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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի
Շնորհաւորական Ուղերձը
Հանրապետութեան Օրուայ
Առիթով

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից
Հանրապետութեան օրուայ առիթով ողջոյն ենք յղում համայն
մեր ժողովրդին ի հայրենիս եւ ի
սփիւռս եւ բերում Հայրապետական Մեր օրհնութիւնն ու բարեմաղթանքները:
Այսօր ոգեկոչում ենք Առաջին
Հանրապետութեան հաստատման
յիշատակները, որոնք մատուցում են մեզ հայրենասիրութեան,
հաւատքի, միասնականութեան
ոգով յաղթանակելու օրինակը:
Նուիրական այս օրը մեր հայեացքն
ուղղում ենք դէպի Սարդարապատի յուշահամալիր, որը պանծացումն է մեր ժողովրդի ազատատենչ ու հերոսական մաքառումի, մայիսեան հերոսամարտերում
հայոց բանակի, աշխարհազօրի
եւ զինուորեալ հոգեւորականների
անձնուրաց պայքարի գնով ձեռք
բերուած փառաւոր յաղթանակի։
Շար. Էջ 10
***

Ոգեկոչում Հայաստանի
Հանրապետութեան 1918
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Լուրեր Հայաստանէն
եւ Արցախէն

Յայտարարութիւն
Արցախի Փայլուն Ապագայի Տեսլականով
Օրերս Արցախի մէջ ականատես կը դառնանք յետընտրական
շրջանին բնորոշ պետական եւ կառավարական նշանակումներու աշխոյժ գործընթացին, որ կ’իրականացուի երկրի նորընտիր
նախագահ Աարայիկ Յարութիւնեանի կողմէ:
Յատկանշական է, Նախագահին կողմէ տարբեր քաղաքական
ուժերուն եւ առանձին գործիչներուն ուղղուած ուղերձը՝ յատկապէս
երկրի ապագայի նկատմամբ միասնական պատասխանատւութիւն
ստանձնելու եւ դժուարութիւնները համատեղ ուժերով յաղթահարելու, եւ
այդ լոյսին տակ եղած քատրային նոր նշանակումները:
Հաւատալով, որ հայութեան համար այս կարեւոր եւ պատմական փուլին
նման մօտեցումը պիտի նպաստէ համազգային հարցերու շուրջ միասնական
օրակարգ ձեւաւորելու եւ երկրին մէջ կայունութիւն հաստատելու կարեւոր
գործին, ՌԱԿ-ը մեծապէս կ’ողջունէ Պրն. Յարութիւնեանի քաղաքական նոր
համագործակցային մշակոյթ ձեւաւորելու ջանքերը եւ երկրի ապագային
հանդէպ պատասխանատւութիւնը միասնաբար ստանձնելու այս խոհեմ
կոչը:
Անկասկած, որ ներկայ փուլին, նկատի ունենալով համաշխարհային
եւ տարածաշրջանային մարտահրաւէրները եւ այդ պարունակին մէջ
Արցախի շուրջ խորացող վտանգները, շատ կարեւոր է, որ իւրաքանչիւր
քաղաքական գործիչ իր մասնագիտական գիտելիքները եւ երկար տարիներու կուտակած քաղաքական փորձը ամբողջովին ի սպաս դնէ յանուն
Արցախի անվտանգութեան եւ բարգաւաճման:
Այս առումով, առանձնապէս դրական կը գնահատենք նաեւ նախագահի
կողմէ երկարած ձեռքը բռնելու եւ պետականութեան առջեւ ծառացած
խնդիրները միասնաբար յաղթահարելու կոչին անսացող եւ երկրի ապագայի
հանդէպ պարտաւորութիւն ստանձնելու պատրաստակամ գործիչներու
դրական արձագանգը:
Շար. Էջ 10

Շնորհաւորագիր
Շնորհաւորական Գիրը` Արցախի Հանրապետութեան
Նորընտիր Նախագահ Արայիկ Յարութիւնեանին
ԱՀ Նորընտիր Նախագահ
Տիար Արայիկ Յարութիւնեանին
Մեծարգոյ Պրն. Յարութիւնեան,
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Կեդրոնական
Վարչութեան անունով կու գանք շնորհաւորելու Ձեզ՝ Արցախի
Հանրապետութեան Նախագահի բարձր ու պատասխանատու
պաշտօնը ստանձնելու կապակցութեամբ:
Արցախը ամբողջ հայութեան համար ապահովութեան, գոյատեւման
ու զարգացման հիմնական երաշխիքն է: Այս առումով, քաջ վստահ
ենք, որ դուք յատուկ պատասխանատուութեամբ պիտի ստանձնէք ԱՀ
նախագահի պաշտօնը եւ Ձեր երկարամեայ պետական փորձը առաւելագոյն
կերպով ի գործ դնելով, յաջողութեամբ առաջ պիտի տանիք Արցախի
անվտանգութեան, պետականութեան ամրապնդման, երկրի խաղաղ ու
բնականոն զարգացման ապահովման գործը:
Շար. Էջ 10

Մայիս 26 Սարդարապատ և
Մայիս 28, 1918 թուականները
մեր ժողովուրդի պատմութեան
մէջ արձանագրուած պիտի մնան
յաւիտեան որպէս Յարութեան
խորհրդանիշներ։ Մոխիրներուն
մէջ դեռ հազիւ նոր բողբոջ դարձած
մեր ազգի զաւակունք մեզի որպէս
ժառանգ վստահեցան Մայր
Հայաստանը՝ Սարդարապատի
յաղթանակով ու Հայաստանի
Հանրապետութեան հռչակումովը
1918 թուին։
Շար. Էջ 10

Վեր. Արսէն Կէօրկիզեան
(Վան՝ 1889 – Փրաւիտենս՝ 1977)
Երախտաւոր Արսէն Կէօրկիզեան ծնած է
Վան, 1889-ին, ծնողաց՝ Աղաճանի եւ Շուշանի
յարկին տակ: Հայրը՝ Աղաճան, շուրջ 40 տարի
եղած է աւետարանական համայնքի քարոզիչ,
Վասպուրականի նահանգէն ներս:
Էջ 04
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Քորոնա» Համաճարակի
Հետ Կապուած Իրավիճակը
Հայաստանի Մէջ Կը Շարունակէ
Վատթարանալ. Վարչապետ

Հ

Հ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան
երէկ ճեպազրոյցի ընթացքին ըսած
է, որ «Քորոնա» համաճարակի հետ
կապուած իրավիճակը Հայաստանի
մէջ կը շարունակէ վատթարանալ:
Շար. Էջ 07

«Հիւանդանոցներուն Մէջ Արդէն
Տեղերը Կը Սպառին» Փաշինեան
Կը Շարունակէ Ահազանգել
«Աշխարհի մէջ չկայ որեւէ ուժային
կառոյց, վարչական համակարգ, որ այս
մասշտապի հարցը կարենայ լուծել»,«Քորոնա» ժահրի մեծ թիւով նոր
դէպքերու վերաբերեալ ֆէյսպուքեան
ուղիղ եթերի ժամանակ ըսած է ՀՀ
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը:
Շար. Էջ 07

Տեղական Լուրեր
Լոս Անճելըսը Մարտական
Գործողութիւններու Գօտի՞

Լ

ոս Անճելըսի մէջ CNN-ի թղթակից Քիւնկ Լան ներկայացուցած է
տեսանիւթ քաղաքի մէջ ստեղծուած
իրավիճակի մասին։
Ան եթեր մտած է խանութի մը դիմացէն, որ կը թալանէին օր ցերեկով,
իսկ որոշակի հեռաւորութեան վրայ
կանգնած էր ոստիկաններու խումբը։
Լրագրողը, ըստ երեւոյթին, գտնուած է
հագուստի խանութի մօտ, որուն մասին
կը վկայեն դատարկ կախիչները։
Բոլոր ցուցափեղկերը կտրուած էին,
կողոպտիչները՝ բաւականին հանգիստ
եւ առանց տեսախցիկէն խուսափելու
կը ներխուժէին խանութ։
Շար. Էջ 06

H. H. Vasken I of Blessed Memory
Catholicos of All Armenians
26-th Year of Passing

Փրոֆ. Արտէմ Փաթափութեան
Հեղինակաւոր Քավլիի Մրցանակի 2020-Ի
Դափնեկիր

More than a quarter of a century has passed since
the Armenian Church and nation lost on August 18,
1994 a most venerable Pontiff, His Holiness Vasken I
Catholicos of All Armenians, leaving behind a wealthy
Էջ 13
and unprecedented legacy.

Ամերիկահայ յայտնի գիտնական Փրոֆ. Արտէմ
Փաթափութեան արժանացաւ գիտութեան բնագաւառի հեղինակաւոր ՔԱՎԼԻ մրցանակին...
Էջ 15

2
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Իւրաքանչիւր Երեխայ
Իրաւունք Ունի Բարեկեցիկ Եւ
Լիարժէք Կեանքի
Մեր կեանքին մէջ, մեր կողքին ու
մեր հետ կ՛ապրին շատ կարեւոր
մարդիկ, որոնց կեանքի որակի
համար բոլորս պատասխանատու ենք։ Խօսքս երեխաներու
մասին է, որոնց կարեւորութեան աստիճանի մասին խօսելու համար երեւի չկարենամ
գտնել համապատասխան ճիշտ
խօսքեր։ Անկախ այն բանէն, որ
մենք ենք անոնց ծնողները, թէ
ոչ, մենք պատասխանատու ենք
աշխարհի բոլոր մանուկներու
առողջ կեանքի ու անոր որակին համար։ Կրնայ ըլլալ այստեղ
ըսածս անհեթեթ թուի ոմանց,
բայց
պատերազմ
սկսող,
մոլորակ կեղեքող, միջուկային ու քիմիական զէնք
գիւտ ընող, երկրագունդի ու
բնութեան կեանքին վտանգ
սպառնացող, մարդ սպանող,
հիւանդութիւն հնարող, վայրագութիւններ ընող
մարդիկ
մենք ենք՝ մեծահասակներս։
Եւ եթէ մեզմէ իւրաքանչիւրը
ինքզինք կը համարէ այնքան
բարոյական մարդ, որ իրեն
համար կարեւոր է ոչ միայն իր
ընտանիքը, այլ նաեւ մոլորակի
մնացեալ մարդիկ: Ո՛չ միայն
իր տունը այլ նաեւ մոլորակը,
բնութիւնը եւ կենդանական
աշխարհը: Ո՛չ միայն իր սեփական առողջութիւնը, այլ՝ ողջ
մարդկութեան, ապա վստահաբար, ան կը հասկնայ այստեղ
գրուածին եւ պատասխանատու
կը զգայ այդ ամէնուն համար։
Երկրագունդի բնակչութեան
մէկ երրորդը երեխաներ են, եւ,
ցաւօք սրտի, անոնց աւելի քան
20 տոկոսը կ՛ապրին ծայրայեղ
աղքատութեան պայմաններու
տակ։ Այս մասին կը վկայեն
ՄԱԿ-ի Մանկական Հիմնադրամի
վերջին տարիներու հաշուետւութիւնները։ Կարծես թէ չկայ
աւելի ծանր գիտակցում, քան
հասկանալ, որ աշխարհի երեսին կ՛ապրին քանի մը հարիւր
միլիոն անօթի, բոկոտն, անօթեւան ապրող երեխայ։ Կայ
աւելի եւս սահմռկեցուցիչ
երեւոյթ. երկրագունդի վրայ
բնակող երեխաներու աւելի
քան 30 տոկոսը կ՛ենթարկուի
ֆիզիկական, հոգեբանական եւ
սեռական բռնութեան։
Արդեօ՞ք մենք՝ մեծահասակներս
չենք այս արատաւոր երեւոյթներու սերմանողն ու ի գործ դնողը։
Երկիր մոլորակին վրայ ապրող
իւրաքանչիւր երեխայ իրաւունք
ունի ըլլալու պաշտպանուած:
Ունենալու տանիք: Ունենալու
պատշաճ սնունդի եւ հագնելու
պայմաններ: Ստանալու կրթութիւն: Ունենալու առողջ եւ
չխաթարուած կեանք։
1956ին ՄԱԿ-ը յայտարարեց
երեխաներու իրաւունքներու
պաշտպանութեան հռչակագիրը։ Յունիսի 1-ին շարք մը
երկիրներու մէջ կը տօնուի
Երեխաներու Իրաւունքներու
Պաշտպանութեան Օր։ Այսօր
եւ այսուհետ աշխարհի բոլոր
երեխաները
թող
ապրին
անվտանգութեան մէջ, ըլլան
առողջ, կուշտ, գրագէտ եւ

Շնորհաւորագիր

ՌԱԿ-ի Շնորհաւորական գիրը` Արցախի
Հանրապետութեան ԱԳ Նախարար Մասիս Մայիլեանին

ՀÇÙնáõաÍ 1922-Çն (üñ»զնû)
Established 1922 (in Fresno)

ԱՀ ԱԳ Նախարար
Տիար Մասիս Մայիլեանին
Մեծարգոյ Պրն. Մայիլեան,
Ջերմօրէն կը շնորհաւորենք Ձեզ ԱՀ ԱԳ նախարարի բարձր
եւ պատասխանատու պաշտօնին վերանշանակուելու
կապակցութեամբ:
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը բարձր գնահատելով
Արցախի Հանրապետութեան միջազգային ճանաչման, արտաքին
քաղաքական օրակարգերու եւ Ղարաբաղեան հարցի խաղաղ լուծման
ուղղուած Ձեր ռազմավարական ծրագիրները, իր վստահութիւնը կը յայտնէ,
որ Ձեր ղեկավարութեան ներքոյ արտաքին գերատեսչութեան կողմէ
միջազգային տարբեր հարթակներու վրայ Արցախի շահերը լաւագոյնս պիտի
ներկայցուին եւ պաշտպանուին: Նաեւ համոզուած ենք, որ Ձեր երկարամեայ
փորձը եւ դիւանագիտական հնարաւորութիւնները առաւելագոյն կերպով
գործի դնելով մեծապէս պիտի ծառայէք արցախահայութեան առջեւ
ծառացած մարտահրաւէրներու պատշաճ լուծման:
Շար. Էջ 10

Շնորհաւորագիր

ՌԱԿ-Ի Շնորհաւորական Գիրը` Արցախի Հանրապետութեան
ԱԽ Քարտուղար Սամուէլ Պապայեանին
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ԱՀ ԱԽ Քարտուղար
Տիար Սամուէլ Պապայեանին
Յարգարժան Պրն. Պապայեան,
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը ջերմօրէն կը
շնորհաւորէ Ձեզ ԱՀ Անվտանգութեան Խորհուրդի քարտուղարի
բարձր պաշտօնին նշանակուելու կապակցութեամբ:
Այսօր Արցախի Հանրապետութեան անվտանգութեան, տարածքային ամբողջականութեան եւ սահմաններու անձեռնմխելիութեան հարցերը ամբողջ հայութեան համար կը շարունակեն մնալ առաջնային
հիմնախնդիրներ, ուստի Արցախի Հանրապետութեան համար այս
կարեւոր փուլին մեծապէս ուրախալի եւ գնահատելի է ռազմական եւ
պետական քաղաքական Ձեր նման փորձառու գործիչի նշանակումը այս
յոյժ պատասխանատու պաշտօնին:
Շար. Էջ 10

Հաղորդագրութիւն

ԱՀ ԱԺ Նախագահը Ընդունած Է Արցախի Ռամկավար
Ազատական Կուսակցութեան Ներկայացուցիչները
ԱՀ Ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասեան, 30
Մայիսին, ընդունած է Արցախի Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան ներկայացուցիչները, գլխաւորութեամբ Ատենապետ Բարդուղ Գալստեանի:
ԱՀ Ազգային ժողովի նախագահը ողջունելով ՌԱԿ-ի ներկայացուցիչները, ըսած է, որ իսկապէս խանդավառող է այն, որ ՌԱԿը, որպէս աւանդական կուսակցութիւն, իր գործող կառոյցը ունիԱրցախի
մէջ: Ան վստահութիւն յայտնած է, որ որպէս երկարամեայ փորձ ունեցող
ազգային կառոյց, Արցախի Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան հետ
համագործակցութիւնը մեծապէս արդիւնաւէտ պիտի ըլլայ: Շար. Էջ 10
ունենան տանիք իրենց գլխուն
վրայ: Սա իւրաքանչիւր մանկիկի նուազագոյն իրաւունքն է եւ

իւրաքանչիւր մեծահասակի
սուրբ պարտականութիւնը։
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
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Հաղորդագրութիւն

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Հանդիսապետութեամբ
Կատարուեց Բժիշկների Օրհնութեան Կարգ
Յունիսի 3-ին Սուրբ Գայիանէ
վանքում, հանդիսապետութեամբ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսի, կատարուեց
բժիշկների եւ բուժաշխատողների
օրհնութեան կարգ։
Այս առիթով դուրս էր բերուել Մայր
Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում պահուող
Սուրբ Ղուկաս աւետարանչի
մասունքակիր Աջը։ Սուրբ առաքեալը

համարւում է բժիշկների հովանաւորն
ու բարեխօսը։
Վեհափառ Հայրապետի գլխաւորութեամբ Մայր Աթոռի միաբանները Սուրբ Ղուկաս Աւետարանչի բարեխօսութեան հայցով
իրենց աղօթքը բարձրացրեցին առ
Աստուած համաւարակի դժուարին
պայմաններում իրենց աստուածահաճոյ ծառայութիւնը բերող
բժիշկների ու բուժաշխատողների
պահպանութեան,
անվտանգութեան եւ անձնուէր գործունէութեան
արդիւնաւորման համար։
Արարողութեանը ներկայ էին մի շարք
բժշկական հաստատութիւնների
ղեկավարներ, բժշկական կենտրոնների COVID-19 դարմանատների
պատասխանատուներ եւ բժիշկներ։
Օրհնութեան կարգի աւարտին

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն իր
խօսքն ուղղեց համայն մեր ժողովրդին
եւ ի մասնաւորի բժիշկներին ու
առողջապահութեան ոլորտի բոլոր
աշխատակիցներին։

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Խօսքը Բժիշկների
Օրհնութեան Արարողութեան Առիթով

Սիրելի հաւատաւոր հայորդիներ,
Աղօթական ոգով Սուրբ Ղուկաս
Աւետարանչի մասունքով օրհնութեան արարողութիւն կատարեցինք՝ հայցելով Տիրոջ զօրակցութիւնը համաւարակի տագնապալի փորձութեանը դիմագրաւող աշխարհին եւ մեր ժողովրդի
զաւակներին։
Առանձնաբար
Բարձրեալի օգնութիւնը եւ պահապանութիւնը խնդրեցինք դժուարին
այս օրերին ծանրագոյն պատասխանատուութեան ներքոյ աշխատող
բժիշկներին ու բուժաշխատողներին։
Մեր սրտի փափագն է մասնաւոր այս
արարողութեամբ Հայրապետական
Մեր սէրն ու օրհնութիւնը եւ բարձր
գնահատանքը վերստին բերելու
առողջապահութեան ոլորտի բոլոր
աշխատակիցներիդ՝ ի դէմս այստեղ
ներկայ մեր սիրելի բժիշկների,
եւ աղօթելու ձեր առողջութեան,
անվտանգութեան եւ անձնուէր
ծառայութեան արդիւնաւորման
համար։
Սիրելիներ, աստուածաշնորհ է
մարդու կեանքն ու առողջութիւնը։
Դուք էք նաեւ պահապաններն ու
հոգատարողները այդ մեծագոյն
պարգեւի եւ ներկայ բարդ հանգամանքներում ամենայն ջանադրութեամբ պայքարում էք համավարակից տուժածների կեանքի
պահպանման,
առողջութեան
վերականգնման եւ ապաքինման
համար։ Հիւանդի նկատմամբ բժշկի
պատասխանատուութեան ու հոգատարութեան կարեւորութիւնը
շեշտում է մեր մեծ բժշկապետ
Մխիթար Հերացին Հայոց Գրիգոր
Տղայ Կաթողիկոսի յորդորով գրուած
«Ջերմանց մխիթարութիւն» յայտնի
աշխատութեան մէջ։ Մարդուն

տրուած բազում շնորհներ, ինչպիսիք են հոգատարութիւնը, նուիրումը,
սէրն ու կարեկցանքը, դրսեւորւում են
ձեր շնորհակալ գործունէութեամբ,
որին ականատես ենք յատկապէս
համավարակի այս խռովայոյզ օրերին։ Մեծ նուիրումով հոգ տանելով
հիւանդներին՝ դուք արտայայտում էք
ձեր սէրը Աստծոյ եւ Աստծոյ կողմից
արարուած մարդու հանդէպ։ Արդարեւ,
ամէն մի տկար մարդու խնամքի մէջ
դրսեւորւում է խոնարհումն ու սէրը
առ Տէրը, ինչպէս Քրիստոս է ասում.
«Հիւանդ էի եւ Ինձ տեսնելու եկաք …
քանի որ Իմ այս փոքր եղբայրներից
մէկին արեցիք այդ՝ Ին՛ձ համար արեցիք» (Մատթ. 25.36-40)։
Յիրաւի, մեծ պատուի, յարգանքի ու
խոնարհումի է արժանի ձեր ծառայութիւնը, որ գնահատուած է եղել
բոլոր ժամանակներում։ Դրա վառ
վկայութիւնը մենք տեսնում ենք
նաեւ Նոր Կտակարանում, որտեղ
մեծարւում է Սուրբ Ղուկասը որպէս
յայտնի բժիշկ (Կող. 4.14), ով Իր
Աւետարանում յայտնում է Տիրոջ
պատուէրը՝ խնամատարելու հոգին
ու մարմինը (Ղուկ. 12.23)։ Ղուկաս
Աւետարանիչը քրիստոնեայ աշխարհում հովանաւորն ու բարեխօսն է
բժիշկների ու բուժաշխատողների եւ մշտապէս Աստծոյ առջեւ
բարեխօս է ձեզ համար, աջակից
երախտարժան առողջապահական
գործունէութիւն իրականացնողներիդ։
Այսօր էլ Աստուած զօրակից է ձեզ,
որ համավարակի այս օրերին նեղութիւնների դիմագրաւումով ձեր
գիտելիքները, փորձառութիւնն ու
կարողութիւնները ամբողջանուէր
ծառայեցնում էք մարդկանց բուժման, վարակուածների ապաքինման
համար։ Ի սրտէ աղօթքով մաղթում ենք
ձեզ քաջեռանդութիւն, ուժ ու կորով
աստուածահաճոյ եւ աստուածօրհնեալ ձեր վսեմ ծառայութեան մէջ:
Մենք վերստին Մեր օրհնութիւնն ու
շուտափոյթ կազդուրման մաղթանքն
ենք բերում վարակից տուժած Մեր
սիրելի զաւակներին, մեկուսացման
մէջ ապաքինուող մեր քոյրերին
ու եղբայրներին։ Աննկուն մնացէք

ոգով ու հաւատով, առ Աստուած
ապաւինութեամբ դիմագրաւելով
դժուարին փորձութիւնը, որպէսզի
ապաքինուած շարունակէք ստեղծարար ձեր կեանքը՝ ի սէր հարազատների ու մերձաւորների եւ մեր հայրենիքի։
Խորապէս անհանգստացած ենք, որ
տագնապալի այս օրերին համաւարակը
ահագնանում է եւ նոր ծաւալ ստանում՝
թանկագին կեանքեր խլելով։ Ամէնքս
մեր պատասխանատուութեամբ եւ
առողջապահական կանոններին
լրջութեամբ հետեւելով ի վիճակի
ենք կանխելու վարակի յետագայ
տարածումը եւ դուրս գալու այս
մտահոգիչ իրավիճակից։ Մեր
յորդորն է ամէնքիդ, որ ամենայն
խստութեամբ պահպանէք բոլոր հրահանգները՝ առողջ մնալու, վարակի
տարածման պատճառ չդառնալու
եւ այս փորձութիւնը միասնաբար
յաղթահարելու համար։
Ի սրտէ հայցում ենք, որ Ամենակալ
Տէրը պահի ու պահպանի համայն
աշխարհը, հայրենի մեր երկիրը
խաղաղութեան ու բարօրութեան
մէջ։ Այժմ միասնաբար աղօթենք առ
Բարձրեալն Աստուած եւ Սուրբ Ղուկաս
Աւետարանչի բարեխօսութեամբ
խնդրենք Տիրոջ աջակցութիւնն ու
օգնականութիւնը մեր բժիշկներին
ու բուժաշխատողներին եւ Իր ամենախնամ հովանին մեր ժողովրդին՝
ի Հայաստան, Արցախ եւ ի Սփիւռս.
Քրիստոս Աստուած մեր,
ամենախնամ Բժիշկ հոգիների եւ

մարմինների,
Սուրբ Ղուկաս Աւետարանչի
աղօթքներով եւ
բարեխօսութեամբ
օրհնիր, պահիր ու պահպանիր
մեր ժողովրդին եւ համայն
աշխարհին,
աշխարհականներին եւ
հոգեւորականներին,
մեծերին եւ փոքրերին, արանց եւ
կանանց,
եւ Քեզ ապաւինող Քո բոլոր
զաւակներին։
Պահիր եւ պահպանիր անձնուէր
ծառայութիւն մատուցող
մեր բժիշկներին եւ
բուժաշխատողներին,
ովքեր իրենց կեանքը հանապազ
վտանգի ենթարկելով
փրկում են մերձաւորի կեանքը։
Օրհնիր եւ բժշկութիւն պարգեւիր
վարակից ապաքինուող անձանց
եւ արիութիւն շնորհիր բոլոր
մեկուսացուածներին։
Քո սուրբ եւ պատուական խաչի
հովանու ներքոյ,
փրկի՛ր եւ ազատի՛ր երեւելի եւ
աներեւոյթ բոլոր թշնամիներից։
Եւ մեզ արժանի դարձրու
գոհութեամբ ու
երախտագիտութեամբ
փառաւորելու Քեզ Հօր եւ Սուրբ
Հոգու հետ,
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս
յաւիտենից. ամէն։
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ՌԱԿ-ի Երախտաւորները

Վեր. Արսէն Կէօրկիզեան

(Վան՝ 1889 – Փրաւիտենս՝ 1977)
ԱՐԱ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ

Ե

րախտաւոր Արսէն Կէօրկիզեան ծնած է Վան,
1889-ին, ծնողաց՝ Աղաճանի եւ Շուշանի յարկին
տակ: Հայրը՝ Աղաճան, շուրջ 40 տարի եղած է
աւետարանական համայնքի քարոզիչ, Վասպուրականի
նահանգէն ներս:
Նախնական եւ երկրորդական ուսման համար Կէօրկիզեան կը յաճախէ Վանի Ամերիկեան վարժարանը,
ու ապա իր ուսումը կը շարունակէ, յաճախելով
Մարզուանի ծանօթ «Անատոլիա» քոլեճը: 1911-ին կը
վերադառնայ ծնողաց մօտ, հօր ցուցմունքով կ’որոշէ
հետեւիլ Աստուածաբանութեան, ու բարձրագոյն ուսման
համար կը մեկնի Գերմանիա, յաճախելու Պերլինի
Ալիանս Սեմինարը:
1913-ին կը վերադառնայ ծննդավայր: Որպէս տեսուչ, իրեն կը վստահուի Վանի
աղջկանց վարժարանը, ու ապա ան հիմը կը դնէ տղոց վարժարանին:
Վանի մէջ կը միանայ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան շարքերուն,
դառնալով Արտակ Դարբինեանի գործակիցը:
Առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքին իր անվերապահ մասնակցութիւնը կը բերէ Արեւմտահայութեան դէպի Կովկաս տեղափոխման գործին:
Վանի հերոսամարտէն ետք, Կէօրկիզեան եւս վերջնականապէս կու գայ
Թիֆլիս: 1915-ին վերջերը կ’ուղարկուի Պաքու, որպէս ուսուցիչ եւ քարոզիչ:
Պաքուի հայկական վարժարանէն ներս, ան իր կոչումին գիտակից, հայերէն
լեզու կը դասաւանդէ հոն տեղափոխուած որբերուն, միաժամանակ ծառայելով
աւետարանական համայնքին:
1917-ին կը հրաւիրուի Երեւան, որպէս պաշտօնեայ՝ Մերձաւոր Արեւելքի
նպաստամատոյցին, ուր ան կը ծառայէ Ամերիկեան որբանոցէն եւ գաղթավայրէն
ներս, կը կազմակերպէ գաղթականներու տեղաւորման ու պարէնաւորման
աշխատանքները:
Տարի մը ետք կ’անցնի Պարսկաստան, ու, որպէս դասատու, կարճ ժամանակի
մը համար կը պաշտօնավարէ Թաւրիզի ու Համատանի վարժարաններէն ներս:
Թեհրանի Ազգային խորհուրդի որոշումով, որպէս ներկայացուցիչ, կ’անցնի
Պաաքուպա (Իրաք), անգլիացիներու մօտ եղած որբերը եւ գաղթականները
տեղաւորելու համար: Այդ ընթացքին, անգլիական զինուորական իշխանութիւններու օժանդակութեամբ, Պաաքուպայի մէջ կը հաստատէ գաղթակայաններ, ուր կը տեղաւորէ ու կը պատսպարէ շուրջ 800 հայ որբ: Այնուհետեւ
կ’անցնի Պաղտատ, ուր որպէս հոգեւոր հովիւ, իր օժանդակութիւնը կը բերէ
անապատ քշուած շուրջ 20 000 հայ գաղթական բեկորներուն:
Պաաքուպայի մէջ անոր գործակիցը կ’ըլլայ ՌԱԿ-ի ուրիշ երախտաւոր մը,
Որբերու հայրիկ՝ Ռուբէն Հերեանը:
Այստեղ պէտք է նշել, որ փրկուած գաղթական հայու բեկորները, որոնք
յետագային պիտի կազմէին Միջին Արեւելքի շէնշող գաղութներէն՝ Իրաքի
հայկական գաղութը, իրենց ազգային կառոյցներով, եկած էին առաւելաբար
Հաճընէն, Սղերթէն, Զէյթունէն եւ Վանէն:

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ
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1919-ին Կէօրկիզեան կու գայ Երեւան, դառնալու աւետարանական համայնքի
քարոզիչը՝ քաղաքամայր Երեւանի մէջ: Նոյն ատեն ան կը պաշտօնավարէ
Նիր իսթ ռիլիֆ (Near East Relief) եւ Լորտ Մէյըրզ ֆոնտ (Lord Mayor’s Fund)
կազմակերպութիւններէն ներս:
Այս շրջանին Երեւանի մէջ հիմնաւորուած էր Թիֆլիսէն տեղափոխուած՝
Ռամկավար Կուսակցութեան կառոյցը, որուն պաշտօնաթերթը կը խմբագրէ
Կէօրկիզեանի Վանի գործընկեր, ՌԱԿ-ի երախտաւոր՝ Արտակ Դարբինեանը:
Կէօրկիզեան այդ ժամանակ, Դարբինեանի կողքին ինք եւս կը խմբագրէ
«Հայաստանի Ձայն» օրաթերթը եւ կը դառնայ Ռամկավար կուսակցութեան
Հայաստանի շրջանի կառոյցի ատենադպիրը:
Հոս կ’արժէ աւելցնել, որ անցնող հինգ տարիներուն, Կէօրկիզեան դարձած էր
ոչ միայն համայնքային քարոզիչ, այլ նաեւ Սարդարապատի հերոսամարտի ու
գաղթականութեան օժանդակելու վեհ գործին սատարող, ու գալով անկախացած
Հայաստան, ան իր գաղափարական համոզումով կը ծառայէր հայ ժողովուրդի
յաւերժական հայրենիքին: Սակայն, քաղաքական տարբեր հոսանքներու
համար ան դարձած էր կասկածելի տարր, ու Հայաստանի խորհրդայնացումէն
շաբաթներ առաջ, Հայաստանի օրուայ դաշնակցական իշխանութիւնները
Դարբինեանն ու Կէօրկիզեանը ձերբակալած եւ աքսորած են Հայաստանէն:
Արտակ Դարբինեանին կը վիճակուի հասնիլ Պոլիս, ուր գոյութիւն ունէր
Ռամկավար կուսակցութեան գործող ու կայուն շրջանակ, իսկ Կէօրկիզեան
Պարսկաստանի մէջ պաշտօն կը ստանձնէ, որպէս հովիւ ծառայելու Թաւրիզի
համայնքին:
1923-ին երախտաւորը կը ձեռնադրուի Պատուելի ու կը հրաւիրուի Միացեալ
Նահանգներ:
Միացեալ Նահանգներ ժամանելէ ետք կը հետեւի Փրինսթըն (Princeton)
համալսարանի Աստուածաբանական ճեմարանի դասընթացքներուն:
Ամերիկայի արեւելեան շրջանէն ներս Կէօրկիզեան կը դառնայ ՌԱԿ Ամերիկայի
շրջանակի վարիչ քարտուղար ու, որպէս շրջուն գործիչ, կը շրջի արեւելեան
նահանգներու հայկական գաղութները՝ Պոսթըն, Փրաւիտենս, Շիքակօ,
Ֆիլատելֆիա, Նիւ Եորք եւ Նիւ Ճըրզի: Այս շրջանին ան մնայուն կերպով
կ’աշխատակցի «Պայքար» օրաթերթին:
1925-ին կը նշանակուի Հայ աւետարանական համայնքի հովիւ, ծառայելով նախ
Ուեսթ Նիւ Եորք (West New York) համայնքին ու ապա Փաթըրսըն (Patterson)
համայնքէն ներս: Այստեղ տեղին է նշել, որ երկու քաղաքներն ալ Նիւ Ճըրզիի
ատենոյ հայկական եռուզեռի կեդրոններ կը նկատուէին:
Կէօրկիզեանի ջանքերով 1928-ին Նիւ Ճըրզիի մէջ կը կառուցուի Հայ աւետարանական նոր եկեղեցական կառոյց, որպէս համայնքային կեդրոնատեղի:
1934-ին երախտաւորը կը ստանայ Պսակաւոր արուեստից տիտղոս՝ Նիւ Եորքի
Եունյըն (Union) Աստուածաբանական սէմինարէն:
1936-ին հրաւէր կը ստանայ, գալու Ֆրէզնօ, ուր գոյութիւն ունէր Հայ աւետարանական համայնք մը: Իրեն շնորհիւ, պէտք է ըսել, որ ազգային կեանքը նոր
եռուզեռ մը կ’ապրի:
Յաջորդ տարին (1937) կ’անցնի Ֆաուլըր (Fowler), Ֆրէզնոյի մօտակայ այս աւանի
հայ Աւետարանական եկեղեցւոյ հովուական պաշտօնը վարելու: Նոյն տարին
Ֆրէզնօ կը ժամանէ Անդրանիկ Անդրէասեանը, որպէս խմբագիր «Նոր Օր»
եռօրեայի: Կէօրկիզեան մօտէն կը գործակցի Անդրէասեանի հետ, իր մնայուն
աշխատութիւնը բերելով եռօրեային:
Համաշխարհային երկրորդ պատերազմի տարիներուն, Ֆրէզնօն հետզհետէ
դարձած էր Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներու հայաբնակ կարեւոր գաղութը,
ծաւալելով հասարակական բեղուն կեանք: Հոգեւորական իր պաշտօնին
առընթեր երախտաւորը իր անվերապահ մասնակցութեամբ կը սատարէ
ՌԱԿ-ի Արեւմտեան շրջանակի աշխուժացման, ինչպէս նաեւ Վարդանանց
ասպետներու կազմակերպութեան:
Շար. Էջ 05

Փառք Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան Դիւցազն Կերտիչներուն
ԽԱՉԻԿ ՃԱՆՈՅԵԱՆ
«Զոյգ եզ ունիմ, կու տամ ծախու,
Քանի որ տան պիտի ծախեմ,
Թիֆենկ առնեմ զիմ կիկոյին
Տանիմ գրեմ ֆիտայի։
Ախ Տէր Աստուած հոգիս չառնես,
Մինչեւ կիկոն տեսնէի
Ուսին թիֆենկ տոշին ֆիշենկ,
Ա՜խ այդ օրը մեռնէի»։

Հ

Ֆիտայի հօր երգը

ինգշաբթի Մայիս 28, 2020-ին, հակառակ աշխարհի մէջ տիրող համաճարակին, աշխարհացրիւ հայութիւնը արդար հպարտութեամբ պիտի
նշէ Սարդարապատի անունով մկրտուած Մայիս 1918-ի Պաշ Ապարանի,
Ղարաքիլիսայի եւ Սարդարապատի պանծալի ճակատամարտներուն 102-րդ
տարեդարձը։
Հինգ դարերու ստրկութենէն ետք, հայ ժողովուրդը մօտ 60 տարի շարունակ
պայքարեցաւ իր ազատամարտիկներուն եւ ֆիտայիներու ծով արեան գնով,
Սարդարապատի ճակատամարտին յաղթանակով հիմնաքարը դրաւ մեր
Հայրենիքի Առաջին Հանրապետութեան։
Սարդարապատի ճակատամարտին հայ ժողովուրդը իր բոլոր կուսակցութիւններով խաւերով, տարիքով, պաշտօններով եւ զինուորներով անխոնջ
պայքար մը մղեց թուրք արիւնարբու ոսոխին դէմ, գլխաւորութեամբ՝ հայ
ժողովուրդի թանկագին զինուորականներէն զօրավարներ՝ Նազարբեկեանի,

Սելիկեանի եւ Բերումեանի։ Ահա Մայիս 28-ին վերջապէս, մեր պատմական
հողի փոքր մասին վրայ, հիմը դրուեցաւ ազատ եւ անկախ Հայաստանի Առաջին
Հանրապետութեան։
Հազար փառք եւ օրհնութիւն մեր ժողովուրդի այն զաւակներուն, որոնք
արիութեամբ եւ արժանի վարքով ու բարքով կերտեցին այդ անկախութիւնը։
Բազմաթիւ հայեր, որոնք պայքարեցան եւ իրենց կեանքը նուիրեցին, իրենց
բոցավար աչքերը առ յաւէտ փակեցին, առանց տեսնելու մեր հրաշագեղ ազատ
անկախ հայրենիքը իր ստեղծագործ եւ խելացի ժողովուրդով։
Այսօր 102 տարեկան մեր հայրենիքը, հակառակ դիմագրաւած ծով դժուարութիւններուն, մեր ողջ հայութեան ու մանաւանդ Սփիւռքի հայութեան յոյսը
եւ ապաւէնն է։ Հարիւր տարի տեսանք եւ վայելեցինք մեր պետականութեան
բարիքները։
Այսօր Հայաստանը աշխարհացրիւ հայութեան երազներու իրականացման
ներշնչման մեծագոյն աղբիւրն է, օրհասական օրերու իր զաւակներուն գիրկը
բացող եւ անոնց ընդունող երկիրն է մեր հայրենիքը։
Ճիշտ ասոր համար է, որ մեր հայրենիքը մեզի համար մեր մարմնի մէջ հոսող
արիւնն է, եւ մեր աչքի լոյսի պէս պէտք է պահուի, եւ հայրենաբնակ ժողովուրդի
վրայ գուրգուրանք։ Որեւէ իշխանութիւն որ այս գիտակցութիւնը չկարենայ
հասկնալ եւ ծառայել մեր ժողովուրդին, պիտի արժանանայ ողջ հայութեան
դժգոհութեան։
Հատեւաբար մեր մաղթանքն է, որ մեր հայրենի իշխանաւորները կարենան այնպիսի մեծագործութիւններ կատարեն, որ իրաւմամբ արժանանան
անկախութեան եւ հայրենակերտման ճամբուն վրայ նահատակուած հերոսներու
եւ ներկայ հայ ժողովուրդին օրհնութիւններուն եւ անոնք դառնան մեր
ժողովուրդի ճակատը պայծառացնող լուսաշող աստղեր։
Խունկ ու աղօթք Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան նահատակներուն
եւ հազար փառք հայրենակերտ, հերոսածին հայ ժողովուրդին։
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Աշխարհի Տարօրինակութիւններէն
ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
Մայրերու Օրուան Տօնակատարութիւնը . . .

Կիրակի, Մայիս 10-ը մայրերու օր էր ամերիկայի տարածքին եւ հաւանաբար ալ շատ
մը այլ երկիրներու մէջ։ Դժբախտաբար
սակայն մարդիկ չկրցան արժանավայել
կերպով տօնել մայրերու օրը, պսակաձեւ
ժահրի հետեւանքով պարտադրուած տնային կալանքին պատճառաւ։
Ամերիկայի մէջ գէթ՝ սովորութիւն դարձած էր
որ մարդիկ իրենց մայրերն ու կիները ճաշարան տանէին այդ օր, որպէսզի անոնք ճաշ
պատրաստելու խոհանոցային տաղտուկէն
ձերբազատուէին։ Բայդ դժբախտաբար
բոլոր ճաշարանները փակ էին այդ օր։
Բարեբախտաբար ծաղկավաճառներուն թոյլատրուեցաւ որ այդ օր բանային
իրենց դռները որպէսզի մարդիկ գոնէ ծաղկեփունջերով կարենային պատուել
իրենց մայրերն ու կիները։
Ամերիկեան ասացուածքը կ՛ըսէ, «Necessity is the mother of invention.»
Այսինքն՝ անհրաժեշտութիւնը մայրն է ստեղծագործութեան։ Եւ ահա այս մէկը
իրականութիւն դարձաւ Պրազիլիոյ մեծագոյն քաղաք Սաու Փաուլոյի մէջ։ Հիմա
թոյլ տուէք որ բացատրեմ թէ ի՞նչ եղաւ հոն։
Ռատրիկօ Քունհա արհեստավարժ յայտնի դաշնակահար մըն է պրազիլիոյ
մէջ։ Մայրերու օրուան առիթով՝ ան իր դաշնամուրը զետեղած է բեռնատար
ինքնաշարժի մը վրայ (տես նկարը) եւ սկսած է շրջագայիլ Սաու Փաուլոյի
փողոցները, իր նուագով դրուատելու մայրերը եւ շնորհակալութիւն յայտնելու
անոնց, իրենց ըրած զոհողութեանց համար։
Երբ այս լսեցի՝ մտաբերեցի ասացուածք մը որ կ՛ըսէ, «Եթէ լեռը Մուհամմէտին
քով չի գար, Մուհամմէտը լեռան քով կ՛երթայ . . .» Այս պարագային՝ եթէ
ընտանիքները չեն կրնար նուագահանդէսի երթալ, ուրեմն նուագահանդէսը
իրենց մօտ կու գայ։
Ինծի կը մնայ շնորհաւորել Ռատրիկոն իր այս անզուգական արարքին համար
եւ Սաու Փաուլոյի ժողովուրդին կողմէ երախտագիտութիւն յայտնել իրեն եւ
յաջողութիւն մաղթել իր ապագայի ծրագիրներուն համար։

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ
Կալանքի Տակ՝ Ողջագրու՞մ . . .

«Անհրաժեշտութիւնը մայրն է ստեղծագործութեան» պիտակին պատկանող
ուրիշ երեւոյթ մըն ալ դրսեւորուած է վերջերս Գալիֆորնիոյ Ռիվըրսայտ
քաղաքին մէջ։
Գիտենք որ պսակաձեւ ժահրին պատճառած տնային կալանքին հետեւանքով նոյնիսկ ընտանեկան այցելութիւնները դադրած են, անսալով պետական
հրահանգ / թելադրութիւններուն։
Բայց գիտենք նաեւ որ «Կամենալը՝ կարենալ է։» Ուստի վերոյիշեալ քաղաքէն
հիւանդապահուհի մը՝ Լինտզի Օքրէյ անունով, հետեւեալ միտքը յղացած է
որպէսզի իր տաս տարեկան աղջիկը թէ չզրկուի մեծ մօր այցելութենէն եւ թէ
ալ սխալմամբ չվարակէ զայն կամ չվարակուի անկէ՝ պսակաձեւ ժահրէն։
Դիտեցէք կցուած նկարը եւ պիտի տեսնէք թէ փոքրիկն Փէյճ ի՞նչ ձեւով կը
ողջագուրուի իր մեծ մօր հետ։ Բաղնիքի յատուկ թափանցիկ վարագոյր մըն
է զիրենք բաժնողը՝ որ օժտուած է դարձեալ նոյն վարագոյրի նիւթէն շինուած
խողովակներով, որոնց ընդմէջէն ձեռքերը կերկարին եւ ողջագուրումը տեղի
կ՛ունենայ . . .
Իսկ եթէ մեծ մայր մը եւ կամ մեծ հայր մը կը գտնուին ծերանոցի մը մէջ,
զիրենք այցելողները կրնան մի միայն պատուհանին ետեւէն խօսիլ եւ ձեռքի
շարժումներով բարեւել եւ համբոյրներ դրոշմել անոնց։ Սա է ընդունուած
փրոթոքոլը առ այժմ։
Սակայն պատահի որ՝ Աստուած մի արասցէ, ընտանիքէն անդամ մը պսակաձեւ
ժահրէն վարակուի եւ մահանայ, հիւանդանոցը անոր մարմինն անգամ չի յանձնէր
ընտանիքին։ Այլ մարմինը այրելով՝ մոխիրը կը յանձնեն իրենց, հիւանդանոցի
պատասխանատու մարդիկ։
Սա իսկապէս դժբախտութիւն
մըն
է
որ
յանկարծ
իրականութիւն դարձաւ եւ
ընդհանրացաւ ամէնուրեք։
Ինչո՞ւ կը յայտնաբերեմ այս
բոլորը։ Անոր համար որ զգոյշ
պէտք է ըլլալ եւ ոչ անհրաժեշտ
առաքելութեամբ տունէն դուրս
չելլել, որպէսզի այդ անախորժ
հետեւանքներուն ենթակայ
չըլլանք։ «Համբերութիւնը
Ոսկի է», կ՛ըսէ հայկական
ասացուածքը եւ պէտք է
անսալ անոր ու վերջ . . .

Հրճուանք

ՌԱԿ-ի Երախտաւորները

Վեր. Արսէն Կէօրկիզեան

(Վան՝ 1889 – Փրաւիտենս՝ 1977)
Սկիզբը Էջ 04
1943-ին կը վերադառնայ Արեւելեան Ամերիկա, ուր շուրջ 10 տարի կը ծառայէ
որպէս հովիւ Սէյմ Տէփօ համայնքէն ներս:
1935-ին, երբ կ’որոշէ հանգստեան կոչուիլ Պոսթընի մէջ, Հայ աւետարանական
համայնքը կարեւոր կը նկատէ իր ներկայութիւնը Փրաւիտենսի (Providance)
մէջ, եւ ան կ’որոշէ հաստատուիլ հոն, ուր իր քարոզիչի հանգամանքի կողքին
կը նուիրուի հրատարակչական աշխատանքի:
Աստուածաբանական ճիւղին հետեւելու տարիներուն իր կատարած ուսումնասիրութիւնը աշխատութեամբ մը ան պատրաստած էր հրատարակութեան, որ
լոյս կը տեսնէ «Պաւղիկեան-Թոնդրակեցիներու շարժումը Հայ առաքելական
եկեղեցւոյ մէջ՝ եօթներորդ դարէն մինչեւ տասներկրորդ դար» խորագրով:
Երախաւորը մնաց որպէս մնայուն աշխատակից ՌԱԿ-ի «Պայքար» օրաթերթին
եւ «Նոր Օր» եռօրեային, ինչպէս նաեւ «Հայաստանի Կոչնակ»ին:
1965-ին իր փաստագրական նիւթերու առաջին հրատարակութիւնը կ’ըլլայ
«Վասպուրականի Հերոսամարտը (1915՝ Ապրիլ 7 – Մայիս 7)», իսկ 1967-ին լոյս
կը տեսնէ «Մեր Ազգային Գոյապայքարը՝ 1915-1922թթ. զուլումի տարիներուն»:
Վերջին հատորը իր արժէքաւոր պարունակութեան համար կ’արժանանայ
Թ.Մ.Մ. Հայկաշէն Ուզունեան գրական մրցանակին:
1968-ին Կէօրկիզեան քարոզիչի իր պաշտօնէն հանգստեան կոչուելէ ետք,
մօտէն կը հետեւի հայրենիքի վերելքին եւ Սփիւռքի մէջ ծաւալող ազգային
շարժումներուն:
1977-ին, Փրաւիտենսի մէջ, 88 տարեկանին ան պիտի փակէր իր աչքերը,
արժանանալով ազգային յուղարկաւորութեան:

«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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Բանաստեղծին
Անկիւնը
Երկար ու ձի՜գ տարիներ
Խարխափում ես խաւարում,
Խաւարասէր իմ ընկեր,
Զուր ես դոփում անդադրում։
Դուրս եկ նեղլիկ պատիճից,
Շնչիր ազատ, լիաթոք,
Հեռո՛ւ, մահուան մահիճից,
Ապրիր ուրախ ու անհոգ։
Ազա՜տ էակ է մարդը,
Ողջ էութեան թանկ զարդը,
Մի՛ կաշկանդուիր դու երբէք,
Եղիր հպա՛րտ, ոչ թէ հեգ։
***

Լուսին
Դու լուսատու՝ երկնային,
Լոյս ես սփռում բոլորին,
Ես ու իմ հեզ սիրուհին
Սպասում ենք քեզ կրկին։
Մթնել է արդ մեր այգին,
Հայեացքներս երկնքին
Քեզ ենք երգում խնդագին,
Շողքդ գցիր գետակին...

Անցնում էի կարօտ-պապակ
Պատուհանիդ առջևով,
Երբ գամուեցի թթենու տակ
Տեսակցելու մեծ յոյսով...
Ելար տանից շօրօրալով,
Անցար երկար ծառուղին,
Թաքստոցից քեզ դիտելով
Հրճւում էի սրտագին։
****

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։
***
Ձեր հոգու խորունկ
ծալքերում՝ խաւար
Պահպանում էք ձեր
աւանդները՝ հի՜ն.
Սակայն առերես
քարոզնե՜ր, պայքա՜ր,
Թէ կեղծ է ու սին երանգն՝
ազգային։
ԺՈՐԱ ՀԱՄԲԱՐՉԵԱՆ

Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

ՉորեքշաբÃÇ, 3 Յունիս 2020

Փուլային Տարբերակ
ՎԱՀԷ ՄԵՍՐՈՊԵԱՆ

Ք

աղաքականութեան մէջ եթէ կողմերը համաձայնեցնում են իրենց
տեսակէտները կամ կողմերից մէկը յաղթող է եւ ուժի դիրքերից է խօսում,
նա թելադրում կամ պարտադրում է համաձայնութեան տարբերակ, որը
կարող է արտայայտուել բարի կամքի դրսեւորումով՝ պարտականութիւնների
կատարումով, կամաց-կամաց տուգանքների վճարումով, հարկերի վճարում
փուլային տարբերակով եւ այլն։ Սակայն լինում են դէպքեր, երբ հարցը լուծւում
է անմիջապէս։ Օրինակ՝ Ալեքսանդր Մակեդոնացին «Գորդեան հանգոյց»-ի
խնդիրը լուծեց թրի հարուածով՝ կտրելով, ոչնչացնելով այդ հանգոյցը։ Իսկ
սովորաբար, յաղթող պետութիւնը՝ նայած թէ ինչ սահմանների է հասել իր
զինուորը, այդ տարածքը գրաւում է, իւրացնում կամ էլ ստիպում, որ այդ
տարածքում բնակուող բնակչութիւնը իրեն հարկատու լինի՝ պահպանելով իր
պետականութիւնը։
Արցախեան հակամարտութեան ժամանակ, որը մեզ պարտադրուեց (մենք
ցանկանում էինք հարցը լուծել խաղաղութեամբ` համապատասխան ատեանների որոշման արդիւնքում), սակայն ազերիները մեզ պարտադրեցին պատերազմ,
որի արդիւնքում մենք ոչ միայն ազատագրեցինք Արցախի տարածքները (մի
փոքր տարածք առայժմ ազատագրուած չէ), այլ նաեւ հարակից շրջանները,
որի մասին, կարծում եմ, սկզբում չէինք էլ մտածում։
Այժմ մենք ազատագրել ենք Արցախ աշխարհի պատմական տարածքների
զգալի հատուածներ, որոնք հայկական տարածքներ են եղել հազարամեակների
ընթացքում, եւ հիմա նրանք մեզ ուզում են պարտադրել արցախեան հարցի
լուծման փուլային տարբերակ։ Այսինքն՝ կամաց-կամաց, շրջան-շրջանի հետեւից
յանձնւում են ազատագրուած տարածքները, յետոյ Արցախի ժողովրդի (նաեւ
վերադարձած փախստականների, ուրիշ տարբերակով՝ Ադրբեջանի ժողովրդի)
կամաարտայայտման միջոցով Արցախը ստանում է յատուկ կարգավիճակ կամ
անկախութիւն։
Ռուսաստանի Դաշնութեան արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի (Քալանթարեան) յայտարարութիւնը, թէ Արցախի կարգաւորման հարցը պէտք է լուծուի
փուլային տարբերակով, իրարանցում առաջացրեց ՀՀ-ի եւ Արցախի քաղաքական շրջաններում։ Սակայն, կարծում եմ, որ այս հարցին մեր քաղաքագէտներն
ու իշխանաւորները պէտք է անդրադառնային, կանխատեսէին դեռեւս ԱլիեւՓաշինեան բանավէճից յետոյ։ Բանավէճի վերջնամասում հարցերից մէկը, որ
տրուեց «Комерсант» թերթի լրագրողի կողմից (ատրպէյճանցի էր, հաւանաբար),
հենց այդ փուլային տարբերակի մասին էր, որն իր խօսքում հաստատեց նաեւ
Ալիեւը։ Ուրեմն՝ կարելի է ենթադրել, որ այդ հարցի ձեւակերպումը նախապէս
պայմանաւորուած է եղել (դա նաեւ կողմնակի երեւում էր), որի շարունակութիւնն
էլ արտայայտուեց Լավրովի ելոյթում։ ՀՀ-ի արտգործնախարար Զոհրապ
Մնացականեանը հերքեց, որ այդ տարբերակը բանակցային գործընթացի
մաս է կազմում՝ նշելով, որ Քի Վեսթից մինչեւ 2014-16-18 թուականներն այդ
մօտեցումներն ընդունելի չեն եղել հայկական կողմի համար, սակայն, երեւի
միտումնաւոր չնշեց 2019 թուականի պայմանաւորուածութիւնը, որի մասին
իր խօսքում յիշատակեց Լավրովը։
Հարց է առաջանում, ինչի՞ մասին են խօսել մէկ տարի առաջ։ Մնացականեանը
գաղտնի՞ է պահում այդ պայմանաւորուածութիւնը։ Չէ՞ որ վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեանը ասել էր, որ բանակցային գործընթացը հրապարակային է լինելու,
ոչ ոք ոչինչ չի թաքցնելու, եւ ամեն հարցի վերաբերեալ որոշում կը կատարուի
հենց Հանրապետութեան հրապարակում։
Նիկոլ Փաշինեանի «Սա Հայաստան է» շատ կարեւոր արտայայտութիւնը,
որ հնչեցրեց Արցախում, յետագայում, կարծես, անհասցէ էր, որովհետեւ
արտգործնախարարը դրանից յետոյ տրուած երկու հարցազրոյցներում խուսափեց դրան պատասխանելուց եւ նոյնիսկ, թէկուզ դիւանագիտական լեզուով
այն չհաստատեց։ Եւ այն խօսակցութիւնները, որ Արցախը պէտք է միանայ
Հայաստանին, որովհետեւ արցախեան շարժումը սկսուել է «Միացում» կարգախօսով, որի գաղափարը տիրում էր խորհրդային 70 տարիների ընթացքում,
չպահպանուեց եւ մոռացուեց Արցախի նախագահական ընտրութիւնների
ժամանակ։ Այդ մասին խօսում էր միայն նախագահի թեկնածու Վահան
Բադասեանը, ով էլ անհրաժեշտ ձայների քանակ չհաւաքեց։
Սակայն, քանի որ մենք այս հակամարտութեան մէջ հանդիսանում ենք յաղթող
պետութիւն, ուրեմն, ինչպէս նշեցի վերեւում, յաղթող պետութիւնն է թելադրում
կանոնները։ Մենք ոչ մի փուլային, փոխզիջման տարբերակին էլ համաձայն
չենք։ Փոխզիջում արդեն արել ենք 1994 թուականին, երբ պարտադրուած կամ
յամոզման տարբերակում համաձայնուեցինք զօրքերը դուրս չբերել Քուռ գետի
ափ։ Մենք դեռ պահանջատէր ենք՝ Ատրպէյճանի նկատմամբ մեր տարածքային
ամբողջականութիւնը վերականգնելու հարցում։ Խօսքս դեռեւս 1920 թուականին
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կայացրած ուիլսոնեան «Իրաւարար վճռի» մասին է, երբ գծուեց հայ-թուրքական
սահմանը։ Իսկ դրանից յետոյ միայն 1921 թուականի յուլիսի 4-5-ին Քաղբիւրոն
անհիմն, անօրինական, ապօրինի որոշում կայացրեց Լեռնային Ղարաբաղը
Ատրպէյճանին բռնակցելու վերաբերեալ։ Հայաստանի Հանրապետութիւնը
մինչեւ 1921 թուականը ճանաչուած է եղել պետութիւնների կողմից, իսկ
Ատրպէյճան պետութիւն գոյութիւն չուներ եւ չէր էլ կարող ճանաչուել։
Այս եւ մի շարք այլ հիմնաւոր փաստերի առկայութեան պայմաններում էլ
դեռ փոքրիկ սուլթանիկը յաւակնում է Արցախին, նոյնիսկ Զանգեզուրին ու
Երեւանին։ Ժամանակն է բացատրել, հասկացնել, որում մեղմ ասած թերացել
ենք, որ մենք ենք յաղթող պետութիւնը եւ մենք ենք թելադրելու պայմանները։
Միացումը, ըստ Արցախի Հանրապետութեան սահմանադրական դրոյթների
(տարածքների վերաբերեալ), անխուսափելի է, եւ այն պէտք է իրականացնել։
ԱՀ-ի նորընտիր նախագահը, շահադիտական, կարերիստական ձգտումներից
ելնելով, այդ մասին չի խօսում։ Ձգտում են պահպանել բիւրոկրատական
աշխատակազմ՝ նախարարներ, վարչութեան պետեր, պատգամաւորներ...
ովքեր օգտւում են պետական՝ ՀՀ-ի պիւտճէթային միջոցներից։
Արցախեան խնդրի լուծումը մեր բազմադարեան պայքարի արդիւնքը պէտք
է հանդիսանայ։ Դա այն խնդիրն է, որով պէտք է արժեւորուի հայ ազգը։
Անկախութեան տարիների նախագահները պարտուողական կամ թաքնուած
հակազգային դիրքորոշումներ են ունեցել եւ չեն կարողացել, միգուցէ չեն
թողել կամ չեն ցանկացել հայ ազգի շահերից հանդէս գալ։ Նոյնիսկ ցանկացել
են Արցախի անկախութիւնը փոխանակել Մեղրիի շրջանով։ Ինչպիսի՞ ոչ հայ
պէտք է լինել, որ համաձայնութեան գայ այս հարցի շուրջը։
Արցախի անկախութիւնը եւ նրա հետ մեր անվտանգութիւնը ապահովող
տարածքները մեր ամենամեծ ձեռքբերումներն են 600 տարուայ պետականութեան կորստից յետոյ։ Մենք չենք կարող զիջել ազատագրուած տարածքները,
որովհետեւ դրանք Արցախի գոյութեան անվտանգութեան գօտին են (միակ
ճիշտ գնահատականը Նիկոլ Փաշինեանի կողմից)։
Իսկ առաւել ճիշտ մօտեցումն այս հարցի վերաբերեալ՝ Ուտրօ Ուիլսընի
«Իրաւարար վճռի» իրականացումն է, որը կը լուծի բոլոր հարցերը։
Հայրենազրկուած ազգը պէտք է ձգտի հայրենատիրութեան։ Ուրիշ ճանապարհ
չկայ։
Մեր բոլոր ուժերն ուղղենք պահանջատիրութեան ուղղութեամբ՝ արդարութեան
վերականգնմանը...

Տեղական Լուրեր
Լոս Անճելըսը Մարտական Գործողութիւններու Գօտի՞
Սկիզբը Էջ 01
Քիչ մը հեռու կանգնած էր ոստիկանութեան խումբը, իսկ փողոցի մէջտեղը
կ’այրէր հրկիզուած առարկայ մը։
Թղթակիցի խօսքով՝ Լոս Անճելըսը
վերածուած է մարտական գործողութիւններու գօտիի։
Համաձայն Associated Press-ի
տուեալներուն՝ հինգշաբթի ԱՄՆ 16
քաղաքներու մէջ ձերբակալուած է
աւելի քան 1300 մարդ, որոնցմէ 500-ը՝
Լոս Անճելըսի մէջ։

Նախօրէին յայտնի դարձած էր երկու
զոհի մասին անկարգութիւններու հետեւանքով։ Անոնցմէ մէկը
Անվտանգութեան դաշնային ծառայութեան գործակալ էր։
Յիշեցնենք, որ անկարգութիւնները
սկսած են Մինիափոլիսի մէջ ոստիկանի
կողմէ Ճորճ Ֆլոյտի սպանութենէն ետք։
Տեսախցիկը նկարած էր պահը, երբ
ոստիկանութեան այժմ արդէն նախկին
սպայ Տերիք Չովին ծունկով խեղդած
էր Ֆլոյտը։ Աւելի ուշ Ֆլոյտ մահացած
էր հիւանդանոցին մէջ։

Անկարգութեանց Հետեւանքով Շուրջ 3 Հազար Մարդ
Ձերբակալուած Է Լոս Անճելըսի Մէջ
ԱՄՆ Քալիֆորնիա նահանգի Լոս
Անճելըսի շրջանին ուրբաթ օրէն
սկսեալ գրեթէ 2.7 հազար մարդ ձերբակալուած է: Այս մասին կը յայտնէ Los
Angeles Times պարբերականը:
Համաձայն թերթի տուեալներու՝
ցոյցերու ժամանակ՝ ուրբաթ օրէն
մինչեւ երեքշաբթի առաւօտեան,
նուազագոյնը 2216 մարդ ձերբակալուած է Լոս Անճելըսի մէջ: Եւս
475 մարդ ձերբակալուած է Սանթա

Մոնիքա եւ Լոնկ Պիչ քաղաքներուն
մէջ:
Անոնց մեծամասնութիւնը ձերբակալուած է ոստիկանութեան չենթարկուելու, պարէտային ժամը
խախտելու, ինչպէս նաեւ գողութիւն
ընելու եւ իրաւապահներուն վրայ
յարձակելու համար: Շրջանի իշխանութիւնները նաեւ հաղորդած են, որ
պարէտային ժամը երկարաձգուած է:
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Քորոնա» Համաճարակի Հետ Կապուած Իրավիճակը
Հայաստանի Մէջ Կը Շարունակէ Վատթարանալ.
Վարչապետ
Սկիզբը Էջ 01
«1 միլիոն բնակիչին բաժին ինկած
դէպքերով արդէն իսկ անցած
ենք Իրանի եւ Ֆրանսայի ցուցանիշները, հաւասարած ենք Ռուսիոյ ցուցանիշին: Այս կշռոյթով
շարունակուելու պարագային կը
հասնենք Իտալիոյ ցուցանիշին:
Համաճարակի տարածման այսպիսի արագութիւնը, անկախ անկէ, թէ
քանի տոկոսը ախտանիշով, քանին`
առանց ատոր, ինքնաբերաբար կը
բերէ ծանր, ծայրայեղ ծանր դէպքերու,
նաեւ մահուան դէպքերու աճին»,ճեպազրոյցի ընթացքին ըսած է
վարչապետը:

Անոր խօսքով` այսպիսի իրավիճակի
պատճառը հակահամաճարակային
կանոնները համատարած չպահպանելն է:
«Վստահ ենք, որ սահմանուած
կանոններու ճշգրիտ ու որակեալ
պահպանումը ոչ միայն կը բերէ
համաճարակի թիւերու նուազման,
այլեւ կ’օգնէ ընդհանուր առմամբ
յաղթահարելու
համաճարակը:
Այսինքն, համաճարակի յաղթահարման գործընթացը կախուած է
մեր կողմէ առաջարկուած կանոններու
պահպանումէն ու որակէն»,- ըսած է
կառավարութեան ղեկավարը:

«Հիւանդանոցներուն Մէջ Արդէն Տեղերը Կը Սպառին»
Փաշինեան Կը Շարունակէ Ահազանգել
Սկիզբը Էջ 01
«Ես վերջին օրերուն շատ դաժան
խօսակցութիւն ունեցած են ե՛ւ
ոստիկանութեան պետի, ե՛ւ ԱԱԾ
տնօրէնի հետ՝ առաջին հերթին
հարցի մաշտապը եւ իրավիճակը ճիշդ
չներկայացնելու համար: Որովհետեւ
այն ինչ ես տեսայ ձեր օգնութեամբ
ուղղակի աղէտ է: Ուժային կառոյցը
ժամացոյցի նման աշխատի այս
խնդիրը չի կրնար կարգաւորել: Ես
կ’ուզեմ՝ մենք սա արձանագրենք:
Հարցը պատասխանատուի մէջ չէ,
ես եմ պատասխանատու, բայց ատկէ
բան կը փոխուի՞ մահացողներու
հարազատներուն համար»,- նշած է
Փաշինեանը:
«Դպրոցներուն մէջ ի՞նչ կը կատարուի, դրամատուներու, շուկաներու,
«Հայփոսթ»ի, Արարատեան մաքսատան մէջ»,- ըսած է վարչապետը՝
ընդգծելով, որ կառավարութիւնը
առանձին ի վիճակի չէ լուծելու այդ
խնդիրը, եթէ հասարակութեան մէջ

իւրաքանչիւրը այն իրենը չհամարէ:
«Հիւանդանոցներուն մէջ տեղերը կը
սպառին, սիրելի՛ հայրենակիցներ,
արդէն պիտի սպառին, որովհետեւ այս
ընթացքը մէկ օրուան մէջ հնարաւոր
չէ կանգնեցնել, եւ ես համոզուած եմ,
որ եթէ պահէինք այն կանոնները,
որ պէտք է պահէինք, 95 տոկոսով
պակաս ցուցանիշ կ’ունենայինք: Պէտք
է ամէն մէկս մեր սխալը ընդունինք
եւ մէկ քայլ ետ ընենք այս անդունդ
տանող ճանապարհէն: Սա է իմ
ուղերձը»,- ըսած է ան՝ նշելով, որ այդ
չի նշանակեր, որ ոստիկանութիւնը
պէտք է իր զգօնութիւնը թոյլցնի:
«Ես հնարաւորութիւն կը տեսնեմ,
որ մենք ի վերջոյ փոխենք մեր վերաբերմունքը մենք մեր նկատմամբ,
կանոնի նկատմամբ, օրէնքի նկատմամբ, դիմացինի անվտանգութեան
նկատմամբ:
Սա մեր ընդհանուր խնդիրն է, եւ պէտք
է իրար հետ լուծենք այս խնդիրը»,եզրափակած է Նիկոլ Փաշինեանը:

«Մենք Կարիք Ունինք Մեր Բժիշկներու Նեցուկին».
Նախարար Թորոսեան

ՀՀ Վարչապետն ու Իր Ընտանիքի Անդամները
Վարակուած Են «Քորոնա» Ժահրով
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան եւ
անոր ընտանիքի անդամները վարակուած են նոր տեսակի «քորոնա»
ժահրով. անոնց զնման պատասխանը
դրական եղած է։
Այս մասին վարչապետը յայտնեց
Facebook-ի իր էջի ուղիղ եթերով։
«Երէկ պարզուած է, որ «քորոնա»
ժահրի իմ զննումը դրական է, կ՝ուզեմ
ըսել, որ որեւէ ախտանշան չեմ ունեցած։ Առաջնագիծ մեկնելու ծրագիր
կար, որոշեցի զննուիլ, եւ անիկա
դրական էր, որմէ ետք զննուեցաւ նաեւ
ամբողջ ընտանիքս՝ բոլորս վարակուած
ենք «քորոնա» ժահրով։ Մենք չունինք
որեւէ ախտանշան, վերջին մէկ ամսուն
ընթացքին ամէն օր աշխատանքի
ներկայանալու ժամանակ, ինչպէս
կարգն է, ջերմաչափուած եմ եւ չեմ
ունեցած ջերմութիւն»,- կը նշէ վարչապետ Փաշինեան։
Խօսելով վարակուելու մասին, ՀՀ
վարչապետը կը նշէ, թէ ակնյայտ է, որ
ընտանիքի անդամները վարակուած
են իրմէ։ Ան կը նշէ, որ կը կռահէ, թէ
ինչպէս վարակուած է։
«Վարակուած եմ աշխատանքային խորհրդակցութիւններէն մէկուն
ընթացքին։ Դէպք մը արձանագրած են,
որ մէջս տպաւորուած է։ Խորհրդակցութիւններու ժամանակ կը դրուին ջուրի
բաժակներ, եւ ես օր մը արձանագրեցի,
որ այդ բաժակները կը դրուին առանց
ձեռնոցի։ Տեղւոյն վրայ նկատողութիւն
ըրի եւ առաջարկեցի փոխել, բայց
կ՝ենթադրեմ, որ ատկէ առաջ ալ նոյնը
եղած է, եւ այդ մատուցողին մօտ
նոյնպէս հաստատուած է «քորոնա»
ժահրը»,- կը նշէ վարչապետը։

Հակահամաճարակային կանոններու
պահպանումը փաստօրէն չէ օգնած
իրենց, բայց վարչապետը համոզուած
է, որ առնուազն Կառավարութեան
մէջ իրմէ մարդ չէ վարակուած կամ
հնարաւորինս քիչ մարդ վարակուած է։
«Պիտի շարունակեմ աշխատիլ՝
վարչապետի կեցավայրէն։ Ունիմ
բոլոր կապի միջոցները, մնացեալ
բոլոր անհրաժեշտ պայմանները,
աշխատասենեակ։ Որքան պէտք ըլլայ
պիտի աշխատիմ այստեղէն, ի հարկէ,
մեկուսացուածութեան պայմաններու մէջ։ Մեր ռազմավարութիւնն
ու մարտավարութիւնը կը մնայ
նոյնը, մենք պէտք է սորվինք ապրիլ
«քորոնա» ժահրի հետ։ Բոլորիս համար
նոյն վիճակն է՝ չունինք ջերմութիւն
եւ ախտանշաններ, բայց պէտք է
հետեւինք, որովհետեւ կրնան այդ
ախտանշանները որեւէ պահի ի յայտ
գալ։ Մեր մտահոգութիւնը այն է, որ
վարակած չըլլանք մեր մեր մայր-մեծ
հայրերը, միջնորդաւորուած վարակի
աղբիւր հանդիսացած չըլլանք»,- կը
նշէ վարչապետ Փաշինեան՝ յորդորելով քաղաքացիները միշտ դիմակ
կրելու, ինչպէս նաեւ պարբերաբար
ախտահանելու ձեռքերը։

Արցախի Նախագահի Քննութեան Արդիւնքը
Բացասական Է
Արցախի
Հանրապետութեան
նախագահ Արայիկ Յարութիւնեանը
«Քորոնա» ժահրի արագ քննութիւն
յանձնած է, պատասխանը բացասական եղած է: Աւելի ուշ ան ստացած
է PCR քննութեան պատասխանը, որ
դարձեալ ժխտական դուրս եկած է։
Այս մասին NEWS.am-ին յայտնած է
նախագահի մամուլի խօսնակ Վահրամ Պօղոսեանը։
Յիշեցնենք, որ «Քորոնա» ժահր
հաստատուած է վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեանի մօտ։ Արայիկ Յարու-

թիւնեանը 28 մայիսին եղած է
Հայաստան, շփուած է վարչապետին
հետ։

Հականեխման Յատուկ Քայլեր Արցախի
Պաշտպանական Բանակին Մէջ
Արցախի մէջ մանրակրկիտ կերպով
հականեխուած են Պաշտպանական
Բանակի զօրանոցները, բուժկէտերը,
կենցաղային եւ այլ նշանակութեան
շինութիւնները:
«Յարգելի գործընկերներ, յարգելի
բժիշկներ, մեզի անհրաժեշտ է ձեր
մասնագիտական ներուժը, ձեր միւս
գործընկերներուն անհրաժեշտ է ձեր
աջակցութիւնը»,-կոչով հանդէս եկած
է առողջապահութեան նախարար
Արսէն Թորոսեանը:
«Խօսքը յատկապէս անեսթեզիոլոկռեանիմաթոլոկներուն (անզգայացնողվերակենդանացնողներուն – խմբ.)
կը վերաբերի, որոնց կարիքը ունինք

ամենաշատը, քանի որ աւելի քան 350
ծանր եւ ծայրայեղ ծանր հիւանդներու
խնամքին համար ձեր աջակցութիւնը
պէտք է։
«Քորոնա» ժահրի դէմ պայքարի
աշխատանքներուն մէջ ընդգրկուելու համար, կը խնդրեմ ձեր ինքնակենսագրականները ուղարկել hr@
moh.am հասցէով կամ զանգահարել»,գրած է ան:

Նշենք, որ առողջապահական
օրուայ ծիրէն ներս կատարուող
հականեխման ու կանխարգելիչ
գործընթացները, որեւէ առնչութիւն
չունին անվտանգութեան ապահովման
այն համալիր միջոցառումներուն հետ,
որոնք պարտադիր են Պաշտպանական Բանակի բոլոր զինծառայողներուն համար եւ կը կրեն օրական բնոյթ:
Անոնց շնորհիւ առայսօր կրցած
են խուսափիլ Պաշտպանական
Բանակին մէջ նոր «Քորոնա» ժահրի
ներթափանցման դէպքերէն եւ
միեւնոյն ժամանակ կեանքի կոչել
այն բոլոր միջոցառումները, որոնք
նախատեսուած են բանակային
ընթացիկ ուսումնական տարուայ
պատրաստութեան ծրագիրով:
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
ՄԻԵԴ-ի Որոշումը Ատրպէյճանի Հայատեաց
Յարգանքի Տուրք՝ Սարդարապատի Ճակատամարտի
Քաղաքականութեան Դէմ Կայացուած Դատավճիռ է. Հերոսներու Յիշատակին
ՀՀ ԱԳՆ Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Յարութիւնեան, Ամենայն Հայոց Կաթո-

Հայաստանի Հանրապետութեան
արտաքին գործոց նախարարութիւնը
յայտարարութիւն տարածած է ՀՀ
«Մակուչեանը եւ Մինասեանը ընդդէմ
Ատրպէյճանի եւ Հունգարիոյ» ՄԻԵԴ-ի
վճիռին վերաբերեալ, որ կ՝առնչուի
Ատրպէյճանի կողմէ հայ սպայ Գուրգէն
Մարգարեանը դաժան սպանութեան
ենթարկած Ռամիլ Սաֆարովի ազատ
արձակման եւ հերոսացման։
«Մայիս 26-ին, Մարդու իրաւունքներու եւրոպական դատարանին կողմէ
հրապարակուեցաւ «Մակուչեանը եւ
Մինասեանը ընդդէմ Ատրպէյճանի
եւ Հունգարիոյ» գործով վճիռը, որ
կ՝առնչուի Ատրպէյճանի կողմէ հայ
սպայ Գուրգէն Մարգարեանը դաժան
սպանութեան ենթարկած Ռամիլ
Սաֆարովի ազատ արձակման եւ
հերոսացման:
2004-ին, Պուտափեշտի մէջ ՆԱԹՕ-ի
ծիրէն ներս իրականացուած «Գործընկերութիւն յանուն խաղաղութեան» ծրագիրին ծիրէն ներս,
դասընթացներուն Ատրպէյճանի
կողմէ մասնակցող սպայ Ռամիլ
Սաֆարովը քնացած վիճակին մէջ
կացինահարած էր հայ սպայ Գուրգէն
Մարգարեանը եւ յարձակում գործած
հայ սպայ Հայկ Մակուչեանի վրայ:
Հունգարական դատարանին կողմէ
ցմահ ազատազրկման դատապարտուած Ռամիլ Սաֆարովը,
Ատրպէյճան փոխանցուելէն ետք, ուր
յանցագործը պէտք է կրէր պատիժին
յետագայ ժամկէտը, արժանացած է
ներման եւ հերոսացած: Այս առումով,
դատավճիռին մէջ, մասնաւորապէս,
արձանագրուած է՝ «Դատարանը
առանձնապէս ցնցուած է այն փաստով,
որ ի լրումն Ատրպէյճան վերադառնալուն պէս ազատ արձակման՝ Ռամիլ
Սաֆարովին շնորհուած են շարք
մը արտօնութիւններ, ինչպէս՝
բանտին մէջ անցուցած ժամանակահատուածին համար աշխատավարձի փոխհատուցում, Պաքուի
մէջ բնակարանի տրամադրում եւ
ռազմական կոչման բարձրացում, որ

իրականացուեցաւ հրապարակային
արարողութեամբ»:
Դատարանը արձանագրեց, որ
Ատրպէյճանը խախտած է Մարդու
իրաւունքներու եւրոպական համաձայնագրի 2-րդ (կեանքի իրաւունք)
եւ 14-րդ (խտրականութեան բացառում) յօդուածներով նախատեսուած
պարտաւորութիւնները:
Յատկանշական է, որ դատավճիռը
մատնանշած է՝ այդ յօդուածներուն
խախտումը կրած է փոխկապակցուած
բնոյթ, որ կ՝արձանագրէ, որ
Ատրպէյճանի բարձրագոյն ղեկավարութեան կողմէ ատելութեան
հողի վրայ իրականացուած դաժան
յանցագործութեան համար դատապարտուած Ռամիլ Սաֆարովի
անպատժելիութիւնը եւ հերոսացումը կատարուած է զոհերու ազգային
պատկանելութեան հիմքով:
ՄԻԵԴ-ի այս որոշումը Ատրպէյճանի
հայատեաց քաղաքականութեան
դէմ կայացուած դատավճիռ է: Անիկա ո՛չ միայն կը ճանչնայ, այլեւ
անընդունելի կ՝որակէ Ատրպէյճանի
կողմէ պետական մակարդակով հայերու հանդէպ ատելութեան հողի վրայ
գործած յանցագործութիւններուն
խրախուսումը:
Դատավճիռը կը սահմանէ Ատրպէյճանի հանդէպ իրաւական պարտաւորութիւն՝ իրականացնելու այնպիսի
գործողութիւններ, որոնցմով հնարաւոր պիտի ըլլար դադրեցնել
Մարդու իրաւունքներու եւրոպական
համաձայնագրի այս խախտումները եւ
հասցէագրել անոնց հետեւանքները»:
Յիշեցնենք, որ Մարդու իրաւունքներու
եւրոպական դատարանը Մայիս 26-ին
վճիռ հրապարակած էր Պուտափեշտի
մէջ ատրպէյճանցի Ռամիլ Սաֆարովի
կողմէն քնացած ժամանակ կացինահարուած ՀՀ զինուած ուժերու սպայ
Գուրգէն Մարգարեանի ընկերոջ՝
Հայկ Մակուչեանի եւ հարազատներու
ընդդէմ Ատրպէյճանի եւ Հունգարիոյ
հայցերուն առնչութեամբ։

Դադրեցուեցաւ Անձնագրային եւ Վիզաներու
Վարչութեան Ու ՃՈ Հաշուառման-քննական
Ստորաբաժանումներու Գործունէութիւնը
Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ
նոր «քորոնա» ժահր համավարակի
հետեւանքով յառաջացած արտակարգ
իրավիճակէն մեկնելով՝ ՀՀ ոստիկանութիւնը Յունիս 3էն մինչեւ Յունիս 15, կը դադրեցնէ անձնագրային
եւ վիզաներու վարչութեան ու
ենթակայ տարածքային, ինչպէս եւ
ճանապարհային ոստիկանութեան
հաշուառման-քննական ստորաբաժանումներու, քաղաքացիներուն
սպասարկող ծառայութիւններու
գործունէութիւնը։

«Կը հայցենք մեր քաղաքացիներուն
ներողամտութիւնը։ Այս սահմանափակումներուն նպատակը բացառապէս մեր քաղաքացիներու առողջութեան պահպանումն է»,- նշուած է
Ոստիկանութեան տարածած հաղորդագրութեան մէջ։

Արցախի Հանրապետութեան բարձրագոյն ղեկավարութիւնը եւ հոգեւոր
դասը Սարդարապատի մէջ յարգանքի
տուրք մատուցեցին Հայաստանի
Առաջին Հանրապետութիւնը կերտած
հերոսներուն յիշատակին: Հայաստանի
Առաջին Հանրապետութեան տօնին եւ
1918-ի մայիսեան հերոսամարտին
նուիրուած պաշտօնական արարողութեան մասնակցեցան Հայաստանի
Հանրապետութեան
նախագահ
Արմէն Սարգսեան, վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեան, Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Արայիկ

ղիկոս Գարեգին Բ.ն եւ Հայաստանի
Հանրապետութեան Ազգային ժողովի
նախագահ Արարատ Միրզոյեան:
Պետական այրերը նախ ծաղկեպսակներ զետեղեցին Սարդարապատի յուշահամալիրի մօտ,
ապա յարգանքի տուրքի մատուցման
արարողութիւնը ուղեկցուեցաւ Տէրունական աղօթքով:
«Քորոնա» ժահրի համավարակին
պատճառով, այս տարի Մայիս 28-ին
արգիլուած է քաղաքացիներուն մուտքը Սարդարապատի յուշահամալի։

Նիկոլ Փաշինեանի Եւ Արայիկ Յարութիւնեանի
Առաջին Պաշտօնական Հանդիպումը Երեւանի Մէջ
Մայիս 28-ին տեղի ունեցած է
Հայաստանի վարչապետ՝ Նիկոլ
Փաշինեանի եւ Արցախի նախագահ՝
Արայիկ Յարութիւնեանի հանդիպումը:
«Սա Ձեր պաշտօնամուտից եւ
ընտրուելուց յետոյ առաջին պաշտօնական հանդիպումն է Երեւանում:
Այսօր մենք նշում ենք մեր ժողովրդի
տարած
ամենափառապանծ
յաղթանակներից մէկը՝ Սարդարապատի հերոսամարտի օրը, Հանրապետութեան օրը, որն իր մէջ ունի
շատ մեծ խորհրդանիշ՝ ցոյց է
տալիս, թէ առաջնորդներն ինչպէս
կարող են փոխել երկրի եւ ժողովրդի
ճակատագիրը: Այս օրը շատ մեծ ուղերձ
ունի եւ խորհրդանշական է, որ մենք
Հայաստանի Հանրապետութիւնում,
Երեւանում մեր պաշտօնական
առաջին հանդիպումը հենց այս օրն
ենք անցկացնում», - վարչապետի
աշխատակազմի տեղեկատուութեան
եւ հասարակութեան հետ կապերու
վարչութեան փոխանցումով՝ մասնաւորապէս ըսած է Փաշինեան:
Ան կարծիք յայտնած է, որ իսկապէս
ընտրութիւններէն յետոյ ստեղծուած
են
բոլոր
նախադրեալները,
որպէսզի Հայաստանի եւ Արցախի
կառավարութիւնները, իշխանութիւնները ռազմավարական, երկարաժամկէտ ծրագիրներու իրագործումի փուլը անցնին: «Եւ, ի հարկէ,
այստեղ մեր ռազմավարութիւնները
եւ ծրագրերը պէտք է հնարաւորինս
համադրուեն, որպէսզի համագործակցութեան ազդեցութիւնը աւելի
մեծ լինի», - նշած է վարչապետը:
«Հայաստանը եւ Արցախն անվտանգային ընդհանուր տարածք են, եւ
այս առումով մեր անելիքները,

մարտահրաւէրներն ակնյայտ են եւ
բացայայտ: Համոզուած եմ, որ մենք
կը կարողանանք համագործակցուած
դիմակայել մարտահրաւէրներին,
կառավարել այդ մարտահրաւէրները եւ մեր հայրենիքը դուրս բերել
ռազմավարական, երկարատեւ եւ
կայուն զարգացման ուղի»,- շեշտած
է Նիկոլ Փաշինեան:
Իր հերթին, Արայիկ Յարութիւնեան
նշած է. - «Պատահական օր չէ, պատմական օր է այսօր, պարտաւորեցնող
օր է, եւ այո, ինչպէս Դուք նշեցիք,
կարեւորն է այն գիտակցութիւնը,
որ առաջնորդներից շատ բան է
կախուած»: Ան իր համոզումը յայտնած
է, որ ներդաշնակ աշխատանքը աւելի
ազդեցիկ օգուտ պիտի տայ հարենիքի,
Արցախի եւ Հայաստանի զարգացման:
«Ուզում եմ յայտնել պատրաստակամութիւնս՝ այս կարեւոր, վճռական,
պատմական փուլում ձեզ հետ միասին
կիսելու մեր երկրի առաջ ստանձնած
կարեւոր պարտաւորութիւնները», ըսած է Արցախի նախագահը՝ շարունակելով. - « Միաձուլման խորացումն
ինձ համար՝ որպէս երկրի ընտրուած
նախագահի, լինելու է գլխաւոր
թեմաներից մէկը եւ պատահական
չէ, որ մտածում ենք առանձին՝ միաձուլման կոմիտէի տեսքով ստորաբաժանում ունենալու մասին: Արդէն
իմ հրամանագրով նախանշուել է, որ
այն ստեղծուի»:
«Անվտանգութեան առումով, ինչպէս
Դուք նշեցիք, ունենք աւելի կարեւոր
համագործակցութիւն Պաշտպանութեան բանակում, բայց մենք ունենք
խնդիրներ անվտանգային մնացած
ուղղութիւններով, որտեղ համատեղ
աշխատանքը եւս կարեւոր է», - նշած
է Յարութիւնեանը:
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Դաւիթ Պապայեանը Նշանակուած Է Արցախի
Նախագահի Խորհրդական

Արցախի նախագահի նախկին մամուլի խօսնակ Դաւիթ Պապայեանը
նշանակուած է Արցախի նախագահի
խորհրդական՝ արտաքին հարցերով:
Այս մասին քիչ առաջ Facebook-ի
իր էջի ուղիղ եթերի ժամանակ
յայտարարած է Արցախի նախագահ
Արայիկ Յարութիւնեանը:
«Դաւիթ Պապայեանը նշանակուած է
խորհրդական արտաքին պլոքի հետ

կապուած: Մնացած ուժերուն հետ
կ’աշխատինք»,-ըսած է ան:
Աւելի վաղ NEWS.am-ը յայտնած
էր, որ Դաւիթ Պապայեանը մայիս
26-ին ազատուած էր Արցախի
Հանրապետութեան Նախագահի
աշխատակազմի
տեղեկատւութեան գլխաւոր վարչութեան պետի
պաշտօնէն:

Տեղական Լուրեր
Նիւ Եորքի Մէջ Կան Հարիւրաւոր Ձերբակալեալներ
Նիւ Եորքի ոստիկանութիւնը ձերբակալած է Մինեապոլիսի մէջ սեւամորթ Ճորճ Ֆլոյտի սպանութենէն ետք բռնկած զանգուածային
անկարգութիւններու 345 մասնակից:
Այս մասին կը յայտնէ CNN-ը:
Ըստ հեռուստաալիքի տուեալներու՝
ոստիկանութեան 33 աշխատակից
վնասուածքներ ստացած է անկարգութիւններու ընթացքին, ինչպէս նաեւ
վնասուած է 47 ոստիկանական մեքենայ:
Նիւեորքեան ոստիկանութեան ղեկավարը յայտնած է, որ «հպարտ է»
այն հանգամանքով, թէ ինչպէս իր
ենթակաները իրենց դրսեւորած են
զանգուածային անկարգութիւններու
ժամանակ: Վերջինս ընդգծած է, որ
խօսքը ոստիկանութեան դաժա-

նութեան դէմ բողոքի խաղաղ ցոյցի
մասին չէ: «Այդ ամբոխ էր, որ կը փորձէր
օգտուիլ ստեղծուած իրավիճակէն
եւ միտումնաւոր կերպով քաոս եւ
աւերածութիւններ տարածել»,- ըսած
է ոստիկանապետը:
Յիշեցնենք, որ Նիւ Եորքի մէջ,
ինչպէս նաեւ ամերիկեան այլ խոշորագոյն քաղաքներու մէջ զանգուածային ցոյցերու բռնկման պատճառ
դարձած է 25 մայիսին տեղի ունեցած սպանութիւնը Մինեապոլիսի
մէջ (Մինեսոթա): Ամերիկացիներու զայրոյթը առաջացուցած են
սպիտակամորթ ոստիկանի դաժան
գործողութիւնները սեւամորթ իրաւախախտ Ճորճ Ֆլոյտը ձերբակալելու
եւ մահուան պատճառ ըլլալու դէպքին
հետ:

Մէկ Ամիսէն Հայաստանի Մէջ Պիտի Սկսի
«Քալաշնիքով” Հրացաններու Արտադրութիւնը
Յուլիսի առաջին տասնօրեակին
Հայաստանի մէջ պիտի բացուի
«Քալաշնիքով” հրացաններ արտադրող
գործարանը:

Այս մասին InfoPort.am կայքին յայտնած
է ձեռնարկութեան ղեկավար կազմի
ներկայացուցիչ Իկոր Կարտիենքոն:
Գործարանը հիմնուած է «Նեյթրոն Կամ» եւ ռուսական «Քալաշնիքով» ընկերութիւններու համագործակցութեան պայմանագրի հիման
վրայ:
Սկզբնական շրջանին ռազմարդիւնաբերական գործարանին մէջ պիտի
կատարուի АK103 տեսակի հրացաններու հաւաքումը։ Հրացանի
մասերը պիտի բերուին Ռուսիայէն եւ
ձեռնարկութեան արտադրամասերուն
մէջ պիտի հաւաքուին զերոյէն:

Կրթուած, Իրազեկ ու Իրար Յարգանքով
Վերաբերող Երեխաները Մեր Ապագան Են. ՀՀ ՄԻՊ
Շնորհաւորական Ուղերձը Երեխաներուն

Միջազգային Լուրեր
Ռոհանի. Ռազմական Առումով Իրանը Բարելաւեց Իր
Դիրքերը
Իրանը աշխարհի մէջ ռազմական
հզօրութեան ցուցանիշով 22-րդ տեղէն
բարձրացած է 14-րդ հորիզոնական: Այս մասին յայտարարած է
երկրի նախագահ Հասան Ռոհանին՝ ելոյթ ունենալով 11-րդ գումարման խորհրդարանի բացման
արարողութեան, կը գրէ ria.ru-ն։
«Ինչ կը վերաբերի ռազմական ոլորտին,
ապա մենք աշխարհի մակարդակով կը
զբաղեցնէինք 22-րդ տեղը, իսկ այժմ
կը գտնուինք 14-րդ հորիզոնականի
վրայ։ Վերջին տարիներու ընթացքին
տարբեր ոլորտներու մէջ երկրի
ռազմական ներուժի հսկայական
փոփոխութիւններ տեղի ունեցած

են»,- ըսած է Ռոհանին։
Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ
համաձայնագրի ստորագրումէն ետք
Իրանը Արեւմուտքի երկիրներու կողմէ
բազմիցս քննադատուած է պալիսթիք
հրթիռներու
փորձարկումներու
պատճառով: Ի պատասխան երկիրը յայտարարած է, որ այդ կ’ընէ
պաշտպանական եւ զսպման քաղաքականութեան շրջածիրէն ներս։

Youtube-ը Հեռացուցած է Թուրքիոյ Քաղաքացի
Հրեայ Գործարարի՝ Հայոց Ցեղասպանութեան
Մասին Ատելութեան Խօսք Ընդգրկող Տեսանիւթը

ՀՀ մարդու իրաւունքներու պաշտպան
Արման Թաթոյեան շնորհաւորական
ուղերձ յղած է Երեխաներու պաշտպանութեան միջազգային օրուան առիթով։
«Սիրելի՛ երեխաներ, կը Շնորհաւորեմ
բոլորիդ Յունիս 1-ի՝ երեխաներու
պաշտպանութեան միջազգային
օրուան առիթով եւ ձեզի կը մաղթեմ
անհոգ մանկութիւն, երջանիկ ընտանիք եւ յուսալի ապագայ։ Մենք
պէտք է ընենք ամէն ինչ, որ դուք
ապրիք ընտանիքներու մէջ՝ սիրով ու
համերաշխութեամբ եւ ազատօրէն

կարենաք արտայայտել ձեր կարծիքը
ձեզի վերաբերող հարցերուն։ Մեծերու
համար երեխայի լաւագոյն շահը պէտք
է ըլլայ ուղենիշ որոշումներու կայացման ժամանակ բոլոր պարագաներուն։ Բարձր արժէքային համակարգ
ունեցող, կրթուած, իրազեկ ու իրար
յարգանքով վերաբերող երեխաներն
են մեր վաղուայ ապագան:
Անցեալ տարի, Յունիս 1-ին, «Օրրան»
բարեգործական կազմակերպութեան
մէջ հիանալի ժամանակ անցկացուցինք ՀԿ-ի սաներուն հետ՝ երեխաներուն հետ կտրելով տօնական

YouTube-ի վարչակազմը հեռացուցած է Թուրքիոյ քաղաքացի հրէայ
գործարար Տողան Քասատոլուի
տեսանիւթը, որ ատելութեան խօսք
կ՝ընդգրկէր Հայոց Ցեղասպանութեան
վերաբերեալ։ Այս մասին կը հաղորդէ
Ermenihaber.am-էն։
Նշենք, որ անցեալ տարի Քասատոլուն
թրքական Akit TV-ի «Կը բացուի օրը»
ծրագիրի հաղորդավար Եուսուֆ Օզան
Տէմիրի հարցին պատասխանելով՝
հետեւեալ կերպով արտայայտուած
էր
Հայոց
Ցեղասպանութեան
մասին. «Հայոց Ցեղասպանութեան
պնդումները դարի զրպարտութիւնն
են եւ Թուրքիան այդ զրպարտանքին
դէմ չի կրնար հարկ եղածին պէս
պայքարիլ»։

Հեռուստաընկերութիւնը բողոքարկած
է YouTube-ի որոշումը՝ նշելով, որ
տեսանիւթի հեռացման որոշումը
դէմ է Թուրքիոյ Հանրապետութեան Սահմանադրութեան, ՄԻԵԴ-ի
դրոյթներուն, ինչպէս նաեւ օրէնքներուն եւ ընթացակարգերուն։ Հեռուստաընկերութիւնը պնդած է, որ
տեսանիւթը ատելութեան խօսք
չ՝ընդգրկեր։
Թրքական լրատուամիջոցը յիշեցուցած է, որ նախապէս YouTube-ի
վարչակազմը՝ մասնաւորապէս իսլամ
երկիրներու նկատմամբ ունեցած իր
դիրքորոշման պատճառով՝ հեռացուցած էր քանի մը տեսանիւթ եւս։
Շար. Էջ 18
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսի Շնորհաւորական Ուղերձը
Հանրապետութեան Օրուայ Առիթով
Սկիզբը Էջ 01
Այսօր նաեւ մեր խոնարհումն ենք բերում երջանկայիշատակ Գէորգ Է Հայոց
Հայրապետին, ով իր աննկուն կեցուածքով, խրոխտ խօսքով զօրացրեց ոգին
հայոց քաջերի եւ անուրանալի վաստակ ունեցաւ յաղթանակների կերտման
լուսաւոր գործում։ Մայիսեան հերո-սամարտերում գերագոյն ջանքերով
պաշտպանելով հայրենիքը՝ մեր ժողովուրդը երկարատեւ դադա-րից յետոյ
վերականգնեց ազգային պետականութիւնը, որին նուիրեց իր բոլոր ուժերը,
իր զաւակների կեանքը՝ իրագործելու վաղնջական իր բնօրրանում ազատ
ապրելու իրաւունքը եւ խաղաղ զարգանալու տեսլականը:
Սիրելիներ, մեր պարտքն է այդ վառ տեսլականով ջանքեր ներդնել՝ յանուն
հզօր հայրենիքի, մեր ժողովրդի բարօր ու ապահով կեանքի եւ ազգային
մեր նուի-րական իղձերի իրականացման։ Վստահ ենք, որ բազում դժնդակ
օրեր յաղթահարած մեր ժողո-վուրդը հայրենասէր ոգով, միաբան ջանքերով
կը յաղթահարի նաեւ մեր ազգի ու երկրի առջեւ ծառացած ներկայ
մարտահրաւէրները՝ բարձր պահած անկախ պետականութեան դրօշը,
հաւատարիմ` քրիստոնէական արժէքներին, մեր հայրերի առ Աստուած
սրբազան հաւատքին:
Աղօթում ենք եւ հայցում, որ Ամենակալ Տէրը Իր Սուրբ Աջի ամենախնամ
հովանու ներքոյ խաղաղութեան մէջ պահի ու պահպանի աշխարհը
համայն, հայրենի մեր երկիրը եւ զօրակից լինի մեր ժողովրդին՝ նորանոր
յաջողութիւններ արձանագրելու ազգային ու հայրենական մեր անդաստանում։
Աստծոյ ողորմութիւնն ու շնորհները թող մեզ հետ լինեն եւ բոլորի` այսօր
եւ միշտ. ամէն:
***

Ոգեկոչում Հայաստանի Հանրապետութեան 1918
Սկիզբը Էջ 01

Ոգեկոչել պատմական այս հանգրուանը մեր ազգի պատմութեան մէջ՝ կը
նշանակէ լսել արեան կանչը մեր անմահ հերոսներուն, ովքեր Ս. Էջմիածնի
ղօղանջներուն ներքոյ ուխտ կատարեցին՝ փրկելու Հայաստանը և այն
դարձնելու լոյսի ու յոյսի փարոսը բոլոր սերունդներու համար։
Ոգեկոչել Հայաստանի Հանրապետութեան 1918 թուականը՝ կը պարտաւորեցնէ մեզ բոլորս մշտապէս աղօթել հայրենի պետականութեան
ամրապնդմանը ի խնդիր և Հայաստանը պահել մեր մտասևեռումի կիզակէտի տակ։ Աշխարհասփիւռ հայութեան միութիւնը պայմանաւորուած է Մայր
Հայրենիքով, որուն տեսիլքը իր ծնունդն է ունեցած Ս. Էջմիածինը։ Ահա այն
սուրբ տեղին մէջ իրենց ուխտը կատարեցին հայոց քաջարի զինուորը, և Ս.
Էջմիածնի խորանէն հաղորդուելով Սարդարապատ մեկնեցան յաղթանակի
ղօղանջը իրենց սրտերուն մէջ։
Տ. Յովնան Արք. Տէրտէրեան

Յայտարարութիւն
Արցախի Փայլուն Ապագայի Տեսլականով
Սկիզբը Էջ 01

Շնորհաւորագիր

ՌԱԿ-ի Շնորհաւորական գիրը` Արցախի
Հանրապետութեան ԱԳ Նախարար Մասիս Մայիլեանին
Սկիզբը Էջ 02
Ինչպէս վերջին շրջանին մեր միջեւ եղած համագործակցութեան ընթացքին
մենք յաջողեցանք ստեղծել փոխգործակցութեան եւ փոխադարձ յարգանքի
վրայ հիմնուած համագործակցութիւն, այսօր եւս ՌԱԿ-ը, որպէս հարիւր
տարուան փորձ ունեցող եւ սփիւռքի հայագաղութներուն մէջ գործող
աւանդական կուսակցութիւն, պատրաստակամ է նեցուկ կանգնելու Ձեր
կատարելիք աշխատանքներուն, տարուելիք գործընթացներուն տալով
համահայկական իմաստ եւ ձեւաւորելով միասնական կամքի ամբողջական
դրսեւորում:
Անգամ մը եւս շնորհաւորելով, Ձեզ կը մաղթենք քաջառողջութիւն եւ
նորանոր յաջողութիւններ Ձեր առաքելութեան մէջ՝ ի շահ մեր ժողովուրդի
նուիրական իղձերու իրականացման:
Ի Դիմաց՝
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ
ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
Ռաֆֆի Պալեան | Ատենադպիր
Մայք Խարապեան | Ատենապետ

Շնորհաւորագիր

ՌԱԿ-Ի Շնորհաւորական Գիրը` Արցախի Հանրապետութեան
ԱԽ Քարտուղար Սամուէլ Պապայեանին
Սկիզբը Էջ 02
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը աջակցութեան իր պատրաստակամութիւնը կը յայտնէ, համոզուած ըլլալով, որ գիտակից յանձնառութեամբ
եւ ամբողջական ներուժով պիտի լծուիք Արցախի մէջ անվտանգային եւ
պաշտպանական բարեփոխումներու իրականացման եւ անվտանգային
մարտահրաւէրները դիմակայելու աշխատանքներուն:
Կը մաղթենք Ձեզ քաջառողջութիւն եւ նորանոր ձեռքբերումներ Ձեր
առաքելութեան մէջ՝ յանուն հայ ժողովուրդի եւ Արցախի անվտանգութեան:
Ի Դիմաց՝
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ
ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
Ռաֆֆի Պալեան | Ատենադպիր
Մայք Խարապեան | Ատենապետ

Հաղորդագրութիւն

ԱՀ ԱԺ Նախագահը Ընդունած Է Արցախի Ռամկավար
Ազատական Կուսակցութեան Ներկայացուցիչները
Սկիզբը Էջ 02

Կը վստահեցնենք, որ իր հերթին, ՌԱԿ-ը եւս, սփիւռքեան իր կառոյցներով հաստատակամօրէն պիտի շարունակէ անվերապահ աջակցութիւն
ցուցաբերել յանուն Արցախի ժողովրդավար եւ բարգաւաճ տեսլականին:
Լիայոյս ենք, որ շնորհիւ այս իմաստուն քաղաքականութեան, կը ձեւաւորուի
ներդշանակ աշխատանքի համերաշխ մթնոլորտ եւ գործակցութեան բարձր
մակարդակ:
Բոլորին կը մաղթենք արդիւնաւէտ աշխատանք եւ ամենայն յաջողութիւն
այս կարեւոր առաքելութեան մէջ:
Ի Դիմաց՝
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ
ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
Ռաֆֆի Պալեան | Ատենադպիր
Մայք Խարապեան | Ատենապետ

Շնորհաւորագիր
Շնորհաւորական Գիրը` Արցախի Հանրապետութեան
Նորընտիր Նախագահ Արայիկ Յարութիւնեանին
Սկիզբը Էջ 01
Առաջնորդուելով մեր պատմական առաքելութեամբ եւ սկզբունքներով, որպէս
առաջնահերթ յանձնառութիւն, Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան
կիզակէտը միշտ եղած է իրաւական եւ ժողովրդավարական արժէքներով
ամրապնդուած ազատ եւ անկախ հայրենիքի կերտումը: Այս ուղղութեամբ
կուսակցութիւնս, Արցախի իր կառոյցով, պատրաստ է երկար տարիներու
կենսափորձը ծառայեցնելու յանուն արցախահայութեան բարօրութեան եւ
Արցախի ամրացման եւ հզօրացման:
Կրկին կը շնորհաւորենք Ձեզ ու կը մաղթենք յաջողութիւն եւ բազմաթիւ
ձեռքբերումներ:
Ի Դիմաց՝
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ
ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
Ռաֆֆի Պալեան | Ատենադպիր
Մայք Խարապեան | Ատենապետ

Ան նաեւ ընդգծած է, որ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը այն
քաղաքական կառոյցներէն է, որ մեծ դեր ունեցած է եւ ունի յատկապէս
սփիւռքի մէջ հայապահպանութեան կարեւոր գործին մէջ:
Արթուր Թովմասեան յայտնած է, որ իր հանդիպումներու շարքը կ’իմաստաւորուի մասնաւորապէս Արցախի բոլոր քաղաքական ուժերու հետ
միասնականութեան եւ հանդուրժողականութեան մթնոլորտի մէջ գտնուելով:
«Մեր նպատակն է, որ Խորհրդարանի աշխատանքները հնարաւորութեան սահմաններուն մէջ ըլլան թափանցիկ ու հանրութեան հասանելի:
Իւրաքանչիւր օրէնքի նախագիծ ընդունելէ առաջ պիտի փորձենք այն
տեղադրել կայքին մէջ՝ արտախորհրդարանական ուժերու եւ անհատներու
կարծիքները լսելու եւ քննարկելու նպատակով: Մարդը պէտք է արժէք
դառնայ Արցախի մէջ: Մենք պէտք է ըլլանք մարդասէր, եւ այդ պիտի չըլլայ
լոկ խօսքեր, այլ՝ պէտք է գործով ապացուցենք»,-մասնաւորապէս ըսած է
Ա. Թովմասեանը եւ ներկայացուցած է օրակարգային հարցերը:
Արցախի Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Ատենապետ Ընկ.
Բարդուղ Գալստեան նախ շնորհակալութիւն յայտնելով ընդունելութեան եւ
համագործակցութեան տրամադրութեան համար, իր հերթին վստահեցուցած է, որ արտախորհրդարանական ուժերը ոչ պակաս սրտացաւ են
Արցախի զարգացման գործին եւ պատրաստակամ են իրենց ներուժը
օգտագործելու յանուն հայրենիքի զարգացման եւ շենացման:
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News from Armenia &

2nd Annual Armenian
American Museum Gala
Set for December 8
Artsakh

ARMENIAN AMERICAN MUSEUM
SELECTS MATT CONSTRUCTION
AS PRE-CONSTRUCTION
When We Turn Away God
GENERAL CONTRACTOR

PM Urges Citizens To Share
Responsibility
For Controlling PandemicMuseum Gala
is sold out heading into the
Glendale,
signature event of the year on Sunday,
CA (NovemDecember 8, 2019 at The Beverly Hilton
Linked Situation
ber 26, 2019) –
in Beverly Hills, California. Hundreds of
The 2nd Annual Armenian American

P

rime Minister of Armenia Nikol
Pashinyan urges citizens to join
the process of public oversight and post
photos on their Facebook pages about
the violations of anti-pandemic rules, PM
Pashinyan said in a briefing following the
session of the Commandant’s Office.
‘’Starting from yesterday we were able
to understand the scale of the problem
and I want to thank all the citizens who
participated in the flashmob of public
oversight. I think that we were able to
carry out a very small revolution and
witnessed at least some improvement
of people’s behavior. I plan to continue

Local News

supporters, community leaders, and pubThe Armenian struggle against all the violations on its
lic officials are expected to attend the
American Mu- own, since the violations turned to be
Gala. The event will celebrate and supseum and Culport the landmark project as it aptural Center of excessively much.
DISTRICT OF
proaches its historic groundbreaking
California has Referring to the reasons of carrying
COLUMBIA COUNCIL
year.
announced the out a flashmob like that, PM Pashinyan
“We are excited to join our supporters
selection
of
PASSES ARMENIAN
noted that he was not satisfied with the
and friends for a memorable evening in
award-winsupport of the Armenian American MuGENOCIDE
reports
of
the
state
bodies.
‘’For
that
ning and in“There is no land more beautiful
seum and we look forward to celebrating
dustry-leading reason I relied on one of the best methRESOLUTION
our distinguished honorees for the
than the heart of others, there is
MATT Conods so that the public could discover
evening who inspire us through their
struction
as
Broad, Petersen Automotive Museum,
no land more
beautiful to
gain
than
WASHINGTON,
D.C.
– Following
work and contributions,” stated Executhe violations
of anti-pandemic
rules.
the project’s pre-construction
general
Music Center Plaza, Skirball Cultural
the
peace
found
with
a
brother.
the
historic
and
overwhelming
bipartitive
Chairman
Berdj
Karapetian.
“The
this process and there will be acontractor.
broad As a result we discovered
monstrous
Center, a
LACMA,
Natural History Musan
passage
of theto
Armenian
Genocide
2nd Annual Gala will mark a special ocAnd
that
is
the
land
inherit
with
“We
are
truly
inspired
by
the
vision
seum
of
Los
Angeles
County,
Museum
coverage
this issue
my Facebook reality that we deal with a huge and
casion
as weofapproach
our on
historic
resolution in the U.S. House of Reprefor the Armenian American Museum of Tolerance, Academy Museum
meekness.”
(Pope Francis)
of Mopage every year.”
day. I urge the citizens
to ubiquitous phenomenon of violations
groundbreaking
sentatives, the District of Columbia
and we are proud to be part of the team tion Pictures, Kidspace Museum,
The
distinguished
honorees
of
the
Council
approved a resolution affirming
allocate some time every day for
public
of rules’’,
Pashinyan
said, adding
that
that
will help bring
this incredibly
im- Gagosian
Gallery, Ahmanson
Theatre, the Armenian Genocide, reported the
2nd Annual Gala include former U.S. SecWhen
we
have
lost the sense of
timelyare
cultural
oversight. I can say that with portant,
this wevaluable,
the and
Police
able to
act if
andeffectively
more.
retary of Navy and Assistant Secretary of
Armenian Assembly of America.
meekness,
we
then
find ourselves in
and
educational
center
to
fruition,”
“MATT
Construction’s
unparalleled
launchPaul
theR.establishment
of the public the violations are limited to some level,
Defense
Ignatius, Los Angeles
The resolution is “to recognize and
stated MATT Construction Vice Presi- experience with iconic museumthe
and culstate
of
ruining
ouranniversary
relationship
County
Supervisor
Kathryn
Barger,
and
reflect on the 104th
of the
oversight team’’, ARMENPRESSdent
reports
people
violate the
Joe Healy.but if the majority of tural
centers makes them an invaluable 1915 Armenian Genocide and on the imBrownstein Hyatt Farber Schreck Senior
with
God.
And
the
world
we live in
the
PM
as
saying.
rules,
it’s
impossible
to
keep
control
of
MATT
Construction
is
a
family
and
partner for the Armenian American Mu- portance of educating District of ColumPartner Kenneth L. Khachigian.
this reality: losing
employee-owned
contractor seum as we prepare the projecttoday
for ouris witnessing
HeAward-winning
added thattelevision
the Police
are unable
to the general
situation.
personality
bia residents on the Armenian
that
has
built
some
of
the
most
memothe
sense
of
meekness.
This state
historic
groundbreaking
year,”
stated
and Emmy nominated travel host Laura
Genocide.”
rable buildings in California. The firm Executive Chairman Berdj Karapetian.
McKenzie will serve as the Master of Cerof mind and
soul
dominates
our
life
“The
Armenian
Assembly
of Amerprides itself on helping museums build
The Armenian American Museum is ica welcomes the passage of this resoluemonies for the evening.
when
we
turn
away
God
and
refuge
on-budget and on-schedule structures currently in the pre-construction phase
Major sponsors include Bank of
tion, and especially applauds the
to follow
the lifeonofthe
Christ,
our Lord.
that align with their missions and cele- of the project with plans to begin
America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet
con- emphasis
importance of educabrate their collections and programs. struction in 2020.
Barsoumian, Dickranian Foundation,
As Christians,
we Director
ought Bryan
to make
tion,” Executive
Ardouny
The award-winning firm has received
GASKA Alliance Foundation, Glumac,
MATT Construction will be guiding stated.
the
promise
to
imitate
Christ.
This
numerous recognitions in the industry and supporting the design team and
JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.
a complete list of U.S. states that
JUNE 3, ARMENPRESS.
must be theForcalling
of all those who
TimmyEREVAN,
and Seda Mardirossian,
Massis
including AIA Los Angeles’ Building museum leadership on construction
issued resolutions and proclamations
Kabob,Prime
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Center for
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Nikol
Team
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National
Institute’s
our
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and
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nia, Mr. & Mrs. Bedros and Anna OrunMATT Construction’s notable muing during the pre-construction phase.
website
at www.armenian-genocide.org.
have been
positive for COVID-19,
designed
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Christ.
cakciel,
and Mr.tested
Chris Pogosyan.
seum and cultural projects include The



Pentagon Puts Military
Police On High Alert
Pashinyan And Family Members Feel Well –
To Go To Minneapolis
Spokesperson

Y

feel well, Mane Gevorgyan, spokesper-

And the promise to walk with Christ
becomes real when we pray unceaspage.Vartanian worked with her husband to expose German agents during second world war ingly and tirelessly. This is the journey
Goar
‘’The
PM, as well as his family members of doctors’’, ARMENPRESS
reports
longed to his beloved Goar,” which leads our lives to holiness.
An Armenian woman who became a Soviet spy and helped foil a Nazi plot to ashave noStalin,
fever,
are isolated
at the
governGevorgyan
wrote. Ivanov said.
We are not born as saints; however,
sassinate
Churchill
and Roosevelt
in 1943
has died aged
93.
In June 2017,
Vladimir Putin having been created in the image of
Goar Vartanian,
who under
with herthe
husband,
Gevork, worked
as a PM
secretcontinues
agent on nu-his activities
mental
residency
supervision
The
remotely.
– himself a former KGB agent –
merous missions, died on Monday. She will be buried in Moscow’s prestigious
the Almighty, we have been graced
visited SVR headquarters and
Troyekurovskoe cemetery, said Sergei Ivanov, a spokesman for Russia’s SVR intellipraised secret agents including with the divine gifts, tools which and
gence service.
the Vartanians. “They are mod- when used and lived we then inherit
Vartanian helped thwart Operation Long Jump – a Nazi plot to assassinate the allied leaders at their first meeting in Tehran in November 1943.
est people, they don’t like to be
meekness. This is the virtue which
Born on 25 January 1926 in Gyumri, in what was then Soviet Armenia, she moved
called heroes,” said the Russian
brings us all closer to God and to all.
with her family to Iran in the early 1930s. She joined an anti-fascist group at the age
president.
masks
public
places
logical
thinking.
of 16 andearing
worked face
retired
in 1986 but
with Gevork
to in
expose
German
agents. ‘’Some cases are left toGoar
*****
continued
to train
Whenbecomes
Hitler ordered
the plot to kill in
the Armenia,
“Big Three” at a conference
in Tehran,
their no
mandatory
I think we
will have
problems
here.young The Russian president, Vladimir Putin, congratulates
Godin Moscow
Is Hurting
agents. face masks
group
reportedly
followed
Nazi agents
and exposed the plan.
Goar Vartanian
in 2005. He said of her and
Deputy
Prime
Minister,
Commandant
I understand that wearing
The former Soviet spy
The couple moved to the Soviet Union in 1951 and had a long career as secret
her husband: ‘They are modest people, they don’t like to
Tigran
Avinyan
announced
in
a
in
these
weather
conditions
can
cause
ofcalled
theheroes.’
greatest
the US
Mikhail Lyubimov said he One be
agents. The SVR – one of the successor agencies to the Soviet-era KGB – said they
Photograph:gifts
Itar-Tass/AP
briefing
following
the session
of theconditions
somein inconveniences,
but it that
willRussia
diminish
doubted
would re- Constitution guarantees her citizens
were
involved
in active intelligence
work in “extreme
many countries”
vealARMENPRESS
further details of the couple’s operations “so as not to cause political scandals in
but
did not provide further
details.
Commandant’s
Office.
Children under the spread of the virus’’,
is the right to a peaceful assembly.
the countries they worked”.
Gevork, who was decorated with the Hero of the Soviet Union award, died in 2012
6
will
be
an
exclusion.
reports
Avinyan
said.
Peaceful voices against injustice
www.theguardian.com
aged 87. “Gevork used to say that of the five rays of his Hero Star, at least two beson of the
PM,
wrote
on herNazi
Facebook
Soviet
spy
who
foiled
plot to kill allied leaders dies aged 93

A

s unrest spread across dozens of
American cities on Friday because
of the police killing of George Floyd, the
Pentagon ordered the Army to put several active-duty U.S. military police units
on the ready to deploy to Minneapolis,
Fox News reports.
The get-ready orders were sent verbally
on Friday, after US President Donald
Trump asked Defense Secretary Mark
Esper for military options to help quell
the unrest in Minneapolis after protests
descended into looting and arson in
some parts of the city.
A source told Fox News that the military units would be deployed under the
Insurrection Act of 1807, which was
last used in 1992 during the riots in
Los Angeles that followed the Rodney
King trial.
The death of George Floyd, an AfricanAmerican man from Minnesota,
occurred on May 25, 2020, when a
white Minneapolis police officer knelt on
Floyd’s neck for several minutes.Floyd
was handcuffed and lying face down on
the road, while the officer had his knee
on his neck.
The incident occurred during Floyd’s
arrest in Powderhorn, a neighborhood south of downtown Minneapolis,
Minnesota, and was recorded on smartphones of bystanders. The arrest was
conducted after Floyd allegedly attempted to use a $20 bill in a deli, which
an employee identified as counterfeit.
Footage of the incident shows Floyd
repeatedly saying “I can’t breath”.

Armenia Makes Wearing Masks In Public
Places Mandatory

W

Factory Manufacturing Kalashnikov Assault
Rifles To Open In Armenia In Early July

A

company producing Kalashnikov
assault rifles will start operating in
Armenia in the first 10 days of July, company representative Igor Gardienko told
InfoPort.am reporter during a press tour.
The company has been formed based
on the cooperation contract signed
between Neytron GAM CJSC and the
Russian Kalashnikov Concern on May
15, 2020 for a 10-year term.
At the initial stage, the military-industrial
plant will assemble AK103 rifles. The
details will be delivered from Russia.
At the second stage the production of
simple details will launch, again with the
Russian technologies.
At the first stage at least 20 jobs are
expected to be created, mainly the officers of the reserve troops who served

in the Armenian Armed Forces will be
engaged in the production process. The
company representative stated that
these specialists have already been
selected. The works to create the plant
started in Armenia nearly two years ago.
Neytron GAM CJDC representative
Levon Harutyunyan stated in turn that
all tables and equipment in the plant are
made in Armenia based on the technical
descriptions provided by the Russian
side. He said the production area is
equipped with security systems.
Neytron GAM CJSC will deal with the
production of bullets and weapons.
The latest technologies are used for
production. Several types of bullets will
be produced.

have been heard for days. However,
violence shall lead us nowhere.
Moreover, it will further divide us as
a nation. As a religious leader in the
City of Angels, I will preach the Word
of God. “Peace I leave with you; My
peace I give to you” (John 14:27).
Tonight, we also pray for God’s divine
wisdom to enter into the minds and
hearts of people. It is only through
peace and wisdom that we learn,
progress and grow. The peaceful fight
against injustice must be done with
respect for those who are suffering.
Racism, hate, and violence have no
place in our hearts and do not belong
in our communities.
May God’s divine wisdom and peace
rule the streets of this blessed nation
of the United States of America. My
plea to all is exercise the noble act
of respect for one another.
Page 14
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Pentecost: Language After Asphyxiation

2nd Annual Armenian
American Museum Gala
Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American
Museum Gala is sold out heading into the
signature event of the year on Sunday,
December 8, 2019 at The Beverly Hilton
in Beverly Hills, California. Hundreds of
supporters, community leaders, and 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.

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

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
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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

George Floyd makeshift memorial in Minneapolis
Cause of Death: Asphyxiation “I can’t breathe.”

by Fr. VAZKEN MOVSESIAN

Excerpts delivered at St. James Los Angeles, California, 31 May 2020
This morning, I came to this church with a lot on my mind. As I was preparing for
my message for today – a message about the Pentecost and our lives today –
the events of last night unfolded. Just a few days ago George Floyd was killed in
Minneapolis and people have taken to the streets in protest. Unfortunately, some
saw the opportunity to loot businesses and burn buildings.
Today is Pentecost. Exactly 50 days after Easter. In Armenian we have a better and
more descriptive name for this feast, we call it hokegalust which literally means the
coming of the spirit. We read in Scripture (Acts 2) that on this day Jesus’ Disciples
were assembled and dealing with the uncertainty of the times. This was the group
of Disciples who only a few weeks earlier had witnessed their friend captured and
beaten. They heard his plea as he gasped for air during the last torturous moments
of his life on a cross, while authorities – both local and state officials – looked on,
some with pleasure. After his death they pulled him off of the cross, not before
pronouncing the cause of death: Asphyxiation.Now, I should mention that I was born
in Los Angeles. This city is home to me. I should also mention that throughout my
life I have been an activist and taken to the streets on many occasions to protest
the inequality or injustice that we have witnessed. But last night, the sounds of
protest were diverted by the violence, the rioting and the looting. This morning to
get to church I took those same streets that hours ago were trashed, torn and set
on fire. This is my home that they are trashing. But I back up a bit and I see that it
is in my home – in the United States of America – that racism still exists. It is here
where we watched a man pinned down to the ground, begging for his life, saying,
“I can’t breathe!” and left to die. And this morning, the world has taken notice.
Just when the Disciples had lost all hope in goodness, they heard that Jesus had
resurrected from the dead. On that Pentecost – just a few weeks after those horrendous events – they were assembled and waiting for a message from their Lord.
Yes, we know that in this world there are different manifestations of evil. There is
hatred, there is prejudice, intolerance, bigotry, racism, and injustice. These were
present, at the time of Christ as they are now.
On top of everything else, we are in the middle of a pandemic. Along with the
virus, there is fear in the air. We have been confined to our homes with this fear
in our heart for several months now, our life and lifestyles have been disrupted.
When we feel uncomfortable because we have had to stay indoors, it is important
to remember that this is only novel for us. Throughout the world there are so many
different types of lock-downs. Our brothers and sisters in Syria right now have
been in fear of their lives for the last several years, triggering a massive refugee
problem throughout the world. Many of our families coming from the Middle East
today have had to stay indoors because of a revolution here or a civil war there.
In other countries, if it’s not COVID-19, it’s malaria. If not malaria it’s typhoid. And
the list goes on. It is tempting to say these are unusual times, but not so when
you look back on the history of the world. During the Genocide years (1915-23) it
was not only okay to kill Armenians but it was the law to kill them.
Our church service today, with only a priest and a deacon – no choir, no music,
no people – may seem unusual but in fact, the early Christians all celebrated
the Holy Eucharist in similar quarantined circumstance. Today we are distanced
from the Divine Liturgy because of the COVID-19 virus, but the early centuries of
Christianity witnessed the viral infection of hatred and intolerance toward people
of the Christian faith. In our history as Armenians we have had to celebrate the
Badarak in secret – hidden – because of the invaders, their prejudices, intolerance
of our differences and ultimately because of hatred.
Celebrating the Badarak continually has been our salvation. Through it we have
kept our focus on the most important truth of all: That is, life is much more than
this physical existence and all the goods and things that fill up our space. Perhaps
that is why it bothers me when I hear people complain about simple matters such
as missing a basketball game or a gathering at a comedy club, claiming that they
are “missing out on life.” There are people who are missing out on life because of
prisons imposed by dictators, unjust laws or economic conditions in their home
lands. And, what is being made very clear this week is that there are people who
are missing out on life and missing from life because of the color of their skin.
We Armenians were in the same situation not too long ago. During the Genocide

people were exiled from their homes, hunted down and killed with no trial, no
defense, just killed in cold blood. We as a nation yelled out “We can’t breathe”
and the world just looked on with no response. In the United States of America,
in the Fresno area after the Genocide, Armenians had to take the ‘ian’ off their
names just so they could find work, make a living and support their families. And
the examples are many, all the way up until today from the outskirts of Artsakh to
the inner city of Glendale. We have seen prejudice. We have been on the receiving
end of injustice. And tragically, the world looked on and did not care. And if we
stay quiet at this moment, we are no different than anyone else. If by chance you
think that by pressing on the little thumbs-up LIKE button on Facebook is a way
of showing your concern, sorry, don’t fool yourself. It’s not only not enough it’s just
contributing to big data collected by the company.
No, if we’re going to do something let’s do it in a manner that is fitting of the title
“First Christian Nation.” Today is Pentecost. It is a Christian Feast. It is the celebration of the coming of the Holy Spirit. This is the event that empowered the
Disciples to become Apostles. They were students who had learned from Jesus
and were now in charge of the taking the message to the four corners of the
world. According to the Book of Acts, the Holy Spirit gave the Disciples the gift of
language. Imagine that. Jesus wanted the world to hear his message. He didn’t
send the Holy Spirit to empower these men with guns, weapons, political power,
or a sword. Instead he gave them a tool by which they could spread the message
of love, namely, language. In other words, he gave them the tool to communicate
and share a message of hope with others.
I ask you… what is necessary in our world today? What’s the tool that we need
on our streets today? We need to talk. We need to learn to communicate with
one another. Not hate, not hit, not hurt, not tear-down, but communicate with
one another. It has been said that communications is the glue that holds society
together. It brings order to chaos. It’s the basic lesson our moms taught us when
we were young: Don’t fight, talk it out. When did we lose sight of this basic lesson?
That’s what happened on Pentecost, on hokegalust, on the feast of the coming
of the Holy Spirit, we received the one tool that can unite us. It is a language with
which we can tell one another, I understand your pain. I am with you.
In Armenia there is a beautiful expression that the people use. It’s an expression
which let’s the other person know that you empathize with them. Dzav’t tanem.
It literally means, “Let me take your pain.” Let me understand your pain. Let me
walk in your shoes so I know what its like to be you.
Today Armenians have a mission. We can stay in our small little corner or we can
get on the world-stage and tell people that yes, we have been there. We have done
that. Our entire history is one of overcoming the worst odds. We have survived
prejudice and intolerance that have manifest themselves in the form of barbarism,
imprisonment, massacres and even Genocide. We have flourished without military
might, without weapons of war, without diplomatic strength. What we have had
is faith. We have had the tool – the ability to articulate and communicate with the
world on many levels and in many forms.
Back in 1965 the world-renowned cultural anthropologist Margaret Mead proposed to the United Nations and to the world that Armenian should be adopted
as an international language. But as we all know, it didn’t make it. Politically we
weren’t there. English is an international language today as are the Chinese and
the Russian languages. Why? Not because they are any purer than Armenian
but because politically, their host countries are at the forefront of international
relations. If I heard Margaret Mead’s call I would immediately go out and learn
this most incredible language. But I certainly would not stop there because the
entire purpose of that language is to communicate. It is the means by which we
can get things done and therefore I will adapt the tool that will help to bring about
my work, namely, to bring about peace and harmony.
The Holy Spirit came and gave the Disciples the gift of language so that they
could go out to the four corners of the world and spread the message of Love.
To Thaddeus and Bartholomew was given the gift of speaking Armenian so they
could take the Gospel to Armenia. And to each Disciple a different variety of that
gift was given, and they took that gift – that tool – to spread the message of love.
Thomas went all the way to India, Andrew to Scotland, Peter to Rome and so on.
Each of the Disciples went to a different part of the world, speaking a different
language but preaching the same message: Love one another! Take care of one
another! And whether it is a pandemic or the riots on the streets instigated by
hatred and intolerance, there is only one message that needs to be spread: Love
one another. The languages are different, but the message is the same. You can
overcome anything including hatred with the gift God has given you. It is love. Not
with more hatred but love.
I leave you with this message today on this Pentecost as we are watching our cities
go up in flames and intolerance and hatred escalating: Counteract evil not with
more hatred but with love. Let your love begin by understanding. Put your foot in
the shoes of others. Then communicate a simple message of love and friendship.
This is sharing the love of God.
We will now conclude today’s service with a requiem (hokehangist). I will be
including the name of George Floyd in those for whom we offer prayers today.
George Floyd is, of course, the man who is at the center of all the protests. In other
words, what I’m doing now is adding the name of a man who was killed because
of racism, who was not Armenian, whose skin color is different than ours. He will
be remembered today in this Armenian Church in the city of Los Angeles in an
Armenian prayer. It is not the end of our problems, but it is a start. Every first step
is taken when we extend ourselves. It is a way of saying we have different languages but only one main message. We will not allow his death to be in vain if at
the very least we can learn to talk, communicate, and share some understanding
and love with one another.
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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

26th Anniversary (1994-2020)
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.

H. H. Vasken I of Blessed Memory
Catholicos of All Armenians
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
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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.


26-th Year of Passing
(1908-1994)

Father ZAVEN ARZOUMANIAN, PhD

Holiness presented seven urgent requests regarding the immediate needs of Holy
Etchmiadzin. Upon his return to the Mother See, at the Cathedral during Sunday
liturgy on the feast of Pentecost, the Catholicos of All Armenians reported on the
well-received meeting and the productive outcome.
The Catholicos had mentioned in his report that the leader of the Soviet Union had
read the written requests carefully, “giving them his official approval for each,” even
though we were unable to identify those seven requests anywhere in a written form,
cleverly, I think, avoiding unnecessary reaction set as an “example” for one or the
other Republics to follow. The most important of the seven requests soon became
very conspicuous, namely, the return of the confiscated and abused Veharan, the
Pontifical Palace and the residence of the Catholicos. In fact the impressive Palace
built in 1912 was returned the next year in 1957, and was totally renovated, ready
for the National-Ecclesiastical Assembly of 1962.

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

26 Years

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

More than a quarter of a century has
passed since the Armenian Church and
nation lost on August 18, 1994 a most
venerable Pontiff, His Holiness Vasken
I Catholicos of All Armenians, leaving
behind a wealthy and unprecedented
legacy. His record tenure, the longest
among his predecessors of all times,
Vasken I led the Armenian Church for
39 years with national and international, spiritual and educational remarkable
achievements, including his equally
unprecedented ten Pontifical journeys
abroad. Vasken I, born and raised in
Bucharest, Romania, was consecrated a diocesan bishop for his native
diocese in 1951, soon followed with
his election and consecration as the
Supreme Patriarch and Catholicos of
All Armenians four years later in 1955.

First Pontifical Visit

Barely six months after his enthronement, Vasken
I received an invitation to visit the Catholicosate
of the Great House of Cilicia for the election of
the local Catholicos in Antelias, Lebanon, which
remained vacant since the passing of Catholicos
Karekin I Hovsepiants in 1952. Arriving the first week
in February 1956, with an entourage of bishops
from Europe and the Holy See, he tried to relieve
the existing tense situation among the parties and
the brotherhood. Other bishops arrived in addition
to the local bishops and they all met several times
under the presidency of His Holiness, including the
Patriarch of Constantinople Karekin Khachadourian
and the Locum Tenens of the Jerusalem Patriarchate
Yeghishe Derderian, to clarify the condition for
a successful election. Unfortunately all
efforts were unable to create the needed
peace, and the election took place unilaterally after Vasken I Catholicos of All
Armenians had left Lebanon for Cairo where
the first Episcopal Convocation took place
as planned by His Holiness. The original site
of the Convocation was Jerusalem, but due
to political Arab-Israeli conflict the meeting
took place in Cairo, Egypt.

Moscow May, 1956

On May 12, 1956 His Holiness Vasken I, just a few months after his election,
paid an official visit to Kremlin and met with the Prime Minister of the Soviet Union
Nikola Bulganin. The meeting, in the presence of both the Soviet and Armenian
Ministers of Religious Affairs Boliansky and Grigorian, was highly diplomatic and
proved very favorable for the Armenian Church at a most delicate time, as His

New Dioceses Established Abroad

During the four decades of his pontificate, Catholicos Vasken I formally established the following seven Armenian Church dioceses outside Armenia, as he
periodically traveled to those remote countries: Australia and the Far East, Brazil,
Uruguay, Germany, Canada, Central Europe, and Switzerland. He also dedicated
and consecrated the St. Vartan Cathedral in New York City, St. Hripsimeh church
in Vienna, and St. Mary Magdalene church in Brussels. In Armenia and vicinity
the Catholicos re-established local dioceses headed by the Diocese of Artsakh,
and restored some of the ancient monasteries in the country with the cooperation
of the Soviet Armenian authorities with funds provided by the faithful from abroad.
His seasoned personality and high diplomacy always impressed the leaders of
both the Soviet Union and the Armenian Republic.
The Catholicos Blessed the Holy Miuron (Oil) six times, once every seven years
as required for the distribution to all dioceses and individual churches for the
anointing of church edifices, priests, and newly baptized children. Those blessings
were prohibited during the harsh years of the Soviet system, and since 1926 no
Blessing of Miuron had taken place in Holy Etchmiadzin. The Catholicos was in
dire need of bishops as well for the dioceses both in Armenia and abroad. During
his pontificate Vasken I consecrated 65 bishops as needed. Both the numbers of
the Blessing of the Holy Oil and the ordination of the bishops were unprecedented
in recent history.

Ecumenical Visits

Upon the invitation of His Holiness Pope Paul VI of Rome, the Catholicos
of All Armenians visited the Vatican the first time, accompanied by both
Armenian Patriarchs Yeghishe Derderian of Jerusalem and Shnork Kaloustian of
Constantinople. Pontifical visitations to the Vatican repeated, as delegations from
the Vatican visited Etchmiadzin on various occasions in return, such as on the
Blessings of the Holy Miuron and other landmark anniversaries. The relationship
with the Church of England was also very warm, as two Archbishops of Canterbury
were invited to visit Armenia and Holy Etchmiadzin during his pontificate. The
Catholicos in return was invited to visit England several times. Papal visitations
to Holy Etchmiadzin were realized later by Pope John Paul II in 2001, and Pope
Francis in 2016 during the pontificate of the present Catholicos Karekin II. On April
22, 1994, just prior to the passing of the Catholicos in August, a delegation from
the Vatican visited the ailing Catholicos Vasken I headed by Cardinal Sylvester
who presented the Pontiff with the relics of Saints Thaddeus and Bartholomew,
the first Apostles of Christ who introduced Christianity in Armenia. Vasken I passed
away in August the same year.
Catholicos Vasken’s initiative was significant also in the active membership of the
Armenian Church in the World Council of Churches in 1962. He was invited to
Geneva to represent his ancient church with the celebration of a Pontifical Divine
Liturgy, thus blessing the approval of the membership. Upon his return to the Holy
See the Catholicos issued an Encyclical announcing the participation of the Armenian
Church in the WCC. At the General Convocations of the Council, representatives
traveled from Holy Etchmiadzin to represent the Armenian Apostolic Church.

Unprecedented Visits Abroad

Amazingly His Holiness paid pontifical visits to the United States, Canada,
European countries, India, Iraq, Ethiopia, Egypt, and three countries of South
America, Argentina, Brazil, and Uruguay, everywhere meeting with the state and
ecclesiastical leaders, watching over his flocks dispersed under different social and
cultural spheres, and reconfirming their allegiance to our homeland and Mother
See Holy Etchmiadzin.
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26th Anniversary (1994-2020)

2nd Annual Armenian
American Museum Gala
Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American
Museum Gala is sold out heading into the
signature event of the year on Sunday,
December 8, 2019 at The Beverly Hilton
in Beverly Hills, California. Hundreds of
supporters, community leaders, and 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.

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

H. H. Vasken I of Blessed Memory
Catholicos of All Armenians
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

DISTRICT OF
COLUMBIA COUNCIL
PASSES ARMENIAN
GENOCIDE
RESOLUTION

26-th Year of Passing
(1908-1994)
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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.


Specially touched were the Armenians in the United States where the Pontiff visSoviet spy who foiled Nazi plot to kill allied leaders dies aged 93
ited four times on four different occasions, the last being on the aftermath of the
tragic earthquake that shook northern Armenia in December, 1988. It was only a
month after the disaster that Vasken I, this time tears in the eyes, arrived in New
York and philanthropists from as far as Australia and Europe heeded the pontifical appeal to gather in St. Vartan Cathedral and organize relief on various levels.
The tragedy needed immediate assistance in terms of housing, medications, and
hospitalization, local and abroad, for the victims who had lost tens of thousands
of their loved ones, including a large number of school children.
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 Vaskenian Seminary

As the Armenian
Church remembers
with warm and filial
affection His Holiness
Vasken I on his 25th
year of passing, in
Armenia at the shores
of Lake Sevan the new
Vaskenian Seminary
stands elegantly with
young seminarians to
witness the Catholicos’
permanent presence
among them. A chapel and a full-size statue of the Venerable Catholicos Vasken
at the entrance of the Seminary testify the gratitude of a nation and its church for
all times. The Seminary was the initiative of the present Catholicos His Holiness
Karekin II who made the entire campus a reality from the days he was serving the
Araratian Diocese of Yerevan.

Community News

Sevan Boghos-Deirbadrossian Wins
Gulbenkian Foundation Prize for Teaching
Armenian Online

Sevan
Boghos-Deirbadrossian,
Armenian teacher at the Armenian
General Benevolent Union ManoogianDemirdjian School, recently was a winner of the Gulbenkian Foundation’s
Prizes for Teaching in Armenian
Online. According to the school’s
Facebook page, she submitted lesson plans, examples, detailed outlines
and resources in this competition, and
was selected for her creativity and
innovative online teaching techniques.
Boghos-Deirbadrossian has taught at
the Manoogian-Demirdjian School for
almost a dozen years.
Boghos-Deirbadrossian was born in
Damascus, Syria and after graduating
the St. Tarkmanchats Armenian School,
graduated the University of Damascus
with a Bachelor of Arts degree in English
Literature. She moved to the US in
1999. She took some child development
classes at Los Angeles Community
College and earned a certificate in
Computerized Office and Accounting at
Mashdots College. She also has earned
a Certificate to Teach Armenian in the
Diaspora from the Institut national des
langues et civilisations orientales in
Paris, France.

Boghos-Deirbadrossian is an active
member of the executive of the
Tekeyan Cultural Association Metro
Los Angeles chapter. On the website of
the Manoogian-Demirdjian School, she
expounds her philosophy as follows: “I
can proudly say that my passion for all
things Armenian is so great, that I spend
most of my time serving our community.
Teaching Armenian to our children is a
mission. I consider it a duty to serve
my Armenian society, and contribute in
preparing future Armenian generations.”

God Is Hurting
Page 11
Let prayer lead us in these times
of great tribulation. We all have the
moral obligation and the calling to
become God’s architects of peace.
When we hurt one another, we hurt
God. We must come together as
one nation under God, indivisible,
with liberty, equality, and justice
for all.
Archbishop Hovnan Derderian
Primate

ՉորեքշաբÃÇ, 3 Յունիս 2020

Ամերիկահայ Կեանք
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Փրոֆ. Արտէմ Փաթափութեան Հեղինակաւոր Քավլիի Մրցանակի 2020-Ի Դափնեկիր

Ամերիկահայ յայտնի գիտնական
Փրոֆ. Արտէմ Փաթափութեան արժանացաւ գիտութեան բնագաւառի
հեղինակաւոր ՔԱՎԼԻ մրցանակին,
տրուած՝ Նորվեկ Արքայական Գիտութեանց Ակադեմիան կողմէ, անոր,

ջղային դրութեանց, մարդկային
մարմիններու ճնշման եւ շփումներու
զգացողութեան, ազդեցութիւնը սրտի
եւ այլ մարդկային գործարաններու բջիջներուն վրայ իր նորայայտ
տեսութիւններու գիւտարարութեան
առ ի գնահատական:
Փաթափութեան մէկ միլիոն տոլա-րի
մրցանակը պիտի կիսէ Սան Ֆրասիսքոյի Գալիֆորնիա Համալսարանի գիտաշխատող Տէյվիտ Ճուլիուսի
հետ, որ իր կարգին բացայայտած
է թէ մարմինները ինչպէս կը զգան
տաքն ու պաղը: Ջղաբանութեան
ոլորտին մէջ, Քավլիի Մրցանակային
Յանձնաժողովի նախագահ Քրիստինէ Վալհովտ յայտնեց որ անոնց

Շաբաթօրեայ Դպրոցների Ժողով

Համավարակի ներկայիս պայմանների
մէջ, որ իր ազդեցութիւնն է գործել
յատկապէս կրթական հաստատութիւնների և առհասարակ կրթութեան կազմակերպման վրայ, որոշակիօրէն իրենց դասընթացները
շարունակում են Արևմտեան թեմի
շաբաթօրեայ դպրոցները՝ օգտագործելով համացանցի տարբեր
հնարաւորութիւններ։ Այդ աշխատանքները համակարգելու, նաև
յետագայի ծրագրերը քննարկելու
համար Մայիսի 30-ին կազմակերպուեց zoom ժողով Գերշ. Յովնան
Արք. Տէրտէրեանի գլխաւորութեամբ։
Ժողովի մասնակիցներն էին հոգևոր
հովիւներ ու շաբաթօրեայ դպրոցների
տնօրէններ, ուսումնական խորհրդի
անդամներ։
Նախ, Առաջնորդ Սրբազանի առաջարկութեամբ տնօրէնները հակիրճ
ներկայացրին իրենց գործունէութիւնը, դպրոցների խնդիրներն ու
ակնկալիքները։ 18 շաբաթօրեայ
դպրոցները, ուր հայոց լեզու և
գրականութիւն,
պատմութիւն,
երաժշտութիւն և հայաշունչ այլ
առարկաներ են ուսուցանում մեր
սաներին, ներկայումս հիմնականում շարունակում են իրենց
աշխատանքները առցանց դասա-

ւանդումով, որ բնականօրէն բերում
է նոր խնդiրներ։ Տնօրէնների նպատակադրումն է՝ այդ մեթոդները
դարձնել հնարաւորինս արդիւնաւէտ։ Քննարկման մասնակիցները
խօսեցին դպրոցների ծրագրերը
միասնականացնելու հարցի մասին։
Այդ ուղղութեամբ Յովնան Սրբազանը յստակ յանձնարարութիւն տուեց՝
յառաջիկային քննարկելու միանման
ծրագիր և դասագրքեր ունենալու
տարբերակները։
Ներկայացուեց նաև ուսուցիչների
ամենամեայ աշխատանիստի ծրագիրը, որ այս տարի նախատեսուած է
անցկացնել Օգոստոսի 15-ին և պիտի
քննարկուի ի մասնաւորի տեխնիկական միջոցներով ուսուցման
կազմակերպման նոր մեթոդները։
Յաջորդիւ յաւելեալ մանրամասներ կը
հրապարակենք նաև Օգոստոսի 15-ին
կայանալիք ուսուցիչների ամենամեայ
աշխատաժողովի ծրագրի մասին։
Բոլորի մօտ հաստատակամ որոշում է
առկայ՝ շարունակելու դասընթացները
նոր պայմաններին համապատասխան
և մեր սաներին մատուցելու հայեցի
կրթութեան տարրերը։
Դիւան Առաջնորդարանի
1 Յունիսի, 2020

Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը

յայտնագործ գիւտերը յեղշրջական
կը նկատուին գիտական աշխարհին
մէջ ու մեծ ազդեցութիւն պիտի
ունենան մարդկային առողջութեան
խնդիրներու լուծում բերելով:
Քավլի մրցանակը կը միտի մրցիլ
Նոպէլեան մրցանակին հետ եւ կը
շնորհուի երկու տարին անգամ մը
այն գիտնականներուն, որոնք էական
գիւտեր իրագործած են Աստղագիտութեան, Նանօ-աթոմային թեքնոլոճիին
եւ ջղաբանութեան բնագաւառներուն
մէջ: Այս տարուայ դափնեկիրներու
անունները հրապարակուեցան Նիւ
Եորքի Համաշխարհային Գիտական
Փառատօնի օրերուն:
53 ամեայ Փաթափութեան ծնած

է Պէյրութ եւ կրտսեր զաւակն է
հանրածանօթ գրող-թատերագիր
Սարգիս Վահագնին եւ Դաստիարակ, Տնօրէնուհի Հայկուհի ԱճէմեանՓաթափութեանին: Լիբանանի ներքաղաքացիական կռիւներուն պատճառով ընտանիքին հետ փոխադրուած
է Լոս Անճելըս, ուր իր պսակաւորի
աստիճանը ստացած է Հարաւային Գալիֆորնիայի Համալսարանէն
(Եու Սի Էլ Է), իսկ դոկտորականը՝
հռչակաւոր ՔԱԼԹԷՔ համալսարանէն:
Ամուսնացած է եւ ունի մանչ զաւակ
մը: 1982-էն ի վեր կը ղեկավարէ
Սքրիբս (SCRIPPS) գիտական մեծ
հաստատութեան «Փաթափութեան
փորձագիտական Տարրալուծարան»ը:

Աստուածաշունչի Սերտողութիւններ
Արեւմտեան Թեմէն Ներս
Որքան ալ այսօրուան պայմանները
իրենք զիրենք կը պարտադրեն, բայց
եւ այնպէս մարդը միշտ ալ հնարաւորութիւնը կը գտնէ անպայմանօրէն
կապի միջոցներ որոնելու եւ ըստ այնմ
հաղորդակցութեան մէջ մտնելու իր
նմանին հետ:
Ահա այդ երեւոյթներէն մէկն է
այսօրուան իրավիճակը, երբ համայն
աշխարհ համաճարակի պատճառով
հեռաւորութեան մէջ է, բայց միջոցներ
կան, որոնք հնարաւորութիւնը կու տան
կապի մէջ ըլլալու: Այդ միջոցներէն մէկն
է “Zoom’’ կոչուածը: Ահա այս կապի
միջոցով է, որ այսօրուան հանդիպումները, ժողովները, ու մանաւանդ՝
Աստուծոյ խօսքին տարածումը կը
կատարուին:
Առ այդ, Երեքշաբթի, Յունիս 2, 2020,
կէսօրէ ետք ժամը 1:00-ին, տեղի
ունեցաւ խորհրդակցական հեռակայ հանդիպում մը Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան Թեմի Հիւսիսի
շրջանի եկեղեցականներուն հետ,
գլխաւորութեամբ՝ Թեմիս Առաջնորդ
Գերշ. Տ. Յովնան Արք. Տէրտէրեանին:
Այս հանդիպման ներկայ էին՝ Արժ.
Տ. Տաթեւ Ա Քհնյ Յարութիւնեան,
Հոգեւոր հովիւ Քուբէրթինոյի Ս.
Անդրէաս Եկեղեցւոյ, Արժ. Տ. Վազգէն
Քհնյ Պօյաճեան, Հոգեւոր հովիւ
Սիաթէլի Ս. Յարութիւն Եկեղեցւոյ,
Արժ. Տ. Գրիգոր Քհնյ Զաքարեան,
Հոգեւոր հովիւ Օգլընտի Ս. Վարդան
Եկեղեցւոյ, Արժ. Տ. Մեսրոպ Քհնյ Աշ,
Հոգեւոր հովիւ Սան Ֆրանսիսքոյի
Ս. Յովհաննէս Եկեղեցւոյ, Արժ. Տ.
Եղիշէ Քհնյ Քսաչիկեան, Հոգեւոր
հովիւ Սաքրամէնթոյի Ս. Յակոբ
Եկեղեցւոյ, Արժ. Տ. Մաշտոց Քհնյ
Քէշիշեան, Հոգեւոր հովիւ Փորթլընտի
Ս. Գէորգ Եկեղեցւոյ, ինչպէս նաեւ
Թեմի Քրիստոնէական Գրասենեակի պատասխանատու՝ Մաշտոց
Չօպանեան:
Հանդիպման գլխաւոր նպատակն էր
մօտէն ծանօթանալու կատարուած

հոգեւոր աշխատանքներուն, ի
մասնաւորի Աստուածաշնչական
սերտողութիւններուն, ինչպէս նաեւ
Առաջնորդարանի աջակցութիւնը
բերելու այս մարզէն ներս: Իւրաքանչիւր շրջանի Հոգեւոր հովիւ
ներկայացուց իր կատարած աշխատանքները,
աշխատանքներուն
մօտեցման եղանակը, օգտագործման
մեթոտները, ինչպէս նաեւ դիմագրաւած դժուարութիւնները: Անոնք նաեւ
անդրադարձան, որ նոյնիսկ այսօրուան
դժուարին պայմաններուն մէջ, առաւել
եւս կարիքը կը զգացուի Աստուծոյ
խօսքին տարածման, հաւատալով,
որ այդ Խօսքը, Պօղոս Առաքեալի
բացատրութեամբ՝ Կեանքի Խօսք
է, Լոյս ու Ճրագ է մեր քայլերուն:
Անդրադարձան Աստուծոյ Խօսքին
տեղին, դերին ու անոր զօրութեան,
որ կը մխիթարէ հաւատացեալներուն
կեանքը:
Զեկոյցներու աւարտին, Գրասենեակի պատասխանատու Մաշտոց
Չօպանեան այդ բոլորը արձանագրելէ ետք, վստահեցուց համագործակցութիւնը եւ աջակցութիւնը բերելու կատարուած աշխատանքներուն եւ առաւել եւս թափ տալու
այս նուիրական ու Աստուածահաճոյ
առաքելութեան:
Հանդիպման աւարտին, Առաջնորդ
Սրբազան Հայրը բարձրօրէն գնահատեց իւրաքանչիւր շրջանի Հոգեւոր
հովիւի կատարած նուիրական այս
աշխատանքը, առաւել եւս խրախուսեց
ու քաջալերեց որ չբաւարարուիլ եղածով այլ աւելիին ձգտիլ, որովհետեւ
կարիքները շատ աւելի են:
Անոնց մաղթեց քաջառողջութիւն,
իրենց անմիջական ու մեծ ընտանիքի
անդամներուն, վստահեցնելով, որ
Առաջնորդարանը միշտ զօրավիգ
է ծուխերուն: Այս հեռակայ հանդիպումները պիտի շարունակուին ու
տեղի պիտի ունենան նաեւ այլ ծուխերու հետ եւս:
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Հայկական Շարք Մը Հաստատութիւններ
Անկարգութիւններու Ընթացքին Վնասուած Են
Լոս Անճելըսի հայկական կարգ մը
ձեռնարկութիւնները Ճորճ Ֆլոյտի
մահուան հետեւանքով յարուցուած
անկարգութիւններու պատճառով
աւերուած եւ կողոպտուած են:
Լրագրող
Ուոլի
Սարգիսեանի
Facebook-եան էջին կատարուած
գրառման համաձայն, աւերուած
եւ կողոպտուած է հայ ընտանիքի
30-ամեայ պիզնեսը:
Associated Press գործակալութիւնը

նոյնպէս յայտնած է Լոս Անճելըսի
մէջ անկարգութիւններու պատճառած վնասի մասին՝ Ալան Քոքոզեանի կօշիկի խանութը աւերուած եւ
կողոպտուած է:
Գործակալութիւնը նշած է, որ Քոքոզեանը ներխուժողներէն խնդրած
է չվնասել իր պիզնեսը, բայց շիշով
հարուածած են անոր գլխուն:
«Այդ քաղաքական բողոք չէր»,- նշած
է Քոքոզեանը:

Յատուկ Թռիչքով Մը ՀՀ 214 Քաղաքացիներ Լոս Անճելըսէն Հայրենիք Վերադարձան
30 Մայիսին, LAX օդակայանէն, Լոս
Անճելըս- Ամսթըրտամ-Մինսք-Երեւան
երթուղիի միջոցով Երեւան մեկնած
է 70 ՀՀ քաղաքացի։ Կազմակերպական հարցերով ՀՀ քաղաքացիներուն
աջակցութիւն ցուցաբերած են Լոս
Անճելոսի մէջ ՀՀ գլխաւոր հիւպատոսութեան եւ Հոլանտայի մէջ ՀՀ
դեսպանութեան աշխատակիցները։
Չուերթներն իրականացնող KLM եւ
Belavia ընկերութիւններու հետ ՀՀ
գլխաւոր հիւպատոսութեան ձեռք
բերած պայմանաւորուածութիւններու շնորհիւ ՀՀ քաղաքացիները

Հոլանտայի մէջ շենկէնեան արտօնագրի կարիք չեն ունենար եւ
կ’օգտուին տարանցիկ գօտիէն։
1 Յունիսին, նոյն երթուղիով
Հայաստան վերադարձած է եւս 23
ՀՀ քաղաքացի։ Նշուած պայմանաւորուածութիւններով չուերթները կ’իրականացուին 2 մայիսէն՝
ամենշաբաթեայ պարբերականութեամբ։
Այդպիսով, Լոս Անճելըս-ԱմսդրտամՄինսք-Երեւան երթուղիով ՀՀ վերադարձած է ընդհանուր առմամբ 214
ՀՀ քաղաքացի։

Միջազգային Լուրեր
Թուրքիոյ Մէջ 209 Մտաւորական Դատապարտած է Տինքի Կնոջ Ուղարկուած Սպառնալից Նամակը
Թուրքիոյ մէջ 209 գրող, արուեստագէտ, իրաւապաշտպան, լրագրող
եւ քաղաքական գործիչ համատեղ
յայտարարութիւն տարածած են՝
դատապարտելով վերջերս Հրանդ

VARTAN OUZOUNIAN

Տինքի կնոջ եւ Հրանդ Տինքի
անուան հիմնադրամի իրաւաբանին
ուղարկուած սպանութեան սպառնալիքով նամակը։ Այս մասին կը տեղեկանանք «Ակօս»-էն։

Նշենք, որ Պոլսոյ մէջ գործող Հրանդ
Տինքի հիմնադրամը տարածած էր
յայտարարութիւն, ըստ որուն՝ անյայտ
անձը կամ անձեր, Մայիս 27-28-ին,
հիմնադրամի ելեկտրոնային հասցէին

ուղարկած են սպառնալից նամակ,
որուն մէջ տեղ գտած են պնդումներ,
թէ Հրանդ Տինք հիմնադրամը
«եղբայրութեան հեքիաթներ» կը
պատմէ։
Շար. Էջ 23

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.

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.

Սփիւռքահայ Կեանք
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Լիբանան

Մեր Ժողովուրդի Զաւակներուն Ջերմօրէն Կը Թելադրենք Համաճարակին Դէմ
Պաշտպանուելու Համար Նախազգուշական Քայլերուն Հետեւիլ. Արամ Ա Կաթողիկոս
Երկուշաբթի, 1 Յունիս 2020-ի
առաւօտուն, Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.
Վեհափառ Հայրապետին նախագահութեամբ տեղի ունեցաւ Ազգային
Կեդրոնական Վարչութեան Կրօնական Ժողովին հանդիպումը։
Քննարկուեցան մեր եկեղեցւոյ ու
յատկապէս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսութեան ներքին կեանքին
ու թեմերուն առնչուած շարք մը
ծիսական, դաստիարակչական, հրատարակչական, միջ-եկեղեցական,
տեղեկատուական եւ ընկերային
ծառայութեան հետ աղերս ունեցող
հարցեր: Յիշեալ բնագաւառներուն շուրջ տրուեցան զեկոյցներ
պատասխանատու միաբան հայրերու կողմէ եւ քննարկումներէ ետք
առնուեցան համապատասխան որոշումներ։
Ժողովի աւարտին, Վեհափառ Հայրապետը հետեւեալ յայտարարութիւնը
կատարեց.- «Կրօնական Ժողովի
ընթացքին մենք նաեւ անդրադարձանք համաճարակի հետեւանքներուն եւ այս ուղղութեամբ տարուող

աշխատանքներուն՝ թէ՛ եկեղեցական
արարողութիւններու, թէ՛ ընկերային
ծառայութեան եւ թէ այլ մարզերէ ներս:
Բնականաբար, այս բոլորին մասին
տեղեակ պիտի պահենք մեր թեմերը։
«Այս առիթով, կ՚ուզենք կարեւորութեամբ յիշեցնել մեր ժողովուրդի
զաւակներուն, որ մեզի համար
իւրաքանչիւր հայ արժէք մըն է եւ,
հետեւաբար, իր ֆիզիքական, բարոյական ու տնտեսական առողջութիւնը
Մեզի համար, ինչպէս մեր եկեղեցւոյ
ու ազգին՝ կենսական է։ Մենք պիտի
շարունակենք մեր լաւագոյնը կատարել այս ուղղութեամբ՝ ծառայութեան
ճամբով մեր կարելիութեանց սահմաններէն ներս։
«Մեր թելադրանքն է, որ համաճարակի
ստեղծած այս վտանգալից կացութիւնը
դիմագրաւենք բարձրագոյն աստիճանի պատասխանատուութեամբ
ու խստապահանջութեամբ՝ մեր
անձին, մեր ընտանիքին, մեր
բարեկամներուն եւ ընդհանրապէս
մեր շրջապատին նկատմամբ: Կը
կրկնենք. իւրաքանչիւր հայու կեանքը
թանկագին է մեր ազգին համար:

Արդ, Մեր հայրական թելադրութիւնն
է, որ առողջապահական, պետական ու համայնքային պատասխանատուներուն կողմէ հաստատուած
նախազգուշական միջոցներուն
հաւատարմօրէն հետեւինք՝ դիմակ
գործածելով, ֆիզիքական անհրաժեշտ հեռաւորութիւնը պահելով, մեր

ձեռքերը յաճախ լուալով եւ հեռու
մնալով բազմանդամ հաւաքներէ:
Վստահ ենք, որ իւրաքանչիւր հայորդի
կարեւորութեամբ նկատի պիտի առնէ
համաճարակին դէմ պաշտպանուելու համար հաստատուած այս ազդու
միջոցները»:

Սուրիա

Հայաստանի Մարդասիրական Առաքելութիւն Իրականացնող 4-րդ Խումբի
Սակրաւորները Մայիսին 17,471 քմ Ականապատ Տարածք Ականազերծած են
«Հումանի-տար ականազերծման եւ
փորձագիտական կեդրոն» ՊՈԱԿ-էն։
Այսպիսով, առաքելութեան առաջին
իսկ օրէն ականազերծուած է ընդհանուր 170,209 քառակուսի մեթր, որմէ
սուրիական իշխանութիւններուն
հաւաստագրերով յանձնուած է
142,000 քառակուսի մեթր:
4-րդ խումբի բժիշկները, Մայիսին,
համաճարակային սահմանափակումներու պայմաններով, բուժօգնութիւն ցուցաբերած են 549
Հայաստանի
մարդասիրական
առաքելութիւն իրականացնող 4-րդ
խումբի սակրաւորները, Մայիսին,
ականազերծած են 17,471 քառակուսի
մեթր ականապատ տարածք, որուն
ընթացքին յայտնաբերուած են
կազի շիշի կիրառումով ինքնաշէն
արկեր, 18 հատ ՊՄՆ-2 տեսակի
հակահետեւակային
ականներ:
Այս մասին կը տեղեկանանք

տեղաբնակի: Այսպիսով, Հայաստանի
մարդասիրական խումբը 2019
Փետրուարէն մինչեւ օրս բուժօգնութիւն ցուցաբերած է ընդհանուր 12,584
հիւանդի:
Միեւնոյն ժամանակ, Յունիս 1-ին,
Սուրիոյ մէջ մարդասիրական առա-

Ռուսիա

6 Յունիսին Մոսկուա-Երեւան Յատուկ Չուերթ
ՀՀ ԱԳՆ ֆէյսպուքեան էջը կը
տեղեկացնէ, որ 6 յունիսին «Տոմոտետովօ» օդակայանէն նախատեսուած «Ռետ Ուինկս» ընկերութեան Մոսկուա-Երեւան յատուկ
թռիչքը տեղի պիտի ունենայ ժամը՝
18։00-ին։
«Հերթերէն խուսափելու նպատակով
ցուցակագրուած քաղաքացիները,
որոնց հետ հաստատուած է հեռախօսակապ եւ որոնք վերահաստատած են մեկնելու իրենց պատրաստակամութիւնը, կրնան այս թռիչքի
տոմսերը ձեռք բերել «Տոմոտետովօ» օդակայանի N 94 տոմսարկղէն
4 յունիսին (ժամը՝ 19։00-էն 22։00-ն),
5 յունիսին (ժամը՝ 10։00-էն 22։00-ն)

եւ 6 յունիսին (ժամը՝ 10։00-էն մինչեւ
14։00-ն)։ Տոմսի արժէքը՝ 13 հազ.
ռուբլի»,– ըսուած է ԱԳՆ տարածած
հաղորդագրութեան մէջ։
Աղբիւրը նաեւ կը փոխանցէ, որ
չուերթէն օգտուող ուղեւորներու ուղեբեռը առաւելագոյնը պէտք է ըլլայ 23
քկ (մէկ կտոր), ձեռքի ուղեբեռը՝ 8 քկ
(մէկ կտոր)։
«Նշենք, որ մինչեւ երկու տարեկան
երեխաներու տոմսերը անվճար են
(առանց ուղեբեռի)։ Հաշուառումը
պիտի մեկնարկէ 6 յունիսին ժամը՝
15։00-ին (հաշուառման սեղաններ՝
23-33)»,–ըսուած է հաղորդագրութեան մէջ։

քելութիւն իրականացնող խումբի
մասնագէտները Հալէպի ազգային
պատսպարանի ՀԱՅ ԾԵՐԱՆՈՑին եւ Հայ համայնքի մանկատան
փոխանցած են «Մի բուռ ժպիտ»
խորագիրը կրող շարժման ընթացքին
հաւաքուած նուէրները:

Գրական-Մշակութային

Սփիւռքահայ Կեանք
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Թուրքիոյ 1-ին Մասնագէտ Բռնցքամարտիկ Կարպիս Զաքարեանի Անունով Մրցաշար
Պիտի Անուանակոչուի
Անցնող Յունուար 25-ին Պոլսոյ մէջ
90 տարեկանին մահացած Թուրքիոյ
1-ին մասնագէտ բռնցքամարտիկ,
«Երկաթէ բռունցք» ծածկանունով
յայտնի Կարպիս Զաքարեանի անունով բռնցքամարտի մրցաշար պիտի
անուանակոչուի։
Այս մասին կը տեղեկանանք Ermenihaber.am-էն, ըստ որուն՝ Թուրքիոյ
խորհրդարանի հայ պատգամաւոր
Կարօ Փայլան յայտնած է, թէ
Զաքարեանի մահէն ետք ինքը այս
թեմայով գրաւոր հարցադիմում յղած
է Թուրքիոյ երիտասարդութեան եւ
մարմնակրթութեան
նախարար
Մեհմեթ Մուհարրեմ Քասափօղլուին։
Փայլանը հետաքրքրուած է թուրք
նախարարէն, թէ արդեօք կը ծրագրուի՞
այնպիսի նախագիծ մը, որ պիտի
հանրահռչակէ Զաքարեանի ներդրումը թրքական մարմնակրթութեան մէջ
ու պիտի ապրեցնէ անոր անունը։
Փայլան նաեւ յուշած է, որ Զաքարեա-

նի անունով կարելի է կոչել որեւէ
մարզահամալիր։
Քասափօղլու պատասխանած է՝ տեղեկացնելով, որ արդէն յստակեցուած
է Զաքարեանի անունով մրցաշարի
անուանակոչութեան հարցը, ինչպէս
նաեւ քննարկման փուլի մէջ կը գտնուի
որեւէ մարզահամալիր անոր անունով
կոչելու հարցը։
Հայ պատգամաւորը ուրախալի համարած է Զաքարեանի անունով Թուրքիոյ մէջ մրցաշար անուանակոչելը՝
յիշեցնելով սակայն, որ հայ անուանի
մարզիկը իր ասպարէզին ընթացքին
երբեմն
խտրականութիւններու
ենթարկուած է։
Փայլան միաժամանակ նշած է, որ
կը սպասեն, որ թէկուզ ուշացումով,
բայց արժանին մատուցուի անուանի
բռնցքամարտիկին, որուն յաջողութիւնները կենդանութեան օրով բաւարար չափով չեն հանրահռչա-կուած։
Յիշեցնենք, որ 1930-ին ծնած Կարպիս

Զաքարեանի բռնցքամարտիկի ասպարէզը տեւած է 22 տարի:
Բռնցքամարտիկը այդ ողջ ընթացքին
իրականացուցած է 200 սիրողական
եւ 51 մասնագիտական մենամարտ:
Զաքարեանը Պոլսոյ եւ Թուրքիոյ

Ռումանիա

Ռումանահայ Համայնքի Օգնութիւնը Դիլիջանին
Ռումանիոյ Ռոման եւ Հայաստանի
Դիլիջան քոյր քաղաքներու միջեւ
համագործակցութեան խորացման
աշխատանքներն ու նախաձեռնութիւնները շարունակելով՝ բարե-

րարներ Էմանուէլ եւ Միհաելա Նազարէթեանները COVID-19 համավարակի
դէմ պայքարի ծիրէն ներս Դիլիջան
քաղաքի անմիջական կարիքները
հոգալու նպատակով Դիլիջանի

համայնքապետարանին ցուցաբերած
են նուիրատւութիւն, որով ձեռք պիտի
բերուի ախտահանման մուտքեր եւ
ջերմաչափեր: Այս մասին «Ֆէյսպուք»-ի
իր էջին տեղեկացուցած է Ռումանիոյ
մէջ ՀՀ դեսպանութիւնը։
«Ռումանիոյ մէջ ՀՀ դեսպանութեան
աջակցութեամբ Ռումանիոյ Ռոման
քաղաքի պատուիրակութիւնը 22-23
յունիս 2019-ին մասնակցած էր ՀՀ
Տաւուշի մարզի Դիլիջան քաղաքին մէջ
կայացած «Իմ քայլը յանուն Տաւուշի
մարզի» ներդրումային պիզնես
ծրագրերու ֆորումին, որուն աւարտին՝
23 յունիս 2019-ին, ստորագրուած էր
Դիլիջան եւ Ռոման քոյր քաղաքներու
միջեւ փոխգործակցութեան մասին
յուշագրիը` երկու քաղաքներու միջեւ
գոյութիւն ունեցող կապերը առաւել
ամրապնդելու եւ փոխգործակցութիւնը զարգացնելու նպատակով:

ախոյեան դառնալէն ետք՝ 1964ին, դարձած է Մերձաւոր Արեւելքի
ախոյեան: 1966-ին ասպարէզը
աւարտած Զաքարեանը 1966-էն
սկսած է մարզիչի գործունէութիւն
ծաւալել:
Նախաձեռնութեան իրականացման
գործին մեծ է Ռումանահայոց միութեան Ռոմանի մասնաճիւղի նախագահ, բժիշկ-համաճարակաբան Էմանուէլ Նազարէթեանի աւանդը:
Շարունակելով երկու քոյր քաղաքներու միջեւ համագործակցութեան
խորացման աշխատանքներն ու
նախաձեռնութիւնները`
բարերարներ Էմանուէլ եւ Միհաելա
Նազարէթեանները, COVID-19 համավարակի դէմ պայքարին Դիլիջան
քաղաքի անմիջական կարիքները
հոգալու նպատակով, Դիլիջանի
համայնքապետարանին ցուցաբերած
են նուիրատւութիւն:
Համաձայն Դիլիջանի համայնքապետարանի տրամադրած տեղեկատւութեան, նուիրաբերուած միջոցներով,
քաղաքի առաջնային կարիքներուն
համար օրերս ձեռք պիտի բերուին
ախտահանման մուտքեր եւ ինֆրակարմիր ջերմաչափեր»,- նշուած է
դեսպանութեան գրառման մէջ:

Միջազգային Լուրեր
Youtube-ը Հեռացուցած է Թուրքիոյ Քաղաքացի
Հրեայ Գործարարի՝ Հայոց Ցեղասպանութեան
Մասին Ատելութեան Խօսք Ընդգրկող Տեսանիւթը
Սկիզբը Էջ 09
Ինչ կը վերաբերի Հայոց Ցեղասպանութեան վերաբերեալ ստայօդ
տեսանիւթի հեռացման, լրատուա-

Պոլսոյ Քաղաքապետը Այցելած է Յարձակումի
Ենթարկուած Հայկական Եկեղեցին

միջոցը կը պնդէ, որ ատիկա հայկական սփիւռքի գործն է, որ մէկ անգամ
եւս ցոյց կու տայ, թէ որքան ազդեցիկ
եւ ուժեղ է ԱՄՆ-ի մէջ։

Պոլսոյ քաղաքապետ Էքրեմ Իմամօղլու
այցելած է Իսկիւտարի հայկական
Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցի:
Թրքական Sozcu–ի փոխանցմամբ`
Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ
հիմնադրամի նախագահ Էդուարդ
Այվազեան քաղաքապետին տեղեկութիւններ յայտնած է օրեր առաջ
տեղի ունեցած դէպքին մասին, երբ

տղամարդ մը, վար արած ու նետած
էր եկեղեցւոյ դրան վրայի խաչը:
Այվազեան նշած է, որ խաչը արդէն
տեղադրուած է տեղը, կը փոխանցէ
news.am-ը:
Իմամօղու իր հերթին շեշտած է, որ
որեւէ կրօնական հաստատութեան դէմ
յարձակումը ` յարձակում է իրեն դէմ:

Գրական-Մշակութային
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Ազգային Գրադարանի Ելեկտրոնային Շտեմարանները Կրկին Հասանելի Են
Հայաստանի ազգային գրադարանի
տնօրէնի պաշտօնակատար Հրաչեայ
Սարիբէկեան այսօր յայտնած է, որ
գրադարանի ելեկտրոնային շտեմարանները կրկին հասանելի են, Այս
մասին կը տեղեկանանք «Մեդիամաքս»-էն։
«Երկուշաբթի եւ Երեքշաբթի օրերուն
մենք զանոնք փորձարկած ենք, հասանելի եղած են մինչեւ ժամը 18:00,
իսկ հիմա 24-ժամով առցանց պիտի
ապահովենք համակարգող սարքերու
սպասարկումը”,- ասուլիսի ժամանակ

ըսած է ան:
Ներկայիս հասանելի է եւ գրադարանի
պաշտօնական` www.nla.am կայքը,
որ թարմացուած է, եւ թուայնացուած
թերթերու, ամսագիրներու ու գրքերու
http://tert.nla.am/ հարթակը:
Իսկ Մայիս 10-ին գրադարանի թուայնացուած արխիւներու համակարգող
սարքերու վնասուելու առնչութեամբ
իրականացուող փորձաքննութեան
արդիւնքներուն անդրադառնալով՝
տնօրէնի պաշտօնակատարը ըսած է.
«Կը սպասենք փորձաքննութեան

վերջնական եզրակացութեան: Դեռ
մարդկային միջամտութեան գործօնը, դիտաւորութիւնը չէ հերքուած:
Վերջանական դիրքորոշումս պիտի
ներկայացնեմ ծառայողական քննութեան աւարտէն ետք»:
Սարիբէկեան աւելցուցած է, որ այս
ընթացքին ամբողջ թուայնացուած
արխիւը կրկնապատճէնած են.
«Երկու տարբեր տեղ կը պահենք
պատճէնները: Կը դիտարկենք նաեւ
լրացուցիչ սարքեր ձեռք բերելու
հարցը”:

Քիեւի Մէջ Ուքրանացի Գիտնականներու Աշխատութիւններով Լոյս Տեսած Է
Նոր Հայագիտական Ժողովածու
Քիեւի մէջ լոյս տեսած է «ՈւքրանիաՀայաստան. Պատմութիւն, Մշակոյթ,
Զբօսաշրջութիւն» գիտական ժողովածուն, որ ընդգրկած է 30 ուքրանացի գիտնականներու աշխատութիւններ: Այս մասին կը տեղեկանանք
Armenpress.am-էն։
Գիտական
հաւաքածոյին
մէջ
ներառուած
են
«ՈւքրանիաՀայաստան. Պատմութիւն, Մշակոյթ,
Զբօսաշրջութիւն»
միջազգային
գիտական համաժողովի նիւթերը,
որ նախաձեռնուծ էր Քիեւի Տարաս
Շեւչենքոյի
անուան
ազգային
համալսարանի, Ուքրանիոյ հայերու
միութեան, Ուքրանիոյ Հայաստանի
դեսպանատան եւ Ուքրանիոյ սփիւռքի
հետազօտութիւններու հիմնարկին
կողմէ:
«Պարտադիր պայման ենք համարել

այն հանգամանքը, որ երեխաներն
առանց որևէ մեկի միջնորդության
իրենց նկարներում ներկայացնեն
Նոր կորոնավիրուսի տարածման
շրջանում իրենց զգացողությունները,
ինչ են հասկանում համաճարակից,
ինչպես են պայքարում դրա դեմ և
այլն: Երեխաների մի մասը տեսակետներ է արտահայտել նկարների բովանդակության մասին: Ցուցահանդեսը ոգևորիչ էր երեխաների
համար, քանի որ նրանք ինչ-որ
կերպ կտրվել են իրենց առօրյայից
և օրը դարձրել յուրահատուկ: Այս
կերպ փորձել ենք նոր շունչ հաղորդել
մշակութային կյանք»,-մասնավորապես ասել է Ս. Հայրիյանը՝ նշելով, որ նախաձեռնությունն իրականացնելիս ձեռնարկվել են բոլոր
կանխարգելիչ միջոցները:

Դիլիջանի Քաղաքային Այգին Բարեկարգուած է
Դիլիջանի
քաղաքային
այգին
բարեկարգուած եւ վերափոխուած է:
Այգիին բարեկարգման աշխատանքները ընթացած են քանի մը
փուլով «Հայաստանի զարգացման
նախաձեռնութիւններ»
(IDeA)
հիմնադրամի «Զբօսաշրջութեան եւ
քաղաքային զարգացման» (ТURBO)
հարթակին կողմէ` Դիլիջանի քաղաքապետարանի եւ Տաւուշի մարզպետարանի հետ համագործակցութեամբ:
Նախագիծին երկրորդ փուլը իրականացուած է 2020 թուականին:
Այգիին պաշտօնական բացումը
տեղի կ՛ունենայ, երբ Հայաստանի մէջ
«Քորոնա» համաճարակի տարածման
հետեւանքով ստեղծուած իրավիճակը
բարելաւուի եւ կայունանայ:

Զբօսայգիին մէջ բացուած է նաեւ
VereV պարանայգին, որ պիտի
դառնայ ընկերային ձեռներէցութեան նոր օրինակ Դիլիջանի մէջ`
պահպանելով հանրային կանաչ
տարածքները եւ ստեղծելով նոր
միջավայր աշխոյժ մարզաձեւերու
եւ “էքօ” զբօսաշրջութեան սիրահարներու համար: Անիկա խթան
պիտի հանդիսանայ նաեւ առողջ
ապրելակերպն ու տարբեր մարզաձեւերու նկատմամբ հետաքրքրութիւնը:
Այգիի տարածքին ամբողջութեամբ
պահպանուած են եւ վերամշակուած
կանաչ տարածքները, կառուցուած
է պասքէթպոլի խաղադաշտ եւ
համայնքային տարբեր ձեռնարկներու համար բացօթեայ թատրոն,
յատկացուած է նաեւ սեղանի թենիսի
համար տարածք:

Հրապարակուեցան Ցեղասպանութեան Նուիրուած Ֆիլմը Եւ Անոր Երաժշտութիւնը
Ամերիկահայ յօրինող եւ երաժշտութեան արտադրութեան «Եսեան»
հիմնարկի հիմնադիր Տեն Եսեանի

կողմէ յօրինուած եւ Ցեղասպանութեան
նուիրուած համանուագին ոդիսականը պատմուող «An Armenian Trilogy»

(«Հայկական Եռերգութիւն Մը») ֆիլմը
եւ անոր երաժշտութիւնը արդէն իսկ
համացանցի շարք մը կայքերու վրայ
հրապարակ հանուած են։
Գլխաւորաբար պատկերասփիւռի
յայտագիրներու եւ ծանուցումներու
համար երաժշտութիւն յօրինող
Եսեան այս քայլին դիմած էր՝ Հայոց
Ցեղասպանութեան 100ամեակին առիթով ստեղծագործութիւն մը յօրինելու
իր եկեղեցւոյ տէր հօր խնդրանքին
ընդառաջելով։ Ան նախ յօրինած էր
երեք մասով եւ միայն դաշնակով ու
ջութակով նուագուող գործ մը, զոր
աւելի ուշ վերածեց 91 գործիքներով
ներկայացուող ստեղծագործութեան
մը, որուն անդրանիկ ներկայացումը տեղի ունեցաւ 2017ին, Երեւանի
մէջ, Հայաստանի Ֆիլհարմոնիք նուա-

Տեն Եսեան
գախումբին կատարողութեամբ։
Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար
այցելել https://armeniantrilogy.com/
կայքը։
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«Երեւանը Խաչատրեան Կը Լսէ». Մայրաքաղաքի Տարբեր Հատուածներու Մէջ Արամ
Խաչատրեանի Ստեղծագործութիւնները Պիտի Հնչեն
Արամ Խաչատրեանի ծննդեան
օրուան առիթով՝ Յունիս 6-ին,
Երեւանի տարբեր հատուածներու
մէջ, քաղաքացիներուն կը սպասուին անակնկալներ: Այս մասին կը
տեղեկանանք Armradio.am-էն։
Արամ Խաչատրեանի տուն-թանգարանը, համագործակցելով այս
ոլորտին մէջ փորձառութիւն ունեցող
«ԱՐԼՈՒՊԱ» կազմակերպութեան
հետ, տեղեկատուական արհեստագիտութիւններու ներդրմամբ իրականացուցած է տարբեր ծրագիրներ՝
թանգարանին մէջ եւ թանգարանէն
դուրս:
Այս անգամ տուն-թանգարանը
եւ «ԱՐԼՈՒՊԱ» ընկերութիւնը
Արամ Խաչատրեանի ծննդեան
օրը՝ Յունիս 6-ին, պիտի ներկա-

յացնեն երաժշտահանի տասը
ստեղծագործութիւն ունկնդրելու
հնարաւորութիւն: Բջիջայինի վրայ
ներբեռնելով Arloopa անվճար
յաւելուածը եւ գտնուելով յաւելուածի
քարտէզին մէջ նշուած վայրը
(օրինակ՝ Հիւսիսային պողոտայ,
Հանրապետութեան հրապարակ,
Ա. Խաչատրեանի յուշարձան, Ա.
Խաչատրեան փողոց եւ այլն)` կրնաք
վայելել երաժշտահանի անմահ
ստեղծագործութիւնները:
Իւրաքանչիւր նշուած կէտի վրայ
պիտի հնչէ մէկ ստեղծագործութիւն: Յաւելուածը հնարաւորութիւն
կ՝ընձեռէ նաեւ նկարել տեսանիւթ եւ
զայն տեղադրել ընկերային ցանցերու
մէջ:

Երեւանի Կեդրոնը Արշիլ Գորկիի
Յուշատախտակը Պիտի Տեղադրուի
Աշխարհահռչակ նկարիչ, վերացական արտայայտչապաշտութեան
ամերիկեան դպրոցի գլխաւոր ներկայացուցիչ Արշիլ Գորկին 1916-19թթ
հայոց պատմութեան ամենաբարդ
ժամանակաշրջանին կ՝ապրէր Երեւանի կեդրոնը։ Այս մասին կը տեղեկանանք Armradio-էն։
Այդ տարածքը այսօր կը կոչուի Աբովեան փողոցի փակուղի. յայտնի
լրագրող, հասարակական գործիչ

Ադօ Ադոյեան, նկարիչի հօրեղբօր
տղան էր, որուն հետ անցած էր ողջ
մանկութիւնը։
Աշխարհի
ամենայայտնի
ցուցասրահներուն մէջ են Արշիլ Գորկիի
նկարները։ Հայաստանի մէջ, այսօր,
կայ միայն մէկ գծանկար, սակայն ան
Հայաստանին կտակած է բաւական
մեծ թիւով նկարներ, որոնք Հայաստան
պիտի բերուին եւ պիտի հանգրուանեն
Էջմիածինի մէջ։

Արեւմտահայերէն Տեսանիւթեր՝ Տարբեր
Տարիքի Աշակերտներու Համար

Երեք տարի առաջ գործարկուեցաւ
ՀԱՅԿԱՇԽԱՐՀ
www.armlands.
com արեւմտահայերէն մանկապատանեկան կայքը՝ նպատակ ունենալով պահպանել եւ զարգացնել
համապատասխան տարիքի աշակերտներու արեւմտահայերէնը։
Մէկ ամիսէ ի վեր՝ կայքի կողքին կը
գործէ ՀԱՅԿԱՇԽԱՐՀ-yօutube ալիքը,
ուր տեղ կը գտնեն տարբեր տարիքի
համար, մատչելի արեւմտահայերէնով
եւ գրաւիչ ձեւաչափով տեսանիւթեր,
որոնք այժմ մաս կը կազմեն Ամերիկայի, Գանատայի, Քուէյթի, Ֆրանսայի եւ
այլ երկրներու հայկական դպրոցներու
կրթական ծրագրին։ Կայքն ու ալիքը
հետեւորդներ ունին աշխարհի աւելի
քան 18 երկրներէն եւ այս կարճ
ժամանակի ընթացքին ունեցած է
10,000-է աւելի դիտում, որուն զգալի
մասը եղած է խմբակային դասերու
ընթացքին։
Թիւեր եւ կենդանիներ, Երկրաչափական ձեւեր, Նուագարաններ,

Այբուբեն, Գոյներ, Կենդանիներ եւ
ձագեր՝ տեսանիւթեր են, զոր հաճոյքով
կը դիտեն դեռ դպրոց չյաճախած
աշխարհի հայ փոքրիկները։
Շուշիի ազատագրումը, Շուշիի ազատագրումը 2, Մենք-Հայաստան,
Մենք-Արցախ, Հայաստանի առաջին
հանրապետութիւնը, Բուրդ, բամպակ
եւ մետաքս, Հինգ զգայարանները՝
ուսուցողական տեսանիւթեր են
նախակրթարանի աշակերտներու
համար։
Հեքիաթներու շարք, հեքիաթները կը
կարդան յայտնիներ՝ մանկագիր, ՀՀ
նախագահի Տիկին Նունէ Սարգսեան,
Հայաստանի
վաստակաւոր
արուեստագէտ Սիլվա Եուզպաշեան։
Սիրուած դերասան Դաւիթ Յակոբեան,
ՀԱՅԿԱՇԽԱՐՀ-yօutube շաբաթական նուազագոյնը երկու նիւթ պիտի
ներկայացնէ իր հետեւորդներուն։
ՀԱՅԿԱՇԽԱՐՀ- ամէն օր նորութիւններ
եւ ուսուցողական տեսանիւթեր պիտի
մատուցէ իր ընթերցողներուն։

Time -ի Շապիկը Նուիրուած Է՝ Ճորճ
Ֆլոյտի Սպանութեան Խնդրին

Ամերիկեան Time հանդէսի վերջին թիւի
շապիկին յայտնուած են 35 սեւամորթ
ամերիկացիներու անունները, որոնք
ցեղապաշտութեան զոհ դարձած են
ամերիկեան հասարակութեան մէջ:
Time-ի շապիկը այս անգամ նուիրուած
է սեւամորթ Ճորճ Ֆլոյտին, որ
սպաննուած է 25 մայիսին Մինիափոլիսի ոստիկանութեան նախկին

ներկայացուցիչ Տերիք Չաուվինի
կողմէ:
Ինչպէս կը հաղորդէ CNN-ը, Յատուկ
յօդուածին մէջ, որ ստացած է
ընդհանուր «Պառակտուած երկիր»
խորագիրը, ներկայիս ցոյցերը կը
նկարագրուին որպէս աննախադէպ 1968 թուականէն ի վեր, երբ
սպաննուած էր քաղաքացիական
իրաւունքներու շարժման առաջնորդ
Մարթին Լիւթըր Քինկը:
Յիշեցնենք, որ Ճորճ Ֆլոյտ անունով սեւամորթ իրաւախախտի սպանութիւնը տեղի ունեցած է Մինեսոթա
նահանգի Մինիափոլիս քաղաքին մէջ՝
25 մայիսին: Անկէ ետք ողջ երկրով մէկ
օրեր շարունակ չեն դադարիր բողոքի
ցոյցերը: Մարդիկ կը պահանջեն
խստագոյնս դատապարտել ոստիկան Տերիք Չաուվինը, որ, ծունկով
սեղմած պահելով Ֆլոյտի պարանոցը,
խեղդամահ ըրած էր զինք, ինչպէս
նաեւ միւս երեք ոստիկանները, որոնք
կանգնած եղած են դէպքի վայրը եւ
ոչինչ ձեռնարկած են տղամարդը
փրկելու համար: Ներկայ պահուն
բոլոր չորս նախկին ոստիկաններուն
մեղադրանք առաջադրուած է:

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

noror.org
Կամ գտնել մեզի մեր ֆէյսպուքի էջին վրայ՝

www.facebook.com/norornews/
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ՄԱՐԶԱԿԱՆ
Հայաստանի Ախոյեանութիւն

Ալաշկերտ Յաղթական

Շաբաթավերջին սկսան Հայաստանի ֆութպոլի ախոյեանութեան երկրորդ փուլի
մրցումները: Ախոյեանութեան առաջին փուլի աւարտին, 18 հանգրուան ետք,
առաջին 6 դիրքերը գրաւող խումբերը պիտի մրցին իրարու դէմ երթ ու դարձի
դրութեամբ, որոշելու համար ախոյեանութեան վերջնական դասաւորումը: Իսկ
վերջին 4 դիրքերը գրաւած խումբերը պիտի մրցին իրարու դէմ հրաժեշտ չի
տալու համար առաջին դասակարգին: Այս հանգրուանի առաջին մրցումին, 2-րդ
դիրքը գրաւող Վանաձորի «Լոռի»ն իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 5-րդ դիրքը գրաւող
«Նոա»ի դէմ: «Լոռի» բացաւ մրցումին հաշիւը 18-րդ վայրկեանին, փորթուկալցի
պաշտպան Տիոկօ Քոելիոյի միջոցով: 37-րդ վայրկեանին «Նոա»ի մոլտավ
յարձակող Տանու Սփաթարու հաւասարեցուց հաշիւը: Երկրորդ կիսախաղի
58-րդ վայրկեանին «Լոռի»ի արժանթինցի յարձակող Ակուսթին Մազիերօ
հաշիւը դարձուց 2-1: Սակայն 71-րդ վայրկեանին «Նոա»ի ռուս կիսապաշտպան
Վլատիմիր Ազարով հաւասարեցուց հաշիւը եւ մրցումը այդպէս ալ աւարտեցաւ:
Երկրորդ մրցումին, առաջատար «Արարատ-Արմենիա» իր դաշտին վրայ
մրցեցաւ 6-րդ դիրքը գրաւող Կիւմրիի «Շիրակ»ին դէմ: «Շիրակ» կանուխ՝ 8-րդ
վայրկեանին նշանակեց իր կոլը կիսապաշտպան Ռուտիկ Մկրտչեանի միջոցով:
37-րդ վայրկեանին, «Արարատ-Արմենիա»ի ուքրանացի պաշտպան Սէրկիյ
Վաքուլենքօ նշանակեց հաւասարութեան կոլը: Այս փուլը հետաքրքրական
ըլլալու նշաններ ցոյց կու տայ: Առաջին հանգրուանի վերջին մրցումին, 3-րդ
դիրքը գրաւող «Ալաշկերտ»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 4-րդ դիրքը գրաւող
«Արարատ»ի դէմ: Առաջին կիսախաղին դաշտի տէրերը իրենց առաւելութիւնը
կոլի վերածեցին պոսնիացի յարձակող Կլիշիչի միջոցով 19-րդ եւ մակեդոնացի
պաշտպան Միթրեվսքիի միջոցով 42-րդ վայրկեաններուն: «Արարատ»ի
պատասխանը եկաւ 55-րդ վայրկեանին, ուքրանացի կիսապաշտպան Տենիս
Տետեչքոյի տուգանային հարուածէն նշանակած կոլով: «Ալաշերտ» տարաւ
կարեւոր յաղթանակ մը: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Լոռի Վանաձոր – Նոա 2-2
- Արարատ-Արմենիա – Շիրակ Կիւմրի 1-1
-Ալաշկերտ – Արարատ 2-1
Հայաստանի ֆութպոլի ախոյեանութեան մրցումները շարունակուեցան եւ տեղի
ունեցաւ 7-10րդ դիրքերը գրաւող խումբերու առաջին մրցումը: «Ուրարտու»
իր դաշտին վրայ մրցեցաւ «Գանձասար-Կապան»ի դէմ: 35-րդ վայրկեանին,
«Ուրարտու»ի երիտասարդ կիսապաշտպան Յակոբ Յակոբեան նշանակեց
մրցումին միակ կոլը: Ստորեւ եսնել արձանագրուած արդիւնքը.
-Ուրարտու – Գանձասար Կապան 1-0

«Հոֆընհայմ»ի կազմէն բացակայեցաւ Ադամեան, վնասուածքի պատճառով:
Օրուան աստղերն էր աւստրիացի Պաումհժկարթնըր, որ նշանակեց 11-րդ եւ
46-րդ վայրկեաններուն ու Զուպըր, որ նշանակեց 48-րդ վայրկեանին: Մրցումի
ընթացքին մէկական մարզիկ կարմիր քարտ ստացաւ իւրաքանչիւր խումբէ:
Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
-Պորուսիա Տորթմունտ – Պայըրն Միւնիխ 0-1
-Պայէր Լեվերքուզըն – Վոլֆսպուրկ 1-4
-Վերտէր Պրեմըն – Պոր.Մէօնշընկլատպախ 0-0
-ՌՊ Լայցիկ – Հերթա Պերլին 2-2
-Հոֆընհայմ – Քէօլն 3-1, - Ֆորթունա Տուսըլտորֆ – Շալքէ04 2-1
Գերմանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 29-րդ հանգրուանի մրցումները
սկսան «Ֆրայպուրկ» - «Պայէր Լեվերքուզըն» մրցումով: 8-րդ դիրքը գրաւող
«Ֆրայպուրկ»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 5-րդ դիրքը գրաւող «Պայէր
Լեվերքուզըն»ի դէմ: «Պայէր» իր տարածքային առաւելութիւնը օգտագործեց
եւ 54-րդ վայրկեանին խումբի յարձակող աստղ Հավերց նշանակեց միակ կոլը,
ճամայքացի Լէոն Պէյլիի փոխանցումէն օգտուելով: Հայաստանի հաւաքականի
յարձակող Սարգիս Ադամեանի մաս կազմած 7-րդ դիրքը գրաւող «Հոֆընհայմ»ը
անգամ մը եւս լաւ արդիւնք արձանագրեց, երբ իր դաշտէն դուրս յաղթեց
15-րդ դիրքը գրաւող «Մայնց05»ին: Մրցումին միակ կոլը 43-րդ վայրկեանին
նշանակեց թոկոցի Պեպու, մալիցի Սամասեքուի փոխանցումը օգտագործելով:
27-րդ վայրկեանին, «Հոֆընհայմ»ի զուիցերիացի Զուպըր չի կրցաւ նշանակել
տուգանային հարուածէն: Ադամեան դարձեալ բացակայեցաւ խումբի կազմէն:
Առաջատար «Պայըրն Միւնիխ» իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 16-րդ դիրքը գրաւող
«Ֆորթունա Տուսըլտորֆ»ի դէմ եւ յաղթեց 5 կոլերով: Կոլերու հեղինակ դարձան
Եէօրկընսըն սխալմամբ 15-րդ, Փավար 29-րդ, Լեվանտովսքի 43-րդ, 50-րդ եւ
Տէյվիզ 52-րդ վայրկեաններուն: Քիմիչ, Մուլըր եւ Կնապրի կատարեցին մէկական
փոխանցում: 17-րդ դիրքը գրաւող «Վերտէր Պրեմըն» շարունակեց իր պայքարը
մնալու առաջին դասակարգին մէջ, յաղթելով 9-րդ դիրքը գրաւող «Շալքէ04»ի
դաշտին վրայ: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Ֆրայպուրկ – Պայէր Լեվեքուզըն 0-1
- Վոլֆսպուրկ – Այնթրախթ Ֆրանքֆորթ 1-2
- Շալքէ04 – Վերտէր Պրեմըն 0-1
- Մայնց05 – Հոֆընհայմ 0-1, - Հերթա Պերլին – Աուկսպուրկ 2-0
- Պայըրն Միւնիխ – Ֆորթունա Տուսըլտորֆ 5-0
- Պոր.Մէօնշընկլատպախ – Ունիոն Պերլին 4-1
- Փատըրպորն – Պորուսիա Տորթմունտ 1-6
-Քէօլն – ՌՊ Լայփցիկ 2-4
Դասաւորում.1)Պայըրն Մ. 67 կէտ 86-28, 2)Պորուսիա Տ. 60 կէտ 80-35, 3)
Լայփցիկ 58 կէտ 74-31, 2)Պոր.Մէօնշընկլատպախ 56 կէտ 57-35, 7)Հոֆընհայմ
42 կէտ 40-48:
Ռմբարկուներ.1)Ռ.Լեվանտովսքի-Պայըրն 29 կոլ, 2)Թ.Վերնըր-Լայփցիկ 25 կոլ,
3)Ճ.Սանչօ-Պորուսիա Տ. 17 կոլ:

Պելառուսիոյ Ախոյեանութիւն

Քատիմեան Նշանակեց Իր 7-րդ Կոլը

Գերմանիոյ Ախոյեանութիւն

Պայըրն Յաղթեց Պորուսիային
Շաբթուան ընթացքին տեղի
ունեցան Գերմանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 28–րդ
հանգրուանի մրցումները:
Այս հանգրուանին տեղի
ունեցաւ ճակատագրական
մրցումը 2-րդ դիրքը գրաւող
«Պորուսիա Տորթմունտ»ի
եւ առաջատար «Պայըրն
Միւնիխ»ի միջեւ, Տորթմունտի
մէջ: Հաւասարակշռուած
մրցումին, երկու կողմերն ալ
կը մրցէին զգուշութեամբ: 43-րդ վայրկեանին, Քիմիչ նշանակեց «Պայըրն
Միւնիխ»ի կոլը, որ ճակատագրական էր: Մրցումի մնացեալ ժամանակին հաշիւը
մնաց անփոփոխ: Հազար, Պրանտթ եւ Հաալանտ չի կրցան որեւէ առաւելութիւն
տալ իրենց խումբին եւ «Պայըրն» յաղթեց ու մեծ քայլ առաւ դէպի տիտղոս: Իսկ
Սարգիս Ադամեանի մաս կազմած 9-րդ դիրքը գրաւող «Հոֆընհայմ»ը իր դաշտին
վրայ յաղթելով 10-րդ դիրքը գրաւող «Քէօլն»ին, 39 կէտով յառաջացաւ դէպի
7-րդ դիրք, միայն երեք կէտ հեռու Իւրոբա Լիկի տոմս ապահովող 6-րդ դիրքէն:

Շաբաթավերջին տեղի ունեցան Պելառուսիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան
11-րդ հանգրուանի մրցումները: Այս հանգրուանին, Հայաստանի հաւաքականի
յարձակող Կարէն Քատիմեանի մաս կազմած 13-րդ դիրքը գրաւող Կրատնօ
քաղաքի «Նիոման»ը իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 12-րդ դիրքը գրաւող «Կարատեյա»ի դէմ: «Նիոման»ի բերդապահ Տուտարը 50-րդ վայրկեանին կարմիր
քարտ ստացաւ: Այս պարագան չազդեց խումբի խաղին վրայ: Քատիմեան
67-րդ վայրկեանին տուգանային հարուածէն նշանակեց խումբին առաջին կոլը:
Իսկ 76-րդ վայրկեանին փոխարինող մարզիկ Եապլոնսքիյ հաշիւը դարձուց
2-0: «Նիոման» տօնեց իր 4-րդ յաղթանակը եւ 14 կէտով առժամաբար գրաւեց
9-րդ դիրքը: Առաջատար «ՊԱԹԷ»ն իր դաշտին վրայ դժուար յաղթանակ մը
տարաւ 6-րդ դիրքը գրաւող Մինսքի «Իսլոչ»ին դէմ: Սերպ յարձակող Միլիչ 39-րդ
վայրկեանին տուգանային հարուածէն նշանակեց մրցումին միակ կոլը: 61-րդ
վայրկեանին «Իսլոչ»ի կինէացի յարձակող Եանսան ստացած էր իր երկրորդ
դեղին քարտը:
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Պրեսթ քաղաքի տերպիին յաղթական էր «Տինամօ»ն եւ խումբը 16 կէտով
բարձրացաւ 6-րդ դիրք: Իսկ Հայկ Մուսահակեանի մաս կազմած 2-րդ դիրքը
գրաւող Մինսքի «Էներկեթիք»ը իր դաշտին վրայ վեց կոլնոց մրցումի մը ընթացքին
հաւասարեցաւ 8-րդ դիրքը գրաւող «Վիթեպսք»ի հետ: Մուսահակեան դաշտ
մտաւ 61-րդ վայրկեանին: Խումբի պաշտպան Եուտչից 56-րդ վայրկեանին
կարմիր քարտ ստացած էր: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Թորփետօ ՊելԱԶ Ժոտինօ – Սմոլեվիչի Աքթիապրսքի 2-1
- Կարատեյա – Նիոման Կրատնօ 0-2
- Տինամօ Մինսք – Շախտիոր Սալիկորսք 0-1
- Էներկեթիք Մինսք – Վիթեպսք 3-3
- ՊԱԹԷ Պորիսով – Իսլոչ Մինսք 1-0
- Ռուխ Պրեսթ – Տինամօ Պրեսթ 1-4
Դասաւորում.1)ՊԱԹԷ 25 կէտ +13, 2)Էներկեթիք 22 կէտ +4, 3)Թորփետօ ՊելԱԶ
21 կէտ +6, 10)Նիոման 14 կէտ +2:
Ռմբարկուներ.1)Գ.Քատիմեան-Նիոման 7 կոլ, 2)Ճ.Եախշիպոյեւ-Էներկեթիք 7
կոլ, 3)Վ.Լիզաքովիչ-Շախտիոր 5 կոլ:

բարձրացնել խումբին մակարդակը: Խումբին մէջ շատ մարզիկ պիտի ըլլայ,
որպէսզի կարելի ըլլայ ընտրել ամենալաւերը:

Քապարոսի Առաջին Տպաւորութիւնը
Հայաստանի ֆութպոլի հաւաքականի մարզիչ Խոաքին Քապարոս հետեւած է
Հայաստանի ֆութպոլի ախոյեանութեան մրցումներուն: Նպատակը անշուշտ
եղած է հաւաքականին համար նոր մարզիկներ գտնել ու հետեւիլ մարզիկներու
մարզավիճակին: Ան նկատած է, որ դադրէն ետք մարզավիճակը չէ վերագտտած
իր առաջուան մակարդակը, սակայն աւելի շատ մրցումներ կատարելով ան
բարելաւում պիտի արձանագրէ: Քապարոս ամենաշատ տպաւորուած է
«Արարատ-Արմենիա«ի մրցումէն: Ան փափաքած է, որ խումբեր աւելի հայ
մարզիկներ դաշտ իջեցնեն, որ հաւաքականի թեկնածուներուն թիւը շատնայ:
Ան աւելցուցած է, թէ աւելի շատ մրցումներ պէտք է դիտէ, մարզիկներու
մակարդակին մասին տեղեակ ըլլալու համար:

Միրանեան Հեռացաւ Փիւնիկէն
Հայաստանի հաւաքականի եւ «Փիւնիկ» ակումբի կիսապաշտպան Արթուր
Միրանեան որոշած է ձգել ակումբը: Ան միացած էր «Փիւնիկ»ին 2018 թուականին:
Միրանեան Ուքրանիայի եւ Հայաստանի երիտասարդական հաւաքականներու
անդամ էր: Այս տարեշրջանին ան մասնակցած է 13 մրցումի, նշանակած է 6
կոլ եւ կատարած է մէկ ոխանցում:

Պարսելոնա Պիտի Կրճատէ
Սպանիոյ «Պարսելոնա» ակումբը, Քորոնա ժահրի համաճարակին պատճառով
պիտի կրճատէ իր անձնակազմը: Ներկայիս ակումբին մէջ կ'աշխատին 40
սկաուտներ: Այս տղաքը կը դիտեն մրցումներ տարբեր ցամաքամաասերու
վրայ եւ ակումբի տնօրէնութեան կը տեղեկացնեն երիտասարդ տաղանդներու
մասին: Կրճատումի հետեւանքով 15-20 սկաուտ իր պաշտօնը պիտի պահէ:
Հեռացողներուն պիտի վճարուի յաւելեալ աշխատավարյձ, իսկ անոնցմէ մաս
մըն ալ պիտի աշխատի կէս աշխատավարձով՝ 600 եւրօ:

Սանչօ Երկու Մրցանիշ Հաստատեց
Անգլիոյ հաւաքականի եւ Գերմանիոյ «Պորուսիա Տորթմունտ»ի
երիտասարդ
յարձակող
Ճէյտըն Սանչօ սահամանած է
Պունտեսլիկայի մի քանի մրցանիշ:
20 տարեկան եւ 60 օր ըլլալով
նշանակած է 30 կոլ, շրջանցելով «Պայէր Լեվերքուզըն»ի Քայ
Հավերցը: Սանչօ նաեւ դարձաւ
մէկ տարեշրջանի մէջ ամենաշատ
կոլ եւ փոխանցում կատարած
մարզիկը, ցարդ նշանակելով 17
կոլ եւ կատարելով 16 փոխանցում:

Արագած Պիտի Պայքարի
Աշտարակ քաղաքի »Արագած» խումբը Հայաստանի երկրորդ դասակարգի
խումբերէն է: Խումբի նոր նշանակուած մարզիչը՝ Արա Նիկոյեան իր կարծիքը
յայտնած է խումբին մասին եւ երկրորդ դասակարգի միւս խումբերուն մասին: 30
Մայիսին սկսան Հայաստանի երկրորդ դասակարգի ֆութպոլի ախոյեանութեան
մրցումները: 17 խումբի մէջ 11-րդ դիրքը գրաւող «Արագած» առաջին մրցումին
պիտի մրցի 10-րդ դիրքը գրաւող «Թորփետօ Երեւան»ի դէմ: Խումբին օտար
մարզիկները նոր հասած են եւ 14 օր ետք պիտի կրնան միանալ խումբին,
Քորոնա ժահրի համար մեկուսացման պատճառով: Ակումբին ծրագիրն է այս
տարեշրջանին գոհացուցիչ արդիւնք արձանագրել եւ յաջորդ տարեշրջանին
պայքարիլ առաջին դասակարգ տանող մէկ տոմսին համար: Հայ ֆութպոլիստներ
պէտք է պատրաստել եւ յոյս չդնել միայն օտարներու վրայ: Երկրորդ դասակարգին
մէջ բաւական լաւ մակարդակ ունեցող խումբեր կան, ինչպէս «Վան»ը,
«Լոքոմոթիւ»ը, «Ուեսթ Արմենիա»ն, որ առաջատարն է եւ բանակայիններու
խումբը «ԲԿՄԱ»ն: «Արագած» ակումբը տակաւին նոր հիմնուած է եւ չունի
մանկապատանեկան դպրոց: 10 օտար մարզիկներ կան, որոնք կրնան բաւական

Հայաստանի Բ.Դասակարգի Ախոյեանութիւն

Առաջատարը Հաւասարեցաւ

Երկամսսեայ՛ դադարէ ետք Քորոնա ժահրի համաճարակին պատճառով, այս
շաբաթավերջին շարունակուեցան Հայաստանի երկրորդ դասակարգի ֆութուլի
ախոյեանութեան մրցումները 21-րդ հանգրուանի մրցումներով: Երեք խումբեր
կը պայքարին առաջին դասակարգի միակ տոմսին համար: Առաջատար «Ուեսթ
Արմենիա»ն իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 5-րդ դիրքը գրաւող «Արարատ-Արմենիա
2»ին դէմ եւ խումբերը հաւասարեցան: 2-րդ դիրքը գրաւող «Լոքոմոթիւ»ը իր
դաշտէն դուրս յաղթեց «Ալաշկերտ 2»ին եւ մօտեցաւ առաջատարին: 3-րդ
դիրքը գրաւող «Վան»ը իր դաշտին վրայ հաւասարեցաւ 4-րդ դիրքը գրաւող
Բանակայիններու «ԲԿՄԱ» խումբին հետ: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած
արդիւնքները եւ դասաւորումը.
-Ուեսթ Արմենիա – Արարատ-Արմենիա 2
2-2
-Ալաշկերտ 2 – Լոքոմոթիւ 0-2, - Վան – ԲԿՄԱ 1-1
-Դիլիջան – Սեւան 0-2, - Ուրարտու 2 – Շիրակ 2 5-1
-Մասիս – Փիւնիկ 2 8-3, -Թորփետօ Երեւան – Արագած 1-4
-Անի Երեւան – Լեռնային Արցախ 0-0, - Արարատ 2 մրցում չունէր:
Դասաւորում.1)Ուեսթ Արմենիա 56 կէտ +41, 2)Լոքոմոթիւ 20 մ 51 կէտ +32, 3)
Վան 49 կէտ +40:

Ճատրակ
Լինտորէս Էպպի Ռեփիտ Չելէնճ

Նաքամուրա Մէկ Մրցում Հեռու
Ութ մեծ վարպետներու
մասնակցութեամբ շարունակուեցան
Լինտորէս
Էպպի արագ ճատրակի
առցանց մրցումները: Քառորդ
աւարտական հանգրուանի երրորդ փուլին արձանագրուեցաւ
հետեւեալ
արդիւնքը.
Եու – Տինկ 0,5-0,5, 1-0,
0-1, 0,5-0,5, 0,5-0,5
արդիւնք.2,5-2,5
Լիրէն Տինկ անցաւ կիսաւարտական հանգրուան, վերջին փուլին սեւ քարերով
հաւասարած ըլլալով:
Չորս մեծ վարպետներու մասնկցութեամբ շարունակուեցան Լինտորէս
Էպպի արագ ճատրակի առցանց մրցումները: Կիսաւարտական հանգրուանի
մրցումներուն արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
Նաքամուրա – Քարլսըն 1-0, 0,5-0,5, 0,5-0,5, 0,5-0,5		
արդիւնք.2,5-1,5
Քարլսըն – Նաքամուրա 0,5-0,5, 0-1, 1-0, 0,5-0,5, 0-1		
արդիւնք. 2-3
Տինկ – Տուպով 0-1, 0-1, 0,5-0,5				
արդիւնք.0,5-2,5
Տանիլ Տուպով երկու յաղթանակ արձանագրելէ ետք հասաւ աւարտական
հանգրուան:
Իսկ Քարլսըն եւ Նաքամուրա ստիպուեցան երրորդ մրցում մը խաղալ ճշդելու
համար յաղթողը: Այս արդիւնքին հիման վրայ ամերիկացի Հիքարու Նաքամուրա
յաղթեց Աշխարհի ախոյեանին եւ պիտի մրցի ռուս մեծ վարպետ Տանիլ Տուպովի
դէմ որոշելու համար ախոյեանը:
Երկուշաբթի օր սկսան Լինտորէս Էպպի արագ ճատրակի առցանց մրցումներու
աւարտական հանգրունի մրցումները ամերիկացի Հիքարու Նաքամուրայի եւ
ռուս Տանիլ Տուպովի միջեւ: Առաջին մրցումին արձանագրուեցան հետեւեալ
արդիւնքները.
Տուպով - Նաքամուրա 0-1, 0-1, 1-0, 0,5-0,5 			
արդիւնք.1,5-2,5
Այս արդիւնքին հիման վրայ, ամերիկացի Հիքարու Նաքամուրա մէկ քայլ առաւ
Շար. Էջ 23
դէպի տիտղոս:
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ՄԱՐԶԱԿԱՆ
Սկիզբը Էջ 22

Ճատրակ
ՖԻՏԷ-ի Դասաւորում

Արոնեան 7-րդ Դիրքին Վրայ
Ճատրակի միջազգային ֆետերասիոնը ՖԻՏԷ-ն հրապարակեց Մայիս ամսուան
վարպետներու դասաւորումը: Հայաստանի մեծ վարպետ Լեւոն Արոնեան
պահած է իր 7-րդ դիրքը՝ 2773 էլօ: Առաջին տասնեակին մէջ ընդգրկուած
են Աշխարհի ախոյեան նորվեկիացի Մակնուս Քարլսըն 2863, ամերիկացի
Ֆապիանօ Քարուանա 2835, չինացի Լիրէն Տինկ 2791, ռուս Եան Նեփոմնիաշչի
2784, ֆրանսացի Մաքսիմ Վաշիէ-Լակրաւ 2778, ռուս Ալեքսանտր Կրիշչուք
2777, ամերիկացի Ուեսլի Սօ 2770, ատրպէյճանցի Թեյմուր Ռաճապով 2765 եւ
հոլանտացի Անիշ Կիրի 2764:
Արոնեանէն բացի Հայաստանէն չորս մեծ վարպետներ ընդգրկուած են առաջին
100-ի ցանկին վրայ: Գաբրիէլ Սարգիսեան 53-րդ, 2682 էլօ, Կարէն Գրիգորեան
71-րդ, 2665, Հրանդ Մելքումեան 77-րդ, 2663 եւ Սերկէյ Մովսէսեան 99-րդ, 2649:
Իսկ կիներու դասաւորումը հետեւեալն է.
1)Եիֆան Հու-Չին. 2658, 2)Համփի Քոներու-Հնդ. 2586, 3)Ալեքսանտրա Կորիաչքինա-Ռուս. 2582, 56)Էլինա Դանիէլեան-Հայ. 2407, 58)Աննա Սարգսեան-Հայ.
2405, 70)Լիլիթ Մկրտչեան-Հայ. 2388:

Ճատրակ
Եւրոպայի Առցանց Մրցաշարք

Գաբրիէլ Սարգիսեան Գրաւեց 3-րդ Դիրքը
Ճատրակի
Եւրոպայի
առցանց մրցաշարքին, որուն
կը մասնակցէին 2300էն
աւելի վարկանիշ ունեցող
վարպետներ, Հայաստանի
հաւաքականի թիւ 2 Գաբրիէլ
Սարգիսեան գրաւած է 3-րդ
դիրքը: Առաջին դիրքը գրաւած
է ռուս Ալեքսէյ Սարանա, իսկ
2-րդ դիրքը գրաւած է չեխ
Դաւիթ Նավարա: Հայաստանի
հաւաքականի նախկին անդամ
Սերկէյ Մովսէսեան գրաւած է
նաեւ առաջատար դիրք:

Ճատրակ
Փեսիֆիք Նորթ Ուեսթ Չէս

Մելքումեան՝ 2-րդ

«Փեսիֆիք Նորթ Ուեսթ
Սենթըր» առցանց ճատրակի
մրցաշարքի աւարտին, 9
հանգրուան ետք, արձանագրելով 5 յաղթանակ եւ 4
հաւասարութիւն, 7 կէտով
Հայաստանի մեծ վարպետ
Հրանդ Մելքումեան գրաւեց
2-րդ դիրքը: ԱՄՆ ներկայացնող
Սամուէլ Սեւեան գրաւեց 3-րդ
դիրքը: Իսկ ախոյեան դարձաւ
ռուս Վլատիմիր Ֆետոսէեւը:

Միջազգային Լուրեր

Պասքեթպոլ
Էն Պի Էյ

Թուրքիոյ Մէջ 209 Մտաւորական Դատապարտած
Կէսը Քուէարկեց Սկսելու Համար Փլէյ Օֆի Փուլէն է Տինքի Կնոջ Ուղարկուած Սպառնալից Նամակը
ԱՄՆ-ի պասքեթպոլի արհեստավարժ ախոյեանութեան մաս կազմող 30
ակումբներու տնօրէններէն 16-ը քուէարկած են ախոյեանութեան մրցումները
վերսկսելու փլէյ օֆի հանգրուանէն, իւրաքանչիւր շրջանի դասաւորումի առաջին
ութ դիրքըերը գրաւող խումբերը նկատի առնելով:

Ֆութսալ

Հայաստանի Բաժակի Մրցաշարքը Պիտի Սկսի
Յունիս 1-ին պիտի սկսին ֆութսալի Հայաստանի բաժակի մրցումները:
Այս մրցաշարքը տեղի պիտի ունենայ
առաջին անգամ ըլլալով: Մրցաշարքին
պիտի մասնակցին առաջին դասակարգի
հինգ
արհեստավարժ
խումբեր եւ 11 սիրողական խումբեր:
Մրցումները տեղի պիտի ունենան
առանց մարզասէրներու:

Սկիզբը Էջ 16
Նամակի հեղինակները սպառնացած
էին սպաննել Հրանդ Տինքի այրին՝
Ռաքէլ Տինքը եւ հիմնադրամի իրաւաբանը։
Յայտարարութեան տակ ստորագրած
մտաւորականները յայտնած են, որ
երբեք չեն ընդունիր այն հասկացութիւնը եւ գերակշիռ դեր ունեցող
այն հասարակարգը, որ փոքր երեխան
մարդասպան կը մեծցնէ։
Յայտարարութեան մէջ մասնաւորապէս նշուած է.
«Կը նկատենք, որ վերջերս իրերայաջորդ սադրիչ յարձակումները
անհատական բնոյթ չունին եւ կը
սնուցուին վրէժ ու ատելութիւն
պարունակող խօսքերէ, որոնք

անպատասխանատու
կերպով
կ՝օգտագործուին եւ կը տարածուին
լայն զանգուածներու մէջ։ Հասարակութեան մէջ խտրականութիւն դնող
լեզուն եւ վարքագիծը վնասաբեր
եւ պառակտիչ են։ Ժողովուրդը
ճամբարներու եւ խումբերու կը բաժնեն
եւ կը փճացնեն յարաբերութիւնները
իրարու միջեւ»։
Կը նշուի, որ նման բեւեռացումը ոչ
ոքի օգուտ կը բերէ։ Այդ լեզուն եւ
վարքագիծը ընդունողները պէտք
է հասկնան, որ իրենց նոյնպէս կը
բեւեռացնեն։ Մտաւորականները կոչ
ըրած են հրաժարելու այդպիսի վարք
դրսեւորելէ, շեշտելով, որ Թուրքիոյ մէջ
ապրողները հաւասար իրաւունքներ
ունեցող մարդիկ են։
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Seven Invitations To Prayer
“Rejoice in the Lord always; again I will say,
Rejoice. Let your gentleness be known to
everyone. The Lord is near. Do not worry about
anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be
made known to God. And the peace of God,
which surpasses all understanding, will guard
your hearts and your minds in Christ Jesus.”
(Philippians 4:4-5)
His Eminence Archbishop Hovnan Derderian
is pleased to extend SEVEN INVITATIONS
TO PRAYER to our community and the hurting
world. Beginning on June 8 and continuing
every night of the week prayer services will be
streamed from different churches in different
geographies throughout the Western Diocese.
Each evening prayer service has a unique focus
according to this schedule:

Mondays: For the unemployed, led by Fr. Zaven
Markosyan, St. Sarkis, Santa Clarita

Tuesdays: For the elderly, led by Fr. Yeremia
Khachatryan, Western Diocese

Wednesdays: For health care professionals led
by Fr. Datev Harutyunian, St. Andrew, Cupertino

Thursdays: For the grieving (in loss) led by Fr.
Yeghia Isayan, St. Peter, Glendale

Fridays: For the ill (healing) led by Fr. Avedis
Abovian, Holy Apostles, Tujunga

Saturdays: For the prisoners led by Fr. Yeghishe
Ksachikyan, St. James, Sacramento

Archbishop Hovnan, who has authored volumes on prayer and prayerful living says,
“Transformation for the human soul takes place when prayer mirrors our life.” During
these very difficult and worrisome times, these services reflect some of the great
concerns of the community. “Through prayers, we establish a unique relationship
with God the Creator of Heaven and Earth.”
The services will be streamed every evening at 7:30PM on the Western Diocese
FaceBook page. Requests for prayers will always be honored. Please submit either
to the priest listed above or to the Diocese.
Sundays: For those who feel loneliness led by
Fr. Vazken Movsesian, Western Diocese

Աղօթքի հրաւէր եօթ օրերու համար
Արևմտեան թեմի հոգևորականաց դասի առաջնորդութեամբ
Չորեքշաբթի, 20 Մայիսին թեմի Հոգևորականաց ընդհանուր ժողովը որդեգրեց
շաբաթական բոլոր օրերու համար աղօթքի օրեր, հետևեալ կարգով և
նշանակուած հոգևորականներու առաջնորդութեամբ։
Աղօթքի եօթը հրաւէրներ - Seven Invitations to Prayer
1. Երկուշաբթի՝ Անգործներու համար For the Unemployed - Fr. Zaven, Santa
Clarita
2. Երեքշաբթի՝ Տարեցներու համար For the Elderly - Fr. Yeremia, Ararat Home
3. Չորեքշաբթի՝ Բժիշկներու և Բուժքոյրերու համար For Health Care
Professionals/Doctors - Fr. Datev, Cupertino

4. Հինգշաբթի՝ Սգաւորներու համար For Bereaved / Loss - Fr. Yeghia, Glendale
5. Ուրբաթ՝ Բժշկութեան համար For Healing - Fr. Avedis, Tujunga
6. Շաբաթ՝ Բանտարկեալներու համար For Prisoners - Fr. Yeghishe, Sacramento
7. Կիրակի՝ Միայնակ-առաձիններու համար For Singles/Lonely - Fr. Vazken,
Diocese
Աղօթքներուն հետևիլ ամէն երեկոյ Առաջնորդարանի Facebook-ի էջին, ժամը
7։30-ին։ Այս աւանդութիւնը սկիզբ պիտի առնէ սկսեալ Երկուշաբթի՝ Յունիս 8-էն։
Դիւան Առաջնորդարանի

