ
մարդասիրական խումբի մասնագէտներուն կողմէ տարուող աշխատանքները կը շարունակուին, իսկ
տեղական
իշխանութիւններուն
հետ գործակցութիւնը կ՛ընթանայ
արդիւնաւէտ կերպով:
Այնուհետեւ հայ մասնագէտներուն
անունով Գրիգոր Բասենցեան քարտէսի վրայ ցոյց տուաւ ականազերծման
տարուած աշխատանքը, դիտել
տալով որ հայ ականազերծողները աշխատանքի ընթացքին այս
հատուածին մէջ յայտնաբերած են
բազմաթիւ ականներ եւ պայթուցիկ
նիւթերու մնացորդներ:
Արարողութեան մասնակիցները
տարածքի զննումը կատարեցին, որմէ
ետք ՀՀ Հալէպի հիւպատոսութեան
մարդասիրական խումբի ներկայացուցիչ գնդապետ Արկատի Տօնոյեան ՀՀ Մարդասիրական Խումբին
կողմէ պատուոյ գիրեր յանձնեց հայ
ականազերծողներուն:
Ապա Տօնոյեան Հալէպի Նահանգային
Խորհուրդի փոխտնօրէն Ահմետ
Եասինին յանձնեց տարածքի ականազերծման հաւաստագիրները:
Սուրիական կողմը իր խորին երախտագիտութիւնը յայտնեց Հայաստանին՝
այս շրջանի բնակչութեան բնակա-

նոն կեանքը ապահովելուն համար,
աւելցնելով, որ սա պատմական օր
է, որուն ընթացքին անգամ մը եւս
կ՛ամրագրուի երկու ժողովուրդներուն
բարեկամութիւնը:
Այս առիթով, Բերիոյ Հայոց Թեմի
Առաջնորդ Գերշ. Տէր Մասիս Սրբ.
Եպս. Զօպուեան «Գանձասար»ին
յայտնեց. «Փառք կու տանք
Աստուծոյ, որ կը մասնակցինք այս
արարողութեան, որուն ընթացքին
ՀՀ մարդասիրական խումբի ականազերծողները Հալէպի մէջ ականազերծուած տարածք մը եւս կը
յանձնեն Սուրիոյ իշխանութիւններուն
եւ տեղւոյն բնակչութեան: Այս մէկը
բնականաբար թարգմանութիւնն է
երախտագիտութեան, որովհետեւ
ասկէ 105 տարի առաջ Հայոց
Ցեղասպանութենէն
ճողոպրած
մեր ժողովուրդը հասաւ Սուրիա:
Այստեղ ան դիմաւորուեցաւ Սուրիոյ
եւ անոր ժողովուրդին կողմէ, որ
իր հանապազօրեայ հացը բաժնեց
հայ ժողովուրդին հետ: Այս առիթով
կը գնահատենք ականազերծման
տարուած աշխատանքը եւ կը
հաւատանք, որ Հայաստանէն ժամանած այս խումբին առաքելութիւնը
առաւել եւս պիտի ամրապնդէ հայսուրիական յարաբերութիւնները:
Կ’աղօթեմ առ բարձեալն Աստուած,
որ վարձահատոյց ըլլայ Մարդասիրական խումբի ականազերծողներուն
եւ բժիշկներուն, իսկ սուրիական
մեր հայրենիքին արեւշատ, խաղաղ
տարիներ պարգեւէ»:

Դամասկոս-Երեւան Չուերթ Պիտի
Ռուսիա
Իրականացուի. Սուրիոյ Մօտ ՀՀ Դեսպանութիւն
Քրասնոտարէն՝ Երեւան 104 Քաղաքացիներ
Սուրիոյ մէջ ՀՀ դեսպանութիւնը կը
տեղեկացնէ, որ յառաջիկայ 7-10
օրուայ ընթացքին կը նախատեսուի
Դամասկոս-Երեւան չուերթի մը կայացում։
«Հայաստան ճամբորդել ցանկացող
ՀՀ քաղաքացիները պէտք է նախապէս գրանցուին Սուրիոյ մօտ ՀՀ

դեսպանութիւն։
Գրանցուած քաղաքացիները լրացուցիչ կը տեղեկացուին թռիչքի օրուան եւ
ժամի մասին։ Գրանցուելու եւ յաւելեալ
տեղեկութիւն ստանալու համար կը
խնդրենք զանգահարել +963 954
666 699»,-ըսուած է դեսպանութեան
տարածած հաղորդագրութեան մէջ։

Ռուսաստանի Դաշնութեան մօտ ՀՀ
դեսպանութեան էջը կը յայտնէ.
«Քրասնոտար - Երեւան յատուկ
թռիչքի մասին:
23 Մայիսին (ժամը՝ 15։15-ին)
Քրասնոտար քաղաքի միջազգային
օդակայանէն «Азимут» (Ազիմուդ)
ընկերութեան օդանաւը ուղղուեցաւ
դէպի Երեւան։
Նշեալ չուերթով, անվճար Հայաստան
կը վերադառնան 104 ՀՀ քաղաքացի,
որոնցմէ 29-ը՝ մանկահասակ երեխաներ են։
Հայաստան վերադարձի առաջնահերթութիւնը տրուած է, նախապէս ցուցակագրուած, մանկահասակ երեխաներ ունեցող ՀՀ
քաղաքացիներուն, հաշմանդամնե-

րուն, բուժման ցուցումով Հայաստան
վերադարձողներուն եւ զինակոչիկներուն»։
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Վաքըֆ – Ալեքսանդրետ

Վաքըֆի Մէջ Կառուցուած Մուսալեռ Թանգարանը Հնարաւոր է Յունիսէն Բացուի
Այցելութեան Համար
Թարգմանեց՝ ՄԵԼԻՆԷ ԱՆՈՒՄԵԱՆ
Թուրքիոյ իշխող Արդարութիւն
եւ զարգացում կուսակցութեան
պատգամաւոր Հիւսէին Եայման
այցելած է երկրի միակ ու վերջին
հայկական գիւղը համարուող
Վաքըֆ, որ կը գտնուի այսօրուան
Թուրքիոյ Հաթայ (Ալեքսանդրետ)
նահանգի Սամանտաղ գաւառին
մէջ: Պատգամաւորը գտնուած է նաեւ
Վաքըֆի մէջ կառուցուած Մուսալեռ
թանգարանին մէջ: Այդ մասին, ըստ
Akunq.net-ի, կը հաղորդէ Medyahatay.
com լրատուական կայքը:
Աղբիւրին համաձայն` թանգարան
այցելած պատգամաւորը յայտնած
է, որ եթէ «Քորոնա» համաճարակի
հետ կապուած վիճակը բարելաւուի,
ապա Մուսալեռ թանգարանը այս
տարուան Յունիսէն դռները պիտի

բանայ այցելուներու առաջ:
Եայման նշած է. «Թուրքիոյ վերջին
հայկական գիւղին` Հաթայի Վաքըֆի
մէջ, գտնուող Մուսալեռ թանգարանը
պատրաստ է այցելութեան համար:
Սակայն «Քորոնա» համաճարակի
հետեւանքով թանգարանի պաշտօնական բացումը տեղի պիտի ունենայ այս տարեվերջին կամ 2021
թուականին: Բայց եւ այնպէս, եթէ
համավարակի հետ կապուած վիճակը
կայունանայ, ապա թանգարանը
այցելուներու համար բաց պիտի ըլլայ
արդէն այս տարուան Յունիսէն»:
Թուրք պատգամաւորը նաեւ որոշ
տեղեկութիւններ հաղորդած է
թանգարանի վերաբերեալ` մասնաւորապէս յայտնելով, որ բոլոր ցուցատախտակները պատրաստուած են
թրքերէնով ու հայերէնով:

Ֆրանսա

Սարօ Մարտիրեան Ընտրուած է Ֆրանսայի Ալֆորւիլ Քաղաքի Փոխքաղաքապետ
Սարօ Մարտիրեան Մայիս 24-ին
ընտրուած է Ֆրանսայի հայաշատ
Ալֆորւիլ քաղաքի փոխքաղաքապետ:
Այս մասին կը տեղեկանանք Masispostէն:
«41 տարի առաջ այս քաղաքը
հիւրընկալեց իմ ընտանիքը եւ
թոյլ տուաւ ինծի դառնալու այն,
ինչ որ եմ այսօր: Այժմ իմ հերթն է`
վերադարձնելու այն, ինչ տուած է
Ալֆորւիլը,
նուիրուածութեամբ,
անձնազոհութեամբ եւ խոնարհութեամբ ծառայելու քաղաքին»,-ըսած
է Մարտիրեան։
Ան ընտրութեան առիթով ուղղած իր
պատգամին մէջ շնորհակալութիւն
յայտնած է նաեւ իր ծնողներուն, որոնք
լքած են Թուրքիան` առաջարկելու իրեն

արժանի ապագայ այն երկրին մէջ, որ
կը յարգէր իր հայկական ինքնութիւնը:
«Վերջապէս, ես կը ցանկամ
հպարտութեամբ յայտնել Ֆրանսայի
եռագոյն վզնոցը կրելու համար, շատ
հայ մարդոց նման մենք ընդունեցինք այն ֆրանսական արժէքները,
պատմութիւնը եւ մշակոյթը, որոնք
համահունչ են մեր հայկական
ինքնութեան: Ինչպէս կը սիրէ ըսել
մեր սիրելի Շառլ Ազնաւուրը` 100%
ֆրանսացի, 100% հայ”,-ըսած է
նորընտիր փոխքաղաքապետը:
Արցախի Բերձոր եւ Ֆրանսայի
Ալֆորւիլ քաղաքներու միջեւ 2018ին վերաստորագրուած է Բարեկամութեան հռչակագիր:

Սփիւռք

168 ՀՀ Քաղաքացիներ Թուրքիայէն Տեղափոխուեցան Հայաստան
168 ՀՀ քաղաքացիներ Թուրքիայէն
տեղափոխուեցան Հայաստան: Այս
մասին կը տեղեկացնէ Վրաստանի մէջ
ՀՀ դեսպանութիւնը:
Վրացական իշխանութիւններու հետ
բանակցութիւններու աւարտին,
այսօր՝ 22 մայիսին, հնարաւոր դարձաւ

Թուրքիա գտնուող ՀՀ 168 քաղաքացիներու տեղափոխման համար
Վրաստանի տարածքով միջանցքի
տրամադրումը եւ անոնց՝ Հայաստան
տեղափոխումը (4 հանրակառքերով):
Վրաստանի մէջ ՀՀ դեսպանութիւնը
համակարգած
է
Վրաստանի

տարածքին ՀՀ քաղաքացիներու
դիմաւորման եւ մինչեւ Բագրատաշէնի
անցակէտ տեղափոխման աշխատանքները, անոնց տրամադրած է
ուտելիք եւ առաջին անհրաժեշտութեան պարագաներ, ինչպէս նաեւ
ապահոված է Վրաստանի տարածքին

ՀՀ քաղաքացիներու երկանգամեայ
կանգառի ախտահանման աշխատանքները։

Լոս Անճելոս-Ամսթրտամ-Մինսք-Երեւան Յաջորդ Չուերթը՝ 30 Մայիսին
23 Մայիսին Լոս Անճելըսէն Երեւան
ուղեւորուած է եւս 56 ՀՀ քաղաքացի՝
Լոս Անճելոս-Ամսթրտամ-ՄինսքԵրեւան երթուղիի միջոցով, կը
յայտնեն Լոս Անճելոսի մէջ ՀՀ գլխաւոր
հիւպատոսութենէն:
Հիւպատողութեան եւ Հոլանտայի
մէջ ՀՀ դեսպանութեան համատեղ
ջանքերու շնորհիւ հնարաւոր դարձած
է փոխկապակցել երկու օդանաւային
ընկերութիւններու չուերթները։ Այդ
չուերթները իրականացնող KLM եւ
Belavia ընկերութիւններուն հետ
ՀՀ գլխաւոր հիւպատոսութեան
ձեռք բերած պայմանաւորուածութիւններու շնորհիւ ՀՀ քաղաքացիները Ամսթերտամի մէջ շենկէնեան
արտօնագրի կարիք չեն ունենար եւ

կ’օգտուին տարանցիկ գօտիէն։
Այս երթուղիով ՀՀ քաղաքացիներու վերադարձը Հայաստան կը
կազմակերպուի 2 մայիսէն՝ ամենշաբաթեայ պարբերականութեամբ։
Արդէն վերադարձած է 121 ՀՀ քաղաքացի։
ՀՀ գլխաւոր հիւպատոսութիւնը նաեւ
կը տեղեկացնէ, որ հիւպատոսութեան
աշխատակիցները Լոս Անճելըսի
միջազգային օդակայանին մէջ իւրաքանչիւր թռիչքէ առաջ աջակցութիւն կը ցուցաբերեն կազմակերպչական հարցերով, ինչպէս նաեւ
մեկնողներուն կը ներկայացնեն ՀՀ
պարէտի ծանուցագիրը Հայաստան
հասնելուն պէս ինքնամեկուսացման
պարտաւորութեան մասին։
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Գրական-Մշակութային

ՉորեքշաբÃÇ, 27 Մայիս 2020

18

Արեւմտեան Թեմի 2020 Թուականի
Յառաջիկայ Ամիսներու Հրատարակութիւններ
Հաւատարիմ գիրք ստեղծելու իր
մշտական հաւատամքին՝ Արեւմտեան
թեմի Առաջնորդ Տ. Յովնան Արք. Տէրտէրեան վերջին շրջանին ծրագրած
եւ անձամբ հեղինակած է մի շարք
նոր գրքեր ու ժողովածուներ։ Այժմ կը
ներկայացնենք ցանկը եւ համառօտ
նկարագրութիւնը այն գիրքերու,
որոնք ծրագրուած են, պատրաստման
ընթացքի մէջ են եւ կը հրատարակուեն
յառաջիկայ շաբաթներուն։

Յովնան Արք. Տէրտէրեան։ Անգրելէն
խորհրդածութիւններու
հաւաքածուն պատրաստուած է 2020 թ.
Մարտ-Մայիս ամիսներուն, coronavirus-ի օրերուն։ Այն ի մասնաւորի
կ’ամփոփէ Յովնան Սրբազանի
խորհրդածութիւնները
ներկայ
նոր պայմաններու վերաբերեալ՝
պարունակելով հանդերձ հաւատացեալներուն ուղղուած հոգեւոր
քաջալերանք նոր օրերու մէջ։

1. Հատընտիր – Օրագրութիւն Կ.
Պոլսոյ Պատրիարք հոգելոյս Տ.
Շորհք Արք. Գալուստեանի։ Մեր
եկեղեցւոյ արդիւնաւոր գրչի մշակներէն է Տ. Շնորհք Արք. Գալուստեան։
Մասնաւորաբար անոր «Մեծ Պահքի
Կիրակիների Ոսկի Շղթան», «Հայազգի
Սուրբեր» գիրքերը ունեցած են մի
քանի վերահրատարակութիւններ ու
սեղանի ամենօրեայ ընթերցանութեան
գիրք են շատերու համար։ 1960-ական
թուականներէ մինչեւ իր վախճանումը Շնորհք Արքեպիսկոպոսը շարունակուած է իր օրագրութիւնը, որ
պատրաստուած է անգլերէնով։
Արժէքաւոր այս երկը առ այսօր
հրապարակուած չէ, ձեռագիրը ի
պահ է դրուած Առաջնորդարան։ Այժմ
հնարաւորութիւն ունինք ընթերցելու օրագրութեան կարեւոր մասերը,
խմբագրական աշխատանքը ընթացքի
մէջ է։

4. Reflections – հեղինակ՝ Տ.
Յովնան Արք. Տէրտէրեան։ Անգլերէն
խորհրդածութիւններ եւ պատգամներ՝
պատրաստուած անցնող տարիներու
ընթացքին։

2. Կանոնագիրք Հայոց (բովանդակային խմբաւորումով) – աշխատասիրութեամբ՝ Տիրայր Ծ. Վրդ.
Տէրվիշեանի։ Մաղաքիա Արք.
Օրմանեանի ծովածաւալ «Ազգապատումի» անձնանունների եւ
տեղանունների ցանկի հատորի
պատրաստողն է Տիրայր Ծ. Վրդ.
Տէրվիշեան։ Ան տեսակաւորած եւ
ըստ առանձին թեմատիկ նիւթերու
խմբաւորած է նաեւ ողջ «Կանոնագիրք Հայոց»ը, որու հրատարակումը գործնական իմաստով խիստ
օգտակար պիտի ըլլայ թէ՛ հոգեւորականաց, թէ՛ առհասարակ մեր եկեղեցւոյ ցանկացած զաւակի համար։
Խմբագրական աշխատանքը ընթացքի
մէջ է։
3. Spiritual droplets - հեղինակ՝ Տ.

5. Եկեղեցականաց կեանքէն
առնուած Յուշեր – հեղինակ՝
Տ. Յովնան Արք. Տէրտէրեան։
Հեղինակը ընթերցողին կը փոխանցէ
իր յուշերն ու խոհերը անցնող տասնամեակներու Հայց. Եկեղեցւոյ անուանի
հոգեւորականներու մասին։ Գիրքի մէջ
կրնանք գտնել էջեր մեր հանգուցեալ
Վեհափառներու, Պատրիարքներու
եւ հոգեւոր հայրերու մասին։ «Սոյն
ձեռնարկը կը ձօնեմ բոլոր անոնց
յիշատակին, որոնք իմ հոգեւոր
կեանքի խմորումին մէջ ուղղակի կամ
անուղղակի հետք մըն են թողած», կը
գրէ Յովնան Սրբազան։
6. Փունջ մի քարոզներ – հեղինակ՝
Տ. Յովնան Արք. Տէրտէրեան։ Սոյն
հատորը իր մէջ կը ներառէ Առաջնորդ
Սրբազան Հօր 2020 թուականի
Յունուար-Յունիս
ամիսներու
պատգամները, քարոզները։ ԺԶ.
հատորն է այն Սրբազան Հօր
քարոզգիրքերու, այդպիսով քարոզխօսական իր առաքելութիւնը հասցնելով
մի նոր աստիճանի։
7. Գաւազանագիրք Արեւմտեան
թեմի – հեղինակ՝ Նորայր Պօղոսեան։ Հայց. Եկեղեցւոյ ԱՄՆ
Արեւմտեան թեմի կազմաւորումէն՝
1927 թուականէն մինչ օրս թեմի
պատմութեան
ուրուագիծն
է՝
ներկայացուած Առաջնորդներու
ժամանակագրական կարգով։ Գրքի
մէջ կարելի է գտնել կարեւոր փաստեր,
կոնդակներ, վաւերագրեր թեմի վերա-

բերեալ։
8. Արարողակարգեր – Արեւմտեան
թեմէն ներս զանազան առիթներով
պատրաստուած ծիսական արարողութիւններու
համահաւաք
ժողովածոյ մըն է։ Թէեւ նուիրուած
է առանձին եւ մասնաւոր արարողութիւններու, սակայն օգտակար
պիտի ըլլայ առհասարակ հոգեւոր
ծիսակատարութիններու համար։
9. Սքանչելի հոգեւորականը՝
Գարեգին
Տրապիզոնցի
–
հեղինակ՝ Տ. Յովնան Արք.
Տէրտէրեան։ Արեւմտեան թեմի
անդրանիկ Առաջնորդ եւ ապա Կ.
Պոլսի Պատրիարք Գարեգին Եպս.
Տրապիզոնցին 1932 թուականին
հրատարակած է մանրամասն
«Տեղեկագիր» իր առաջնորդական
տարիներու մասին, որու երկրորդ
բաժինը կը պարունակէ «Հովիւի
խօսքերը»՝ պատգամներ հայ հոգեւորականաց, ընտանիքներուն, երիտասարդներուն եւ այլն։ Մինչ օրս
արդիական այդ պատգամներու
վերարժեւորումներն ու վերլուծումները
կը պարունակէ Յովնան Սրբազանի
հեղինակած սոյն հատորը։
10. Ժողովածոյ Մաղաքիա Արք.
Օրմանեանին նուիրուած գիտաժողովի։ 2020 թ. Փետրուար 18-ին,
յաւարտ թեմի Հոգեւորականաց
ժողովի, տեղի ունեցաւ ականաւոր
Մաղաքիա Օրմանեանին նուիրուած
գիտաժողով։ Հոգեւոր հայրեր ներկայացուցին գիտնական հոգեւորականի
կեանքի, գիտական եւ գրական
վաստակի կողմերը։ Ժողովածուն
պիտի ամփոփէ այդ զեկուցումները։

11. Ս. Էջմիածինը՝ խորհուրդը
մեր ինքնութեան - հեղինակ՝ Տ.
Յովնան Արք. Տէրտէրեան։ Իր
գրական ու քարոզխօսական գործունէութեան ընթացքին Յովնան
Արքեպիսկոպոս բազմիցս անդրադարձած է Ս. Էջմիածնին, անոր
ունեցած ահռելի նշանակութեանը
մեր հոգեկերտուածքի մէջ։ Յատկապէս այժմ, երբ ընթացքի մէջ է
Մայր Տաճարի վերանորոգութիւնը,
նուիրահաւաքի
ընդհանուր
պատասխանատու Տ. Յովնան Արք.
Տէրտէրեանի միտքը նորովի կենտրոնացած է այդ ուղղութեամբ, եւ
գրքոյկը արտացոլումն է Ս. էջմիածնի
մասին խորհրդածութիւնների։ Սոյն
աշխատութիւնը կը խմբագրէ Հայկ
Մարութեանը։
12. Քայլ առ քայլ. 40 յուշեր
40-ամեակի – հեղինակ՝ Տ. Յովնան
Արք. Տէրտէրեան։ Լրացած է Յովնան
Սրբազանի հոգեւոր սպասաւորութեան
40-ամեակը։ Այս առիթով Սրբազանը
խտացրած է իր մտածումները անցնող
տասնամեակներու եւ դրանց բերած
արգասիքի շուրջ։ Գիրքը կը սկսի
«Սիրտս քեզի բացի» բնաբանով, ապա
ժամանակագրօրէն կը ներկայացուեն
կեանքի կարեւոր հանգրուանները,
անոնց բերած արգասիքը։
Մեր ընթերցողներուն իրազեկ կը
պահենք վերոյիշեալ գիրքերու հրատարակման յետագայ ընթացքի
մասին՝ ի վայելումն հաւատացեալ
ու նաեւ գիտական շրջանակներու,
եւ օրին տրամադրելի կը դարձնենք
կայքէջի վրայ, ինչպէս նախկին հրատարակութիւնները։
Դիւան Առաջնորդարանի

System Of A Down-Ի Երեւանի Մեծ Համերգը Մահացած Է Հայրենի Դերասանուհի Կարինէ
Պիտի Կայացուի 2021-Ի Ամառը
Բուռնազեանը
Երգահան, «System of a down»
ռոք խումբի մենակատար Սերժ
Թանքեանը յայտնած է, որ ամբողջ
աշխարհի մէջ ստեղծուած իրավիճակի
պատճառով 2020-ին Երեւանի մէջ

ծրագրուած «SOAD»-ի համերգը պիտի
չկայանայ։ Երաժիշտը նշած է, որ հայ
երկրպագուներուն հետ հանդիպումը
տեղի պիտի ունենայ 2021-ի ամառը։
Այս մասին ան յայտնած է «ուեպինար»ի ընթացքին, որ կազմակերպուած էր «Թումօ» ստեղծարար
արհեստագիտութիւններու կեդրոնի
կողմէ։
«Մեր հայկական համերգը պիտի
կազմակերպուի յաջորդ տարի,
ամառը, հրաշալի օր մը։ Եթէ ամէն
ինչ լաւ ընթանայ, ի հարկէ, քանի
որ առայժմ յայտնի չէ՝ վարակի հետ
կապուած իրավիճակը մեզի ուր կը
հասցնէ»,- ըսած է Թանքեան։
Երկրպագուները Սերժէն խնդրած են
պատմել «Հայաստան» երգի մասին, որ
գրած է վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի
բանաստեղծութեան հիման վրայ։

61 տարեկանին կեանքէն հեռացած է Յակոբ Պարոնեանի անուան
երաժշտական քոմետիայի (երգիծական) պետական թատրոնի դերասանուհի Կարինէ Բուռնազեանը։
Կարինէ Բուռնազեան ծնած է 14
յունուար 1959-ին, Երեւան։ 1977

թուականէն սորված է Երեւանի Յ.
Պարոնեանի անուան երաժշտական
քոմետիայի թատրոնին կից թատերական արուեստանոցին մէջ (Զ.
Աբրահամեանի դասարան)։ 1988
թուականէն կ’աշխատէր նոյն
թատրոնին մէջ:
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Արամ Ա. Կաթողիկոսի «The Armenian Church» Գիրքը Լոյս Տեսաւ
Արաբերէն Թարգմանութեամբ
Վերջին տարիներուն հանրութեան
տրամադրութեան
տակ
կը
գտնուի դիւրին ընթեռնելի, պարզ
լեզուով ու ամփոփ, եւ յատկապէս երիտասարդութեան դիւրամատչելի, սակայն միաժամանակ
համապարփակ կերպով գրուած հայ
եկեղեցւոյ պատմութիւնը` շնորհիւ
Արամ Ա. վեհափառ հայրապետին:
Անիկա գրուած է անգլերէնով` «The
Armenian Church» խորագիրով եւ

ցարդ թարգմանուած է երեք լեզուներու` ֆրանսերէնի, ռուսերէնի եւ
պարսկերէնի: Այս մասին կը հաղորդեն
Կիլիկիոյ կաթողիկոսութենէն։
Վերջերս վեհափառ հայրապետին
վերոյիշեալ գիրքին արաբերէն
թարգմանութիւնը եւս հրատարակուեցաւ Անթիլիասի մայրավանքի
տպարանէն, եւ այսպիսով գիրքը տրամադրելի է 5 լեզուներով (անգլերէն,
ֆրանսերէն, արաբերէն, ռուսերէն

եւ պարսկերէն): Թարգմանական
ամբողջական ու աստուածաբանական բառամթերքով լի մասնագիտական աշխատութիւնը կատարած է
Հալէպի ազգայիններէն դոկտ. Հուրի
Ազէզեան:
Այս առիթով նաեւ յայտնենք, որ
հայրապետին գիրքին գերմաներէն
ու յունարէն թարգմանութիւնները
պատրաստ են եւ շուտով լոյս պիտի
տեսնեն:

Հայոց Ցեղասպանութեան Մասին Ֆիլմը՝
Թուրքիոյ Մէջ Արգիլուած Ժապաւէններու
Առաջին Հնգեակին Մէջ
Թրքական Sondakika.com թերթը
հրապարակած է այն ֆիլմերու
անուններ, որոնք արգիլուած են լայն
ցուցադրութեան համար Թուրքիոյ
մէջ։Իսկ զանոնք դիտելու համար
թուրք հանդիսատեսը կը գտնէ
արգելքը շրջանցելու միջոցներ եւ
ժապաւէնները կը նայի կա՛մ համացանցի, կա՛մ յատուկ մասնաւոր
հեռուստաալիքներով:
Արգիլուած ժապաւէններու հնգեակին
մէջ յայտնուած է նաեւ «Արարատ»ը`
գանատահայ բեմադրիչ Ատոմ Էկոյեանի ֆիլմը Հայոց Ցեղասպանութեան
մասին: Ֆիլմը նկահարահանուած

է 2002-ին, Թուրքիոյ մէջ մասնաւոր
հեռուստաալիքով ցուցադրուած է`
2006-ին: Ժապաւէնին մէջ գլխաւոր դերերէն մէկը կատարած է
աշխարհահռչակ երգիչ Շառլ Ազնաւուրը:
Թուրքիոյ մէջ արգիլուած ֆիլմերու ցանկին մէջ են՝ Ալան Փարքըրի
«Կէսգիշերային
ճեպընթացը»
(1978թ.), Լարս Ֆոն Թրիերի «Նիմֆոմանուհին» (2013), Տէյվիտ Լինչի
«Լոուրընս Արաբացին» (1962) եւ Էլիա
Քազանի «Ամերիկա, Ամերիկա» (1963)
ժապաւէնները, կը հաղորդէ news.
am-ը:

«Հին Գիւմրի»-ն Նամականիշերու «Եւրոպա» Ջաւախքի Պալխօ Գիւղին Մէջ Խաչքար Մը
Ամենամեայ Մրցոյթին Ներկայացուած է
Գտնուած Է
«Հին Գիւմրի» նամականիշը ներկայացուած է «Հնագոյն փոստային
երթուղիներ» թեմայով նամականիշերու «Եւրոպա» ամենամեայ
մրցոյթին, որ արդէն սկսած է:
Այս մասին կը տեղեկանանք
«Հայփոստ» ՓԲԸ-ի տեղեկատւութեան
բաժինէն։
Այս տարի Հայաստանը կը մասնակցի
փոստային նամականիշով, ուր
պատկերուած է հին Գիւմրին, որ
իր բազմաթիւ երթուղիներով 19-րդ
դարուն կը հանդիսանար Հայաստանի
առաջին մշակութային եւ քաղաքական
կեդրոնը: Նամականիշի ձեւաւորման

հեղինակն է «Հայփոստ» ՓԲԸ-ի
ձեւաւորող Դաւիթ Տովլաթեան:
«Հին Գիւմրի» նամականիշի օգտին
քուէարկելու համար անհրաժեշտ է
այցելել մրցոյթի կայք: Քուէարկութիւնը
պիտի իրականացուի մինչեւ այս
տարուան Սեպտեմբեր 9:

Ախալքալաքի շրջանի Պալխօ գիւղին
մէջ խաչքար մը գտնուած է: Այս մասին
կը տեղեկանանք Yerkir.am-էն։
Խաչքարը յայտնաբերուած է գիւղի
վերջնամասը, դէպի Զակ տանող
ճանապարհին, 14-ամեայ աղջիկներու
կողմէ: Ըստ մասնագէտներու,
գտնուածը տապանաքար մըն է:
Օրեր առաջ Պալխօ գիւղէն երկու
աղջիկ նկատելով խաչքարը անմիջապէս տեղեկացուցած են իրենց
ծնողները: Այնուհետեւ ծնողները
խաչքարը զգուշութեամբ դուրս բերած
են հողին տակէն:
Առաջին հայեացքով ան նման է 7-8-րդ

«Քալող Մարդը» Քանդակին Համար 37 Միլիոն Հայկական Դրամ
ՀՀ կառավարութեան այս տարուան
ծրագրերու
շրջածիրէն
ներս
գործադիրի նիստին հաստատուած
է մշակութային շարք մը կառոյցներու
ամրակայման, նորոգման, վերականգնման եւ գիտանախագծային
փաստաթուղթերու կազմման եւ

փորձաքննութեան իրականացման
փաթեթը, որ առաջարկուած է
Կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի
եւ սփորթի նախարարութեան կողմէ:
Այդ նպատակով վերաբաշխում
կատարուած է ՀՀ կրթութեան,
գիտութեան, մշակոյթի եւ սփորթի

նախարարութեան 2020 թուականի
կրթութեան ոլորտի պիւտճէթային
ծախսերուն եւ խնայուած միջոցներէն յատկացուած է շուրջ 422 միլիոն
դրամ շարք մը յուշարձաններու բարեկարգման աշխատանքներուն:
Այդ որոշման շրջագիծէն ներս նախատեսուած է Հիւսիսային պողոտայի

դարերու խաչքարի, սակայն տակաւին լուրջ ուսումնասիրութեան կարիք
ունի:

վրայ տեղադրել Արթօ Չաքմաքչեանի
«Քալող մարդը» քանդակը:
Ըստ որոշման՝ Արթօ Չաքմաքչեանի
«Քալող մարդը» քանդակի պատրաստման եւ տեղադրման աշխատանքներուն համար նախատեսուած
է աւելի քան 37 միլիոն դրամ
«Դրամաշնորհներ պետական եւ
համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպութիւններուն» յօդուածով:

«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 համապատասխաներ լրագրութեան միջազգայնօրէն ընդունուած հիմնական
օրէնքներուն եւ խիստ հակասութեան մէջ կը գտնուին ՌԱԿ-ի
գաղափարախօսութեան հետ:
Կը յիշեցնենք նաեւ թէ՝ թերթիս մէջ տպուած կարգ մը յօդուածներու արտայայտած միտքերն ու գաղափարները անպայմանօրէն
չեն արտայայտեր ՌԱԿի տեսակէտը:
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ՄԱՐԶԱԿԱՆ
Հայաստանի Ախոյեանութիւն

դուրս մրցեցաւ 6-րդ դիրքը գրաւող «Վոլֆսպուրկ»ի դէմ եւ յաղթեց փորթուկալցի
Ռաֆայէլ Կերրերոյի 32-րդ եւ մարոքցի Հաքիմիի 78-րդ վայրկեաններուն
նշանակած կոլերով: Հազար եւ Սանչօ կատարեցին մէկական փոխանցում:
Իսկ Սարգիս Ադամեանի մաս կազմած 9-րդ դիրքը գրաւող «Հոֆընհայմ»ը իր
դաշտէն դուրս հաւասարեցաւ վերջին դիրքը գրաւող «Փատըրպորն»ի հետ: Հայ
մարզիկը բացակայեցաւ մրցումէն վնասուածքի պատճառով: Ստորեւ տեսնել
արձանագրուած արդիւնքները.
- Հերթա Պերլին – Ունիոն Պերլին 4-0
- Պոր.Մէօնշընկլատպախ – Պայէր Լեվերքուզըն 1-3
- Վոլֆսպուրկ – Պորուսիա Տորթմունտ 0-2
- Փատըրպորն – Հոֆընհայմ 1-1
- Պայըրն Միւնիխ – Այնթրախթ Ֆրանք. 5-2
- Շալքէ04 – Աուկսպուրկ 0-3
- Մայնց05 – ՌՊ Լայփցիկ 0-5
- Քէօլն – Ֆորթունա Տուսըլտորֆ 2-2
Դասաւորում.1)Պայըրն 61 կէտ 80-28, 2)Պորուսիա Տ. 57 կէտ 74-33, 3)Լայփցիկ
54 կէտ 68-27, 4)Պայէր Լեվ. 53 կէտ 52-32, 9)Հոֆընհայմ 36 կէտ 36-47
Ռմբարկուներ.1)Ռ.Լեվանտովսքի-Պայըրն Մ. 27 կոլ, 2)Թ.Վերնըր-Լայփցիկ 24
կոլ, 3)Ճ.Սանչօ-Պորուսիա Տ. 14 կոլ:

Երկամսեայ դադարէ ետք, Քորոնա ժահրի համաճարակին պատճառով, շաբաթավերջին վերսկսան Հայաստանի ֆութպոլի ախոյեանութեան մրցումները: Այս
հանգրուանի առաջին մրցումին, 7-րդ դիրքը գրաւող «Փիւնիկ»ը իր դաշտին
վրայ մրցեցաւ առաջատար «Արարատ-Արմենիա»ի դէմ եւ կրեց իր 9-րդ
պարտութիւնը: Առաջատարը կանուխէն սկսաւ ճնշել եւ 21-րդ վայրկեանին,
նիկերիացի յարձակող Օթուպանճօ տուգանային հարուածով նշանակեց խումբին
առաջին կոլը: 23-րդ վայրկեանին, պուրքինա ֆասոցի յարձակող Սանոկօ հաշիւը
դարձուց 2-0: Իսկ 30-րդ վայրկեանին, «Փիւնիկ»ի ռուս բերդապահ Սուկրապովի
սխալով նշանակուեցաւ երրորդ կոլը: 4-րդ դիրքը գրաւող Կիւմրիի «Շիրակ»ը իր
դաշտին վրայ մրցեցաւ 3-րդ դիրքը գրաւող Վանաձորի «Լոռի»ին դէմ եւ կրեց
իր 6-րդ պարտութիւնը: «Շիրակ»ի միակ կոլը նշանակեց փղոսկրեայ ափունքցի
Քոնէ 72-րդ վայրկեանին: Մինչ «Լոռի»ի կոլերը նշանակած էին արժանթինցի
Մազիերօ 40-րդ եւ Մկրտչեան 69-րդ վայրկեաններուն: 2-րդ դիրքը գրաւող
«Ալաշկերտ»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 6-րդ դիրքը գրաւող «Նոա»ի դէմ
եւ յամառ պայքարէ ետք պարտուեցաւ միակ կոլով, որու հեղինակն էր ռուս
յարձակող Մայրովիչ 74-րդ վայրկեանին: Իսկ այս հանգրուանի վերջին մրցումին,
5-րդ դիրքը գրաւող «Արարատ»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 8-րդ դիրքը գրաւող
«Ուրարտու»ի դէմ եւ յաղթեց ռուս կիսապաշտպան Տաւիտ Խուրձիծէի 54-րդ
վայրկեանին նշանակած կոլով: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Փիւնիկ – Արարատ-Արմենիա 0-3
- Շիրակ Կիւմրի – Լոռի Վանաձոր 1-2
- Ալաշկերտ – Նոա 0-1, - Արարատ – Ուրարտու 1-0
Դասաւորում.1)Արարատ-Արմենիա 36 կէտ 33-15, 2)Լոռի 32 կէտ 27-19, 3)
Ալաշկերտ 31 կէտ 33-20, 4)Արարատ 31 կէտ 25-18:
Ռմբարկուներ.1)Մ.Քոնէ-Շիրակ 14 կոլ, 2)Ժ.Տեզիրէ-Լոռի 10 կոլ, 3)Տ.ՄահմուտովՓիւնիկ 9 կոլ:

Պելառուսիոյ Ախոյեանութիւն

Արարատ-Արմենիա Եւ Լոռի Յաղթեցին

Գերմանիոյ Ախոյեանութիւն

Պայըրն Եւ Պորուսիա Անկասելի

Քատիմեան Փոխանցում Կատարեց
Պելառուսիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 10-րդ հանգրուանը սկսաւ
հետաքրքրական «Տինամօ Պրեսթ» - «ՊԱԹԷ Պորիսով» մրցումով: 7-րդ դիրքը
գրաւող եւ անցեալ տարուան ախոյեան «Տինամօ Պրեսթ»ը իր դաշտին վրայ
ընդունեց առաջատար Պորիսովի «ՊԱԹԷ»ն: Հաւասարակշռուած մրցումին, «ՊԱԹԷ» ունէր անկիւնային հարուածներու եւ դիպուկ հարուածներու
առաւելութիւն եւ Տրակուն 31-րդ, Նեխայչիք 73-րդ եւ սերպ Միլիչ 80-րդ
վայրկեաններուն նշանակեցին առաջատարին համար: «Տինամօ»ի միակ կոլը
նշանակեց ուքրանացի Միլեվսքիյը 40-րդ վայրկեանին: «ՊԱԹԷ» տարաւ կարեւոր
յաղթանակ մը: Հայաստանի հաւաքականի յարձակող Գեղամ Քատիմեանի
մաս կազմած 14-րդ դիրքը գրաւող Կրատնօ քաղաքի «Նիոման»ը իր դաշտին
վրայ մրցեցաւ 2-րդ դիրքը գրաւող Ռոտինոյի «Թորփետօ ՊելԱԶ»ին դէմ:
10-րդ վայրկեանին ուքրանացի Եուսով նշանակեց «Թորփետօի առաջին
կոլը: Ասկէ ետք «Նիոման»ի ֆութպոլիսները առիթ չտուին: Ռասատքին 43-րդ,
Ժուքովսքիյ տուգանայինով 69-րդ եւ սերպ Մարուշիչ 89-րդ վայրկեաններուն
նշանակեցին «Նիոման»ի երեք կոլերը: Քատիմեան մասնակցեցաւ ամբողջ
մրցումին, դարձաւ առաջին կոլի փոխանցում կատարողը եւ 79-րդ վայրկեանին
դեղին քարտ ստացաւ: Ան փոխարինուեցաւ 86-րդ վայրկեանին: «Նիոման»
տարաւ կարեւոր յաղթանակ մը 3-1 հաշիւով ու 11 կէտով բարձրացաւ
11-րդ դիրք: Այս հանգրուանին տեղի ունեցաւ Մինսք քաղաքի տերպին 6-րդ
դիրքը գրաւող «Իսլոչ»ի եւ 3-րդ դիրքը գրաւող Հայկ Մուսահակեանի մաս
կազմած «Էներկեթիք»ին միջեւ: «Էներկեթիք» տարաւ կարեւոր յաղթանակ մը
Եախշիպոյեւի 13-րդ վայրկեանին նշանակած տուգանայինով եւ Եուտչիցի 90+2րդ վայրկեանին նշանակած կոլով: Խումբը օգտուելով երկրորդ դիրքը գրաւող
«Թորփետօ»ի պարտութենէն, բարձրացաւ 2-րդ դիրք: Հայկ Մուսահակեան
հիմնական կազմին մէջն էր եւ փոխարինուեցաւ 46-րդ վայրկեանին: Ստորեւ
տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Տինամօ Պրեսթ – ՊԱԹԷ Պորիսով 1-3
- Նիոման Կրատնօ – Թորփետօ ՊելԱԶ Ժոտինօ 3-1
- Սլավիա Մազիր - Կարատեյա 1-1
- Շախտիոր Սալիկորսք – Պելշինա Պապրոյսք 4-0
- Սլուցք – Ռուխ Պրեսթ 1-1
- Իսլոչ Մինսք – Էներկեթիք Մինսք 1-2
- Վիթեպսք – Տինամօ Մինսք 1-1
Դասաւորում.1)ՊԱԹԷ 22 կէտ 22-10, 2)Էներկեթիք 21 կէտ 14-10, 3)Թորփետօ
ՊելԱԶ 18 կէտ 13-8, 13)Նիոման 9 մ 11 կէտ 12-12:
Ռմբարկուներ.1)Ճ.Եախշիպոյեւ-Էներկեթիք 7 կոլ, 2)Գ.Քատիմեան-Նիոման 6
կոլ, 3)Ի.Պախար-Տինամօ Մինսք 4 կոլ:

Հինգ Փոխարինում

Շաբաթավերջին տեղի ունեցան Գերմանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 27-րդ
հանգրուանի մրցումները: Ամենահետաքրքրական մրցումին, 3-րդ դիրքը
գրաւող «Պորուսիա Մէօնշընկլատպախ»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ վերելք
ապրող 5-րդ դիրքը գրաւող «Պայէր Լեվեքուզըն»ի դէմ եւ զիջեցաւ: Ֆրանսացի
Թիւրամ 52-րդ վայրկեանին նշանակեց «Պորուսիա»ի կոլը, մինչ Հավերց
7-րդ, տուգանայինով 58-րդ եւ Պենտէր 81-րդ վայրկեաններուն նշանակեցին
«Պայէր»ի կոլերը: Առաջատար «Պայըրն Միւնիխ» իր դաշտին վրայ մրցեցաւ
13-րդ դիրքը գրաւող Ֆրանքֆորթի «Այնթրախթ»ին դէմ եւ տարաւ իր 19-րդ
յաղթանակը Կորեցքայի 17-րդ, Մուլըրի 41-րդ, Լեվանտովսքիի 46-րդ, Տէյվիզի
61-րդ եւ Ինթըրրեկըրի սխալմամբ 74-րդ վայրկեաններուն նշանակած կոլերով:
Մուլըր, Տէյվիզ եւ Քոման կատարեցին մէկական փոխանցում: Ինթըրրեկըր
52-րդ եւ 55-րդ վայրկեաններուն նշանակեց «Այնթրախթ»ի կոլերը, Ռոտէի երկու
փոխանցումներով: 2-րդ դիրքը գրաւող «Պորուսիա Տորթմունտ» իր դաշտէն

Հայաստանի ֆութպոլի ֆետերասիոնը, նկատի ունենալով ՖԻՖԱ-ի առաջարկը
հինգ փոխարինում կատարելու մէկ մրցումի ընթացքին, որոշած է գործադրել
զայն առաջին դասակարգի մրցումներուն: Խումբերու ամբողջ անձնակազմը
պէտք է քննուի: Մրցումներու ատեն ձեռք սեղմելը արգիլուած է: Արգիլուած
են նաեւ խմբային լուսանկարները: Խումբերը դաշտ պիտի հասնին տարբեր
ժամերու ընթացքին: Փոխադրակառքերը մրցումէն ետք պէտք է հականեխուին:

Ադամեանի Ապաքինումը
Հայաստանի հաւաքականի եւ Գերմանիոյ
«Հոֆընհայմ»ի յարձակող Սարգիս Ադամեան
ապագինած է իր վնասուածքէն: Ան յոյս
յայտնած է մօտ ատենէն վերադառնալու
մարզադաշտ: Ադամեան ճիշդ համարած
է Գերմանիոյ ախոյեանութեան վերսկսիլը,
որովհետեւ գերմանացիները ֆութպոլասէր ժողովուրդ են եւ ֆութպոլը իրենց
առօրեային մաս կը կազմէ:
Շար. Էջ 21

21
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ՄԱՐԶԱԿԱՆ
Սկիզբը Էջ 20

Արագածի Նոր Մարզիչը
Արա Նիկոյեան նշանակուած է երկրորդ դասակարգի Աշտարակ քաղաքի
«Արագած» խումբի մարզիչ: Նիկոյենա փորձառու մարզիչ է եւ մարզած է
Դիլիջանի «Իմփուլս»ը, «Միքա»ն, եղած է «Բանանց»ի (ներկայիս «Ուրարտու)
երկրորդ խումբի մարզիչ, եղած է «Արարատ»ի օգնական մարզիչ, «Ալաշկերտ»ի
օգնական մարզիչ, Հայաստանի հաւաքականի մարզիչներու խումբի անդամ:
Համաձայնագիրին պայմանաժամը մինչեւ այս տարեշրջանի աւարտն է:

Նէօյըր Երկարաձգեց Իր Համաձայնագիրը
Գերմանիոյ հաւաքականի եւ «Պայըրն Միւնիխ»ի բերդապահ Մանուէլ
Նէօյըր երկարաձգեց իր համաձայնագիրը գերմանական ակումբին հետ:
Նոր համաձայնագիրը իր աւարտին կը հասնի 30 Յունիս 2023 թուականին:
«Պայըրն»ի կազմին մէջ Նէօյըր մասնակցած 241 մրցումներու:

Իտալիոյ Ախոյեանութիւնը Պիտի Սկսի
Իտալիոյ ախոյեանութեան կազմակերպիչ մարմինը մէկ շաբաթով յետաձգեց
երկրի ախոյեանութեան սկսիլը եւ զայն ճշդեց 20 Յունիսին, հետեւելով երկրի
կառավարութեան ցուցմունքներուն: Իսկ 20 Օգոստոսը նկատի առած է վերջին
պայմանաժամ ախոյեանութեան եւ բաժակի մրցումները աւարտելու համար:
Իտալիոյ ֆութպոլի ֆեերասիոնը յայտարարած է, թէ ներկայ տարեշրջանը
աւարտելէ ետք 20 Օգոստոսին, նոր տարեշրջանը պիտի սկսի 1 Սեպտեմբերին:

Ռուսիոյ Ախոյեանութեան Նոր Տարեշրջանը
Ռուսիոյ ֆութպոլի ֆետերասիոնը յայտարարած է, թէ ներկայ տարեշրջանի
աւարտէն ետք, նոր տարեշրջանի մրցումները պիտի սկսին 2 կամ 5 Օգոստոսին:
Ներկայ տարեշրջանի մրցումները պիտի սկսին 21 Յունիսին:

Կալէսի Ախոյեանութիւնը Աւարտեցաւ
Կալէսի ֆութպոլի ֆետերասիոնը որոշեց աւարտել երկրի ախոյեանութիւնը
եւ «Քոնա'զ Քի» ակումբը դարձաւ երկրի ախոյեան առաջին անգամ ըլլալով:
«Քոնա'զ Քի» 26 հանգրուան ետք շահած էր 56 կէտ, մինչ 8 անգամ տիտղոսը
շահած «Տը Նիւ Սէյնց»ը շահած էր 52 կէտ:

Ճատրակ
Լինտորէս Էպպի Չելէնճ Առցանց Մրցաշարք

Քարլսըն-Նոր. 6 կէտ, 4)Սօ-ԱՄՆ 6 կէտ, 5) Լիրէն-Չին. 6 կէտ, 6) Եանկյի-Չին. 6
կէտ, 7) Տուպով-Ռուս. 5,5 կէտ, 8)Արոնեան-Հայ. 5,5 կէտ, 9)Կրիշչուք-Ռուս. 5,5
կէտ, 10) Ֆիրուճա-Իրան 4,5 կէտ, 11)Տուտա-Լեհ. 4 կէտ, 12)Եի-Չին. 2,5 կէտ:
Ութ մեծ վարպետներու մասնակցութեամբ շարունակուեցան Լինտորէս Էպպի
արագ ճատրակի առցանց մրցումները: Տեղի ունեցած քառորդ աւարտական
հանգրուանի մրցումներուն, Լեւոն Արոնեան մրցեցաւ ամերիկացի Հիքարու
Նաքամուրայի դէմ եւ հինգ արագ ճատրակի մրցումներէ ետք զիջեցաւ ու դուրս
մնաց յետագայ պայքարէն: Յաղթող վարպետները անցան կիսաւարտական
հանգրուան: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
Քառորդ աւարտական հանգրուան.
Արոնեան – Նաքամուրա 1-0, 0,5-0,5, 0,5-0,5, 0-1, 0-1
արդիւնք.2-3
Եու – Տինկ 0,5-0,5, 0,5-0,5, 0,5-0,5, 0,5-0,5, 1-0			
արդիւնք.3-2
Տուպով – Քարիաքին 1-0, 1-0, 1-0				
արդիւնք.3-0
Քարլսըն – Սօ 1-0, 1-0, 0,5-0,5				
արդիւնք.2,5-1,5
Կիսաւարտական հանգրուանին պիտի մրցին.
Նաքամուրա – Եու եւ Քարլսըն – Տուպով:

Ողիմպիական Խաղերը Պիտի Ջնջուին Եթէ Տեղի
Չունենան
Միջազգային Ողիմպիական Կոմիտէի նախագահ Թոմաս պախ յայտարարեց,
թէ 2021 թուականին Ողիմպիական Խաղերը տեղի չունենալու պարագային,
որեւէ պատճառով, իրենք կը ջնջեն Խաղերուն կայացումը: Ըստ նախագահին,
կարելի չէ անվերջ փոխել մարզական այսպիսի մեծ մարզական հանդիպումներու
թուականները:

Ողիմպիական Խաղեր

Երեւան Պիտի Հուրընկալէ Ծովափի Վոլիպոլը
Արեւելեան Եւրոպայի Վոլիպոլի ֆետերասիոնը որոշած է Հայաստանի
մէջ կայացնել շրջանի ծովափի վոլիպոլի կիներու ախոյեանութիւնը: Այս
մրցաշարքը վարկանիշային է Ողիմպիական Խաղերուն համար, այսինքն
յաղթող հաւաքականներ կը շահին Խաղերուն մասնակցելու տոմս: Յունիսին
պիտի սկսին Հայաստանի ծովափի վոլիպոլի ախոյեանութեան մրցումները 12-էն
14 խումբերու մասնակցութեամբ: Այս մրցաշարքին առաջին երեք դիրքերը
գրաւող խումբերը իրաւունք պիտի ստանան մասնակցելու Արեւելեան Եւրոպայի
մրցաշարքին, որ տեղի պիտի ունենայ Հայաստանի մէջ 28-էն 30 Օգոստոսի
միջեւ, 16 խումբերու մասնակցութեամբ:

Պասքեթպոլ

Մրցաշարքը Աւարտեցաւ
Արոնեան Դուրս Մնաց Քառորդ Աւարտականին Եուրոլիկի
Պասքեթպոլի Եւրոպայի ակումբներու առաջնակարգ մրցաշարքի՝ Եուրոլիկի

մրցաշարքը աւարտեցաւ Գորոնա համաճարակին պատճառով: Մասնակից 18
ակումբներու տնօրէններուն մեծամասնութիւնը դէմ քուէարկած է վերսկսելուն:
Այդպիսով կազմակերպիչ մարմինը որոշած է աւարտել տարեշրջանը առանց
ախոյեան յայտարարելու: Հարկ է նշել, թէ «Անաոլու Էֆէս», «Ռէալ Մատրիտ»,
«Պարսելոնա» եւ «ԲԿՄԱ» կը գրաւէին առաջատար դիրքերը, երբ մրցաշարքը
ընդհատուեցաւ Մարտ ամսուան ընթացքին:

Պասքեթպոլ
Յունաստանի Ախոյեանութիւն

Փանաթինայքոս Դարձաւ Ախոյեան

Տասներկու մեծ վարպետներու մասնակցութեամբ շարունակուեցան Լինտորէս
Էպպի արագ ճատրակի առցանց մրցումները: Լեւոն Արոնեան առաջին փուլին
արձանագրեց երկու յաղթանակ, եօթ հաւասարութիւն եւ զիջեցաւ Քարլսընին
ու Նաքամուրային: Հայ վարպետը գրաւեց 8-րդ դիրքը եւ անցաւ մրցաշարքի
երկրորդ փուլ: Առաջին 8 դիրքերը գրաւող վարպետները անցան երկրորդ փուլ:
Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
9-րդ մրցում.
Եանկյի - Կրիշչուք 0,5-0,5,
Եի – Նաքամուրա 0,5-0,5
Տուտա – Լիրէն 0-1,		
Սօ - Արոնեան 0,5-0,5
Քարիաքին – Քարլսըն 0,5-0,5, Տուպով – Ֆիրուճա 0,5-0,5
10-րդ մրցում.
Կրիշչուք – Ֆիրուճա 0-1,
Քարլսըն – Տուպով 0-1
Արոնեան – Քարիաքին 0,5-0,5, Լիրէն – Սօ 0,5-0,5
Նաքամուրա – Տուտա 1-0,
Եանկյի – Եի 1-0
11-րդ մրցում.
Եի - Կրիշչուք 0-1,		
Տուտա – Եանկյի 0,5-0,5
Սօ – Նաքամուրա 0,5-0,5,
Քարիաքին – Լիրէն 0,5-0,5
Տուպով – Արոնեան 0,5-0,5,
Ֆիրուճա – Քարլսըն 0-1
Դասաւորում. 1)Նաքամուրա-ԱՄՆ 7,5 կէտ, 2) Քարիաքին-Ռուս. 7 կէտ, 3)

Աթէնքի «Փանաթինայքոս» ակումբը հռչակուեցաւ 2019-2020 տարեշրջանի
Յունաստանի պասքեթպոլի ախոյեան: Յունաստանի պասքեթպոլի ֆետերասիոնը դադրեցուց ախոյեանութեան մրցումները եւ «Փանաթինայքոս»ը
հռչակեց ախոյեն 39-րդ անգամ ըլլալով: Խումբը երկու կէտի տարբերութեամբ
յառաջ անցած էր Աթէնքի «ԱԷՔ»էն: Իսկ «Արիս» եւ «ՓԱՕՔ» խումբերը, որոնք
գրաւած էին վերջին երկու դիրքերը, պիտի մնան առաջին դասակարգին մէջ:
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Վարչապետը «Քորոնա»ի Դէմ Պայքարին Համար Նոր
Ուղեգիծի Մասին Խօսեցաւ
Սկիզբը Էջ 01
Մեր կանխավարկածը եղել է այն,
որ քաղաքացին այդ պահանջները պահպանելիս դա անում է ոչ
թէ կառավարութեան, ոչ թէ իշխանութեան, ոչ թէ վարչապետի, այլ
իր, իր հարազատների ու ընկերների
համար:
Կայ կարծիք, որ մենք չափից աւելի մեծ
վստահութիւն ենք տածել այդ գործօնի
նկատմամբ: Հիմա հարցը հետեւեալն
է՝ մենք պէ՞տք է շարունակենք այդ
գործօնի նկատմամբ վստահութիւն
տածել, թէ ոչ: Հիմա էլ կարծում եմ,
որ այնուամենայնիւ «Քորոնա» ժահրի
դէմ պայքարում թիւ մէկ գործօնը
պէտք է լինի մեզնից իւրաքանչիւրի
անհատական պատասխանատուութիւնը՝ պայմանով, որ կառավարութիւնը յստակ տեսանելի եւ
հասկանալի պայման է առաջադրում,
որը քաղաքացուն կ’երաշխաւորի
«Քորոնա» ժահրով վարակուելուց:
Մենք քննարկումների արդիւնքում
եկել ենք այդ եզրակացութեան, որ
կայ երեք կանոն, որոնք 95 տոկոսով կ’երաշխաւորեն «Քորոնա»
ժահրով վարակուելուց: Առաջին
չախտահանուած ձեռքերով դէմքին
չդիպչել, կրել դիմակ, որտեղ հնարաւոր է դիմակ կրել եւ առանց դիմակի
որեւէ հաղորդկցութեան մէջ չմտնել

ուրիշ մարդկանց հետ, եւ պահպանել
ընկերային հեռաւորութիւն: Մեր
ուղերձը շարունակում է մնալ դա»:
Անդրադառնալով
այսօրուայ
ստեղծուած իրավիճակին, Փաշինեան
ըսաւ. «Հայաստանում հարիւրաւոր
մարդիկ շարունակում են վարակուել
եւ վարակել: Մենք ուզում ենք շատ
պարզ խնդիր ձեւակերպենք ու լուծենք
այդ խնդիրը: Մեզնից իւրաքանչիւրը
պէտք է չվարակուի եւ չվարակի:
Իմ կոչն ու խնդրանքն է, որ մեզնից
իւրաքանչիւրը իր անհատական
պատասխանատուութեամբ օգնի, որ
մենք իրականացնենք, այսպէս ասած,
«Քորոնա» ժահրային յեղափոխութիւն:
Սա է հիմնական ուղերձը:
Ի հարկէ, մենք նաեւ որոշակի վարչական խստացման ենք գնալու: Գիտէք,
որ սահմանուած է պահանջ բոլոր
փակ տարածքներում, այդ թուում
ինքնաշարժներում, աշխատանքի
վայրում, կանգառներում կրել դիմակ:
Այս կանոնի պահպանումը կը բերի
վարակի տարածման գրեթէ զրոյական
մակարդակի:
Առաջիկայում ոչ աշխատանքային
օրեր են եւ կանխատեսում կայ, որ
մարդիկ մեծ խմբերով խնջոյքներ
են կազմակերպելու: Խնդրում եմ եւ
յորդորում եմ պահպանել նշուած
կանոնները»:

Արայիկ Յարութիւնեանի Եւ Սամուէլ Պապայեանի
Միջեւ Համագործակցութեան Յուշագիր
Սկիզբը Էջ 01
Արայիկ Յարութիւնեանը նշած է
նաեւ, որ ձեւաւորուած օրակարգի
շրջածիրէն ներս «Ազատ հայրենիք
- ՔՄԴ» կուսակցութիւններու դաշինքը պատրաստ է համագործակցելու խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական այլ ուժերու հետ:

Իր խօսքին մէջ՝ Սամուէլ Բաբաեան
եւս կարեւորած է համատեղ
փոխգործակցութեան գաղափարը,
ընդգծելով, որ այն յատկապէս
պահանջուած է հայրենիքի առաջ
ծառացած ներքին եւ արտաքին
մարտահրաւէրներուն արդիւնաւէտ
դիմակայելու համար:

Մեծապէս Կը Կարեւորեմ Հայաստանի Եւ Արցախի
Համագործակցութիւնը. Վարչապետ Փաշինեան
ՀՀ ԱԳՆ մամուլի խօսնակի մեկնաբանութիւնը Արցախի նորընտիր
նախագահի՝ Շուշիի մէջ կայանալիք երդմնակալութեան վերաբերեալ
Ատրպէյճանի ԱԳՆ կողմէն եղած
յայտարարութեան.
«Հարկ կը համարեմ նշել, որ
պատերազմի
սպառնալիքները
եւ ռազմատենչ կեցուածքը՝ ըլլան
անոնք յայտարարութիւններու, թէ
միջազգային յանձնառութիւններու
խախտմամբ իրականացուող լայնամաշտապ զօրավարժութիւններու
տեսքով, Ատրպէյճանի ոչ կառուցողական դիրքորոշման աւանդական բաղադրիչներն են, որոնք որեւէ
ազդեցութիւն չեն կրնար ունենալ
ղարաբաղեան
հիմնահարցին
վերաբերեալ հայկական կողմերու
դիրքորոշումներուն եւ Արցախի մէջ
տեղի ունեցող ժողովրդավարական
գործընթացներուն վրայ: Այնուհանդերձ, անոնք միանշանակօրէն կը վնասեն խաղաղութեան
նպաստող միջավայրի ձեւաւորման,
որ անհրաժեշտ է բովանդակային
հարցերու դիտարկման համար:
Հայաստանը
հաւատարիմ
է
հիմնախնդրի բացառապէս խաղաղ

կարգաւորման՝ ԵԱՀԿ Մինսքի խումբի
համանախագահութեան շրջագիծէն
ներս:
Անգամ մը եւս շնորհաւորելով Արցախի ժողովրդը ժողովրդավարական
գործընթացներու
հետեւանքով
իշխանութիւն
ձեւաւորելու
կապակցութեամբ՝ կ’ուզենք վերահաստատել, որ Հայաստանի Հանրապետութիւնը պիտի շարունակէ
սերտօրէն համագործակցիլ խաղաղ
գործընթացին մէջ Արցախի ժողովուրդը
ներկայացնող նոր իշխանութիւններու հետ եւ այդ պարունակէն ներս
հետեւողականօրէն պաշտպանել
Արցախի ժողովուրդի ինքնորոշման
իրաւունքի իրականացումը՝ առանց
որեւէ սահմանափակման»:

Մեծապէս Կը Կարեւորեմ Հայաստանի Եւ Արցախի
Համագործակցութիւնը. Վարչապետ Փաշինեան

Ստեփանակերտի մէջ տեղի ունեցած
է Հայաստանի Հանրապետութեան
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի
եւ Արցախի Հանրապետութեան
նորընտիր նախագահ Արայիկ Յարութիւնեանի առանձնազրոյցը:
«Պարոն Վարչապետ, նախ կ’ուզեմ
շնորհակալութիւն յայտնել երդմնակալութեան արարողութեան Ձեր
մասնակցութեան եւ այն խօսքերուն,
միտքերուն համար, ոոոնք Դուք
արտայայտեցիք: Անոնք երկրի
առաջնորդի անկեղծ խօսքեր էին,
այդ ամէնը ես մտահոգութեան եւ
խորհուրդներու տիրոյթի մէջ կը
դիտարկում եւ կ’ուզեմ այսօր եւս
յայտարարել, որ պատրաստակամ
եմ կիսելու այն բեռը, խնդիրները,
որոնք այսօր ծառացած են հայ
ժողովուրդի, Հայաստան աշխարհի
վրայ: Շնորհակալութիւն կը յայտնեմ
մասնակցութեան համար»,- նշած է
Արայիկ Յարութիւնեանը:
«Շնորհակալ եմ մեծարգոյ պարոն
նախագահ: Նախ թոյլ տուէք անգամ
մը եւս շնորհաւորել Ձեզ Արցախի
Հանրապետութեան
նախագահ
ընտրուելու եւ պաշտօնամուտի
առիթով: Երէկ իսկապէս պաշտօնամուտի տպաւորիչ միջոցառումներ
տեղի ունեցան եւ տպաւորիչ առաջին
հերթին բովանդակութեան առումով:
Մինչ կը քալէինք այստեղ, ես ըսի,
որ Արցախի մէջ հաստատուած է
շատ լաւ մթնոլորտ եւ կը կարծեմ,
որ մեր խնդիրը այս մթնոլորտը

այս մակարդակի վրայ պահելն է եւ
աւելի զարգացնելը: Եւ ի հարկէ շատ
կարեւոր կը համարեմ, որ Հայաստանի
եւ Արցախի իշխանութիւններու միջեւ
արդիւնաւէտ համագործակցութիւն
տեղի ունենայ, ատոր համար կան
անհրաժեշտ բոլոր նախադրեալները:
Համոզուած եմ` այդպէս ալ կ’ըլլայ»,–
իր հերթին նշած է վարչապետ Փաշինեանը:
«Միանշանակ համակարծիք եմ
պարոն վարչապետ: Մեր հասարակութիւնը ես կը դիտարկեմ որպէս մէկ
ամբողջութիւն, չկայ Հայաստանի
ժողովուրդ, Արցախի ժողովուրդ, կայ
հայ ժողովուրդ եւ մենք այդ սկզբունքէն
ելլելով պէտք է պահենք մթնոլորտը,
զարգացնենք: Այն նախադրեալները,
որոնք այսօր ստեղծուած են Արցախի
մէջ ոչ միայն բարոյահոգեբանական,
այլեւ տնտեսութեան զարգացման,
ընկերային ծրագրերու, հայրենադարձութեան առումով, ամէն ինչ
հնարաւոր է իրականացնել համատեղ
աշխատանքի շնորհիւ: Դարձեալ
շնորհակալութիւն կը յայտնեմ
պարոն վարչապետ»,– եզրափակած
է Արցախի նորընտիր նախագահը:
Այնուհետեւ Նիկոլ Փաշինեանը եւ
Արայիկ Յարութիւնեանը հանդիպումը շարունակած են Հայաստանի եւ Արցախի արտաքին գործոց
նախարարներ` Զոհրապ Մնացականեանի եւ Մասիս Մայիլեանի
մասնակցութեամբ:

Արայիկ Յարութիւնեանը Երդմամբ Ստանձնեց
Արցախի Հանրապետութեան Նախագահի Պաշտօնը
Արայիկ Յարութիւնեանը երդման
հանդիսաւոր
արարողութեամբ
ստանձնեց Արցախի Հանրապետութեան նախագահի պաշտօնը:
Միջոցառումը տեղի ունեցաւ Շուշիի
Մշակոյթի եւ երիտասարդութեան
կեդրոնի դահլիճին մէջ կայացած
ԱԺ հատուկ նիստի ժամանակ՝
Սահմանադրութեամբ սահմանուած
կարգով:
Նախագահի երդման համար դահլիճ
բերուեցան Արցախի Հանրապետութեան պետական դրօշը, Սահմանադրութիւնը եւ 17-րդ դարու
Աւետարանը:
Արցախի
Հանրապետութեան
նախագահի պաշտօնը ստանձնելու համար երդման իր խօսքին մէջ
Յարութիւնեանը, մասնաւորապէս
ըսաւ. «Ստանձնելով ԱՀ նախա-

գահի պաշտօնը՝ կ’երդուիմ. անվերապահօրէն կատարել Սահմանադրութեան
պահանջները`
յարգել մարդու եւ քաղաքացիի
իրաւունքներն ու ազատութիւնները,
ապահովել
Հանրապետութեան
ինքնիշխանութիւնը, անկախութիւնը,
տարածքային ամբողջականութիւնը եւ
անվտանգութիւնը՝ ի փառս Արցախի
Հանրապետութեան եւ ի բարօրութիւն
Արցախի ժողովուրդին»:
Պաշտօնի ստանձնման եւ երդման
արարողութեան ներկայ եղան ՀՀ
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը, ՀՀ
ԱԺ նախագահ Արարատ Միրզոյեանը,
Արցախի երրորդ նախագահ Բակօ
Սահակեանը, երկրորդ նախագահ
Արկադի Ղուկասեանը, Գերաշնորհ
Սրբազան հայրը:
Շար. Էջ 23
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Արայիկ Յարութիւնեանը Երդմամբ Ստանձնեց
Արցախի Հանրապետութեան Նախագահի Պաշտօնը

Արցախի Մէջ Հայկական Անօդաչու Թռչող Սարք
Փորձարկուած Է

Սկիզբը Էջ 22

«Տիգրանակերտ» զօրավարժարանին մէջ, 19 մայիսին, բանակի
փորձարկման եզրափակիչ փուլը
յաջողութեամբ յաղթահարած է
Արցախի հանրապետութեան եւ ՊԲ-ի
համապատասխան մասնագէտներուն
կողմէ նախագծուած ու արդիականացուած հարուածային անօդաչու
թռչող սարքը:
Ինչպէս յայտնած են Արցախի Հանրապետութեան պաշտպանութեան
նախարարութեան մամուլի ծառայութենէն, այն կը գործէ տեղորոշման
տարբեր
արհեստագիտական
միջոցներէն անկախ, ունի խուսավարման ու կրակային խոցման բարձր

ԱԺ յատուկ նիստին մասնակցեցան
ԱՀ ազգային ժողովի պատգամաւորներ, Արցախի անվտանգութեան
խորհուրդի եւ կառավարութեան
անդամները, Գերագոյն դատարանի
նախագահն ու Վերաքննիչ եւ Առաջին
ատեանի դատարանի նախագահները, Պաշտպանութեան բանակաի
բարձրագոյն սպայակազմը, ԿԸՅ-ի

անդամները, Հայաստանի եւ Արցախի
կուսակցութեան ներկայացուցիչներ
եւ այլք:
Օրհնանքի իր խօսքը ըրաւ Հայ առաքելական եկեղեցւոյ Արցախի թեմի
առաջնորդ Պարգեւ արքեպիսկոպոս
Մարտիրոսեանը, շնորհաւորեց նաեւ
Սուրբ համբարձման տօնի առիթով:

Եթէ Օր Մը Թուրքիան Ճանչնայ Ցեղասպանութիւնը,
Այդ Առաջին Հերթին Լաւ Կ’ըլլայ Իրեն Համար. ՀՀ
Նախագահ՝ Stratnews Global-ին

Ցեղասպանութեան ժխտման խնդիրը
կու գայ անկէ, որ ան չէ ճանչցուած
Թուրքիոյ կողմէ: Այս մասին տեսակապի
միջոցով հնդկական StratNews Global
հեղինակաւոր տեղեկատուական
հարթակին տուած հարցազրոյցի
ժամանակ նշած է Հայաստանի
նախագահ Արմէն Սարգսեան:
Հարցին, թէ ինչպէ՞ս կը գնահատէք այն
փաստը, որ Թուրքիան կը ժխտէ Հայոց
ցեղասպանութիւնը, ՀՀ նախագահը
պատասխանած է. «Քանի մը կէտ
կ’առանձնացնեմ, որմէ առաջինը
կ’անուանեմ՝ ուժ: Եթէ դուք կ’ընդունիք
ձեր սխալները, ապա ուժեղ էք, կը
կարողանաք ըսել՝ այո՛, սխալ քայլ
ըրած եմ եւ կը ցաւիմ ատոր համար:
Այդ քայլը ձեզի թոյլ չի դարձներ այլ կը
զօրացնէ:
Երկրորդ կէտը կ’անուանեմ ճշմարտութիւն եւ արդարութիւն: 1,5 միլիոն
մարդ նահատակուեցաւ նախկին
Օսմանեան կայսրութեան տարածքին:
Այդ մարդիկ այնտեղ կ’ապրէին
հազարաւոր տարիներ. հայերը
նորեկներ չէին: Իսկ ո՞ւր մնացին անոնց
մշակոյթը, հազարաւոր եկեղեցիները,
ամրոցները, մշակութային կեդրոնները, մեծ գրականութիւնը եւ այլն:
Կայ պատմութիւն, եւ աշխարհը այն
ճանչցած է:
Եթէ օր մը Թուրքիան պաշտօնապէս
ճանչնայ Հայոց ցեղասպանութիւնը,
ապա այդ առաջին հերթին լաւ

հնարաւորութիւններ, արհեստագիտական բնութագրերով չի զիջիր
առաջատար երկիրներու նմանատիպ սարքերուն եւ կը կառավարուի
դիւրութեամբ:
Յառաջիկայ ամիսներուն հարուածային անօդաչու թռչող սարքերը պիտի
մտնեն պարբերական արտադրութեան փուլ եւ իրենց լիարժէք տեղը
պիտի զբաղցնեն ԱՀ պաշտպանական
համակարգին մէջ:
Փորձարկումներուն հետեւած են
ԱՀ ՊՆ, ՊԲ հրամանատար զօրավար-հրամանատար Ճալալ Յարութիւնեանն ու բարձրաստիճան այլ
զինուորականներ:

պիտի ըլլայ Թուրքիոյ ժողովուրդի
եւ Թուրքիոյ համար: Օրինակ՝
Թուրքիան կ’ուզէ միանալ Եւրոպական միութեան, սակայն եւրոպական ամենամեծ արժէքներէն մէկը
հանդուրժողականութիւնն է, որ
Եւրոպան միասնական կը պահէ:
Կարեւոր է ճանչնալ պատմութիւնը
եւ հանդուրժողականութեան ճանապարհով երթալ:
1915 թուականին մենք կորսնցուցինք
1,5 միլիոն մարդ: Պարզ թուաբանական
հաշուարկով՝ եթէ այդ տեղի չունենար,
ամբողջ աշխարհի հայերը, որոնք
այսօր մօտ 10 միլիոն են, որմէ 3
միլիոնը Հայաստան կ’ապրի, պիտի
ըլլային 20-25 միլիոն: Սա միայն 1,5
միլիոն հայերու մահուան մասին չէ,
այլ սերունդներու կորուստ է, մարդիկ,
որոնք չծնեցան:
Մենք նաեւ դարեր ի վեր տարբեր
մշակոյթներու, տեղեկատուութեան
կրողներ, վաճառականներ եղած ենք:
Հայերը մշտապէս կապուած եղած են
տարբեր մշակոյթներու հետ: Հայերը
քաղաքակրթութեան խաչմերուկի վրայ
եղած են, մենք առաջին քրիստոնեայ
երկիրն ենք աշխարհի մէջ, մենք շատ
տառապած ենք, ինչը, կը կարծեմ,
մեզի զօրաւոր, վերապրող ժողովուրդ
դարձուցած է: 21-րդ դարուն անհատական վերապրողները դեռ կը
շարունակեն շատ կարեւոր ըլլալ»:

Լուրեր Աշխարհէն
«Արդարութիւն՝ Գուրգէն Մարգարեանի Դատին». The
Guardian-ի Լայն Անդրադարձը
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«Թէեւ այդ նողկալի միջադէպը տեղի
ունեցած է 16 տարի առաջ, այն մինչ
այժմ կը մնայ իմ յիշողութեան մէջ»,նշած է սպայ Հայկ Մակուչեանը,
որուն վրայ նոյնպէս յարձակած է
Սաֆարովը Պուտափեշթի մէջ։ Ան եւ
Մարգարեանի հարազատները գործով
հայցուոր կը հանդիսանան ՄԻԵԴ-ի
մօտ։
Ինչպէս նշած է The Guardian-ը, անոնք
չեն սպասեր նիւթական փոխհատուցում ոչ մէկ կառավարութենէ։ «Մենք
կը ձգտինք արդարութեան, այլ ոչ
թէ փոխհատուցման։ Մեզի համար
կարեւոր է, որ ճանչցուին կոպիտ
խախտումները, վերջ դրուի անօրինականութեանն ու կանխուի հայերու հանդէպ ատելութիւնը»,- նշած է
Մակուչեանը ելեկտրոնային փոստով
գրած իր նամակին մէջ:
Նազելի Վարդանեանը՝ հայցուորներու
փաստաբանը, նոյնպէս նշած է, որ
Մարգարեանի ընտանիքը չուզեր
նիւթական փոխհատուցում։ «Անոնք
արդարութիւն կ’ուզեն»,- ըսած է ան։
Ինչպէս նշած է թերթը, «տասնեակ
հազարաւոր մարդիկ սպանուած են
1990-ականներու սկիզբը Լեռնային
Ղարաբաղի վիճելի տարածքին համար
Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի միջեւ
պատերազմին։ Կրակի դադարեցման
որոշումը համաձայնեցուած էր,
սակայն այս շրջանին դեռ պարբերաբար տեղի կ’ունենան ռազմական
գործողութիւններ։ Այն ժամանակներէն երկու երկիրներու միջեւ չկան
դիւանագիտական յարաբերութիւններ
եւ որեւէ զբօսաշրջային կապեր»։
Ըստ թերթի՝ «2004 թուականի սպանութիւնը աւելի սրած է լարուածութիւնը»։
31 Օգոստոս 2012-ին Սաֆարովը
արտայանձնած են Ատրպէյճանին,
ուր անոր անյապաղ ներում շնորհուած
է, բարձրացուցած են անոր կոչումը
եւ նուէրներ տուած են՝ տուն եւ 8

տարուան փոխհատուցում։
Վարդանեանի խօսքերով՝ «մենք
կ’ուզէինք, որ դատարանը վճռեր, որ
անոր ետ վերադարձնէին Հունգարիա
կամ երրորդ երկիր, որպէսզի
պատիժի կրումը աւարտէր, քանի
որ Ատրպէյճանի մէջ անոր հերոս կը
համարեն»։
Մարդու իրաւունքներու պաշտպանութեան եւրոպական կեդրոնի
տնօրէն Ֆիլիփ Լիչը , որ նոյնպէս
կը ներկայացնէ հայցուորները,
նշած է, որ գործը կ’ընդգրկէ նոր
իրաւական տարածք, եւ դատարանի
որոշումը կրնայ լուրջ հետեւանքներ
ունենալ կալանաւորներու յետագայ
փոխանցման համար։
«Ամբողջ աշխարհի մէջ բաւական
յաճախ մարդիկ ներման կամ
համաներման ենթարկուած են
քաղաքական
պատճառներով,
սակայն երբ պետութիւնը համաներում կամ ներում կը շնորհէ, այդ
յաճախ կը խախտէ մարդու իրաւունքներու ոլորտին մէջ անոնց
պարտաւորութիւնները»,- նշած է ան։
Հունգարիոյ օմպուտսմենի 2012-ի
զեկոյցին մէջ նշուած է, որ Հունգարիան չէ խախտած որեւէ միջազգային օրէնք, սակայն, այնուամենայնիւ
հետեւութիւն կ’ըլլայ, որ հունգարական
կառավարութիւնը «բաւարար զգոյշ
չէ եղած, երբ որեւէ երաշխիք չէ
պահանջած Ատրպէյճանէն»։
Որոշումը ընդունուած է, երբ Հունգարիոյ վարչապետ Վիքթոր Օրպանը
այցելած է Պաքու։
«Ինչ կը վերաբերի Հունգարիային,
ապա ես հակասական զգացումներ
ունիմ՝ երախտագիտութիւն Հունգարիոյ դատական իշխանութեան
հանդէպ, որ բաւական զօրաւոր էր
արդարադատութեան իրականացման
մէջ... եւ հիասթափութիւն՝ կապուած
մարդասպանի արտայանձնման հետ՝
ի հեճուկս դատական որոշումներու
եւ անպատժելիութեան մշտական
վտանգի»,- նշած է Մակուչեանը։
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VARTAN OUZOUNIAN

SUPPORT

Founder of Tekeyan Centre,
Chairman of Tekeyan
Centre Fund Armenia

S C H O O L C H I LD R EN

The TCF’s annual school projects:
Olympiad
Museums & Sightseeing Tours
Summer Camp
Tekeyan Sports Games
Free Textbooks for Needy Children
School Renovation
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
info@tekeyancentre.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

of five Tekeyan Schools
in Armenia and Artsakh
PROGRAM SINCE 2010

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.

