
ապաքինուած են «Քորոնա» ժահրէ։ 
Վարչապետը պիտի վերադառնայ 
լիարժէք աշխատանքի:

This first-hand book “My Patriarchal Memoirs” by 
Archbishop Zaven Der Yeghiayan, the late Patriarch of 
Constantinople, is for sure indispensable, written some 
quarter of a century after his patriarchate at age 70, since 
it covers the most tragic years of the Armenian genocide 
while he was in office from 1914 to 1922. 

Գիրք ստեղծելը մշտապէս եղել է ԱՄՆ Արեւմտեան 
Թեմի եւ անձամբ Առաջնորդ Տ. Յովնան Արք. 
Տէրտէրեանի հաւատամքը։ Դեռեւս հեռաւոր 1988 
թուականից սկսեալ, երբ Ս. Էջմիածնում տպագրուեց 
Յովնան Սրբազանի «Կոմիտաս Վարդապետ» 
գիրքը...

Պսակաձեւ ժահրի համաճարակը նոր բառա-
մըթերքով ճոխացուց անգլերէն լեզուն։ Օրինակ՝ 
live streaming, առցանց սփռում եւ social dis-
tancing, ապահով գօտի։ Ուրեմն ըստ ապահով 
գօտիին, մարդիկ պէտք է իրարմէ առ նուազն վեց 
ոտք (մօտաւորապէս երկու մեթր) հեռու նստին 
կամ քալեն։
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Ամերիկեան Բարքեր Patriarch Zaven Der Yeghiayan
(1914-1922)

Արեւմտեան Թեմի 2020 Թուականի 
Հրատարակութիւնները

Լուրեր Աշխարհէն

Վարչապետը Կը Մեկնի 
Մոսկուա. Ան Ներկայ 
Պիտի Ըլլայ «Յաղթանակի 
Զօրահանդէս»ին

«Քորոնա» Ժահրի Դէմ Պայքարին 
Վրաստանը Պատրաստ Է Օգնել 
Հայաստանին

Վրաստանի Մէջ Անյայտ 
Անձեր Վնասած Են Հայկական 
Եկեղեցւոյ Մերձակայքը Գտնուող 
Գերեզմանատան Տարածքը

Համաշխարհային 
Դրամատունէն Վատ 
Ցուցանիշներ՝ Հայաստանին

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը 
պիտի մեկնի Մոսկուա` 24 յու-

նիսին ներկայ գտնուելու Հայրե-
նական մեծ պատերազմին յաղթա-
նակի 75-ամեակին նուիրուած զօրա-
հանդէսին։ Այս մասին կը տեղեկացնէ 
ՀՀ վարչապետի խօսնակ Մանէ 
Գէորգեանը։ 
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեան 
համավարակով պայմանաւորուած՝ 
Հայրենական մեծ պատերազմին 
յաղթանակի 75-ամեակին նուիրուած 
զօրահանդէսը 9 մայիսին չկայացաւ` 
տեղափոխուելով 24 յունիս։

Համաշխարհային դրամատունը 
յունիս ամսուան «Համաշխարհա-

յին տնտեսութեան հեռանկարները» 
(Global Economoc Prospects) զեկոյցին 
մէջ կանխատեսած է, որ 2020-ին 
Հայաստանի ՀՆԱ-ի անկումը պիտի 
կազմէ 2,8%:
Յունիսեան կանխատեսման մէջ նշուած 
է, որ Հայաստանի տնտեսութիւնը 
աճի պիտի վերադառնայ արդէն 
2021 թուականին՝ Համաշխարհա-
յին դրամատան վերլուծաբանները 
կ’ակնկալեն, որ յաջորդ տարուան 
արդիւնքներով Հայաստանի մէջ ՀՆԱ-ի 
աճը 4,9% կը կազմէ։

«Քորոնա» ժահրի դէմ պայքարին 
Վրաստանը պատրաստ է օգնել 
Հայաստանին, ըսուած է Վրաստանի 
արտաքին գործոց նախարարութեան 
յայտարարութեան մէջ, կը փոխանցէ 
Sputnik Georgia-ն:
«Համավարակի ընթացքին Վրաստա-
նի իշխանութիւնները սերտ կապի մէջ 
են հայկական կողմի հետ: Քանի մը օր 
առաջ հեռախօսազրոյց տեղի ունեցած 
է երկու երկիրներու վարչապետներու 
միջեւ: Շփումը կը շարունակուի նաեւ 
նախարարներու մակարդակով։

Այսօր Վրաստանի արտաքին գործոց 
նախարար Դաւիթ Զալկալիանին 
Հայաստանի արտաքին գործոց 
նախարար Զոհրապ Մնացականեանի 
հետ հեռախօսազրոյցի ժամանակ 
Վրաստանի անունով անգամ մը եւս 
պատրաստակամութիւն յայտնած է 
օգնութիւն ցուցաբերել Հայաստանին 
«Քորոնա» ժահրի դէմ պայքարին»,- 
ըսուած է Վրաստանի ԱԳՆ յայտա-
րարութեան մէջ:

րով պիտի արտայայտուի ամենա-
շուտը մէկ շաբաթ ետք: Այսինքն՝ 
այսօր կը տեսնենք մեր՝ մէկ շաբաթ 
առաջուան կարգապահութեան 
մակարդակը:

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Հայաստանի Մէջ «Քորոնա» Ժահրի Համաճարակը 
Կը Շարունակէ Մնալ Կառավարութեան Թիւ Մեկ 
Օրակարգային Խնդիրը. Նիկոլ Փաշինեան

1 Միլիոն Շունչի Հաշուով Վարակման Ցուցանիշով 
Հայաստանը Տարածաշրջանին Մէջ Դարձեալ Առաջինն Է, 
Ժահրէն Մահուան Ցուցանիշով՝ Երկրորդը

Նիկոլ Փաշինեանն Ու Անոր Ընտանիքի Անդամները 
Ապաքինուած Են «Քորոնա» Ժահրէն

Ցաւօք սրտի, Հայաստանի մէջ 
«Քորոնա» ժահրի համաճարակը 

կը շարունակէ մնալ կառավարու-
թեան թիւ մէկ օրակարգային խնդիրը, 
կառավարութեան նիստի ժամանակ 
ըսած է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշի-
նեանը:
«Պէտք է արձանագրել, որ մեր 
ռազմավարութիւնը հետեւեալն է. 
անընդհատ խստացնել եւ ապահովել 
հակահամաճարակային կանոններու 
պահպանումը, եւ այդ կը դիտենք 
որպէս «Քորոնա» ժահրի վարակի 
թիւերու անկման հիմնական միջոց: 
Այսօրուան մեր 100 տոկոսանոց 
կարգապահութիւնը իր յստակ թիւե-

Հայաստանը չի զիջիր «առա-
ջատարի» դիրքը 1 միլիոն շունչի 

հաշուով վարակման ցուցանիշով 
տարածաշրջանին մէջ: Ինչպէս կ’երեւի 
worldometers.info կայքի տուեալներէն, 
10 յունիսի դրութեամբ այդ ցուցանիշը 
աճած է 145-ով՝ հասնելով 4760-ի:
1 միլիոն շունչի հաշուով վարակման 

Հայաստանի Հանրապետութեան 
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը 

եւ անոր ընտանիքի անդամները 

Ոստիկանութիւնը սկսած է 
հետաքննութիւն Ախալքալաքի 

շրջանի Կոման գիւղին մէջ մշակու-
թային ժառանգութեան յուշարձանը 
վնասելու փաստի առթիւ. անյայտ 
անձինք փորած են հայկական 
եկեղեցւոյ տարածքը, ուր կը գտնուի 
հին գերեզմանոցը։ Այդ մասին 
յայտնած է Վրաստանի Մշակութային 
ժառանգութեան պահպանութեան 
ազգային գործակալութեան մամու-
լի ծառայութիւնը, կը հաղորդէ 
«Նովոսթի-Կրուզիա»-ն։

Շար. Էջ 10

Շար. Էջ 10

Շար. Էջ 21Շար. Էջ 10

ցուցանիշը՝ ըստ տարածաշրջանի 
երկիրներու.
1. Հայաստան – 4760
2. Ռուսաստան - 3383
3. Իրան - 2020
4. Թուրքիա - 2053
5. Ատրպէյճան - 842
6. Վրաստան – 207
Բացի այդ, 1 միլիոն շունչի հաշուով 
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն 
մահացութեան ցուցանիշով (77) 
Հայաստանը տարածաշրջանին մէջ 
դարձեալ երկրորդն է Իրանէն (101) 
ետք: Այս առումով երրորդը տարա-
ծաշրջանին մէջ Թուրքիան է (56), 
այնուհետեւ կը յաջորդեն ՌԴ-ն (44), 
Ատրպէյճանը (10), Վրաստանը (3):
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Վերջին օրերուն Հայաստանի մէջ 
չեմ գիտեր թէ ուրկէ, յայտնուած 
են «անյայտ տեսակի»  հայեր։ 
Անյայտ  կ’ըսեմ, որովհետեւ երբեք 
չեմ տեսած այսքան չարութեամբ 
լեցուած  եւ այսքան թունաւոր ու 
բացասական հայ։  Յայտնի է, որ  
ամբողջ աշխարհի մէջ  քորոնա 
ժահրը կաթուածահար ըրած  
է ամեն բան՝ տնտեսութիւն, 
զբօսաշրջութին, կեանքի սովո-
րական ընթացք, առողջական 
վիճակ եւ այլն։ Հայաստանին մէջ 
այս ամենը բազմակի անգամներ 
վատ է։ Պատճառները շատ 
են։ Սկսեալ քաղաքականէն 
մինչեւ ընկերային-անձնական։  
Չեմ ուզեր թուարկել ամենը՝ 
բուն նիւթէն չշեղելու համար։ 
Այն, ինչի մասին կ’ուզեմ 
խօսիլ, պառակտուած հայ 
հասարակութեան մասին 
անհանգստութիւնս է, ըլլան 
անոնք սփիւռքահայ, թէ 
հայաստանաբնակ։ 
Վերջին շաբաթներուն յաճախ 
կրկնուող  նիւթը քաղաքական-
առողջապահական կապն է։ 
Ոմանք կը կարծեն որ առաւօ-
տուն արթննալով քաղաքագէտ 
դարձած են, ոմանք ալ՝ բժիշկ-
վարակաբան,  ու ամեն բան 
գիտեն։ Ոմանք կը կարծեն, որ 
իրենց ընկերային ցանցերուն 
վրայ կատարած գրառումներով 
երկրի աշխարհաքաղաքական 
հարցերը կը լուծեն, ոմանք 
ալ՝  առողջապահական բոլոր 
խնդիրները։ Ոմանց կը թուի, 
որ իրենք  ամեն բան գիտեն 
մինչ կառավարութիւնն  ու ժողո-
վուրդը բան չգիտեր։  Ոմանց 
մօտ ալ երեւի այն միտքը կայ,  
որ մարդիկն ու երկիրը իրար 
խառնելով, անպատասխա-
նատու յայտարութիւններով, 
անկարգութիւններ ստեղծելով 
կը լուծեն երկրին մէջ տիրող 
ծայրայեղ իրավիճակը։ 
Հայաստանը այս պահուն 
կարիքն ունի հոգատար ու 
միասնական զաւակներու։ 
Հայաստանը հիւանդ  է, շնչա-
հեղձ կ՛ըլլայ, արհեստական 
շնչառութեան կարիքը ունի։ 
Հոգատար հայը թունաւոր 
յայտարութիւններ ընող հայը չէ, 
ան՝ Հայաստանի համար ցաւող 
հայն է։ Անկախ իր քաղաքա-
կան համոզումներէն, անկախ 
իր անձնական կարծիքէն, 
հոգատար հայը համախմբող, 
լարուած պահուն ինքզինքը 
զսպող,  Հայաստանի կարիքները 
եւ ո՛չ, թէ  իր անձնական շահը  
առաջնահերթութիւն սեպող 
հայն է։  Փոխանակ սոսկ խօսե-
լու, Հայաստանը այս ճգնա-
ժամէն դուրս բերելու համար 
ելքեր առաջարկել և քայլեր 

Հայաստանը Միասնական Եւ 
Համախմբուած Որդիներու

Կարիքը Ունի
Համավարակի հետեւանքների յաղթահարմանն ուղղուած Մայր Աթոռ 
Սուրբ Էջմիածնի սոցիալական աջակցութեան ծրագրերի խթանման 
նպատակով Մայր Աթոռում շարունակւում են նուիրատուութիւններ 
ստացուել աշխարհասփիւռ թեմերից, անհատներից, տարբեր ազգային 
հաստատութիւններից ու հիմնադրամներից։
Մեծ Բրիտանիայի եւ Իռլանդիայի հայոց թեմը նուիրաբերել է 5.000 (հինգ 
հազար) ԱՄՆ դոլար գումար։
Ուկրանիայի հայոց թեմը կարիքաւոր ընտանիքներին բաշխման նպատակով 
Մայր Աթոռին փոխանցել է 5.000 (հինգ հազար) ԱՄՆ դոլար գումարին 
համարժէք պարէնային մթերք։
Քըրք Քըրքորեանի «Լինսի» հիմնադրամի կողմից Մայր Աթոռին յատկացուել 
է 25.000 (քսանհինգ հազար) ԱՄՆ դոլար գումար։
«Ճինիշեան» յիշատակի հիմնադրամը փոխանցել է 20.000 (քսան հազար) 
ԱՄՆ տոլար գումար՝ ի զօրակցութիւն Սիրիայի հայ համայնքի։
Գանատայի հայոց թեմի հոգեւոր սպասաւոր Արժանապատիւ Տ. Զարեհ 
աւագ քահանայ Զարգարեանի կողմից Սուրբ Էջմիածնին է նուիրաբերուել 
հաւաքագրուած 5000 (հինգ հազար) Գանատական տոլար գումար։

Աւարտին է մօտեցել Միածնաէջ Մայր տաճարի ամրակայման աշխատանքնե-
րի հերթական փուլը. ամբողջութեամբ հիմնանորոգուել է տաճարի գմբէթը։ 
Յունիսի 14-ին՝ Կաթողիկէ Սուրբ Էջմիածնի տօնին, Մայր Աթոռում տեղի 
կ’ունենայ երկար սպասուած իրադարձութիւն։ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ 
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ձեռամբ կօծուի եւ 
կը վերատեղադրուի Միածնաէջ Մայր տաճարի գմբէթի նորակերտ խաչը։

Հաղորդագրութիւն
Ի Նպաստ Մայր Աթոռի Կողմից Իրականացուող Ծրագրերի

****
Յունիսի 14-ին Կը Վերատեղադրուի Մայր Տաճարի 
Գմբէթի Խաչը

ՀԲԸՄիութեան Լոս Անճելըսի 
Մարի Մանուկեան վարժա-
րանի հայերէն լեզուի ուսուցչու-
հիներէն, ազգային-հասա-

րակական բեղուն գործիչ, հայ 
մամուլի երիտասարդ աշխա-

տակից՝ Ընկերուհի Սեւան Պօղոս 
Տէր Պետրոսեան վերջերս արդարօ-
րէն արժանացած է Լիզպոնի Գալուստ 
Կիւլպէնկեան Հիմնադրամի նիւթական եւ 
բարոյական գնահատանքի մը, հայերէն 
լեզուի առ ցանց ուսուցման ծրագիրին, իր 
բերած գնահատելի ներդրումին եւ աշխատանքին համար։
Այս առիթով սրտանց կը շնորհաւորենք մեր թանկագին Ընկերուհին այս 
արդար եւ իրաւ արժեւորումին համար, մաղթելով իրեն անմառ խանդավա-
ռութիւն եւ անսպառ եռանդ՝ շարունակելու համար ազգապահպանման եւ 
ազգակերտման սուրբ եւ պատուական գործը։

ՌԱԿ-ի Արեւմտեան Շրջանային Վարչութիւն
«Նոր Օր» երկլեզու Շաբաթաթերթի Վարչութիւն

ՌԱԿ.ի Վալիի Ռուբէն Հերեան Ակումբի Վարչութիւն

Շնորհաւորագիր
Տիկին Սեւան Պօղոս Տէր Պետրոսեան Կը Պարգեւատրուի 
«Արժան Եւ Իրաւ»

Շար. Էջ 10

ձեռնարկել  պէտք է։ Այս բանը  
կը վերաբերի բոլորիս՝ մեծէն 
փոքր, աշխատաւորէն սկսեալ 
մինչեւ պաշտօնեան, անկախ մեր 
քաղաքական համոզումներէն, 
անկախ մեր անձնական հաւակնու-
թիւններէն, անկախ մեր անձնա-
կան շահերէն, անկախ մեր փառա-

սիրութենէն։ Հիմա շնչահեղձ 
եղող Հայաստանը միասնական 
ու համախմբուած որդիներու 
կարիքը ունի՝ հիւանդութենէն ու 
արտակարգ իրավիճակէն դուրս 
ելլելու համար։   

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ



ՉորեքշաբÃÇ, 10 ՅունÇս 2020 3Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Գոլումպիացի Ժամանակակից Անուանի Գրող, 
Գրականութեան Նոպէլեան Մրցանակի Դափնեկիր 
Գաբրիէլ Գարսիա Մարկեսի “The Hundred Years Of Solitude”
Գրքի Անուան Հայերէն Թարգմանութիւնը
Կամ
Թարգմանչական Սխալը Ուղղելու Անհրաժեշտութիւն

ՌՈՒԲԻՆԱ ՕՀԱՆԵԱՆ 

1973 թուականին, հայրենի գրող Ռուբէն Յովսէփեանի թարգմանութեամբ, 
Խորհրդային Հայաստանում հայերէն լոյս տեսաւ Գոլումպիացի անուանի գրող 
Գաբրիէլ Գարսիա Մարկեսի “The hundred years of solitude” գիրքը։ Բնագիրը 
իսպաներէն է, իսկ նշուածը իսպաներէնից անգլերէն թարգմանութիւնն է։ Ռուբէն 
Յովսէփեանը գրքի անունը թարգմանել է «Հարյուր տարվա մենություն» / 
«Հարիւր տարուայ մենութիւն»։
Մարկեսի այդ գիրքը բազմաթիւ անգամներ թարգմանուել է տարբեր լեզուներով 
եւ փնտռուած գիրք է ընթերցասէր զանգուածների կողմից։ Հայաստանում 
դա վերահրատարակուեց մի քանի տարի առաջ, երբ ողջ էր թարգմանիչը: 
Հրատարակողը «Համազգային» Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան 
հայաստանեան կառոյցն էր։ Գարսիա Մարկեսի այդ գիրքը երկար ժամանակ 
գտնւում էր Երեւանում ամենաշատ պահանջարկն ունեցող գրքերի առաջին 
տասնեակում։
Իսկ ո՞րն է իմ այս գրութեան բնաբանն ու նպատակը,- Նշել այն հարցը, որ 
Մարկեսի յայտնի այդ գրքի անունը հայերէն սխալ է թարգմանուել, եւ 
անհրաժեշտ է օր առաջ ուղղում մտցնել։
Եւ ինչո՞ւ։ Քանի որ՝ հաւատացած եմ խստապահանջ մօտեցումը պիտի 
նպաստի գիր ու գրականութեան բնագաւառում (եւ ոչ-միայն) առաջընթացին, 
նոր վերելքներին ու գրական գագաթներ նուաճելուն։ Հայ գրականութիւնը 
ունեցել է եւ ունի գագաթներ, ովքեր, ինչ խօսք, դեռ մեծ մասով անյայտ են մնում 
համաշխարհային գրականութեան ոլորտում, գուցէ ինչ-որ չափով հենց մեր 
թերացման պատճառով։ Փակենք այս փակագիծը եւ վերադառնանք մեր նիւթին։
Նախ՝ կարեւորութեամբ նշեմ, թարգմանչական այդ սխալը բնաւ չի նշանակում 
հարցականի տակ տանել ժամանակակից մեր լաւ գրողներից Ռուբէն Յովսէփեա-
նի գրական իմացութիւնն ու արժանիքները։ Ես այդ նպատակը չունեմ։ Բայց 
ծանօթ լինելով Մարկեսի այդ գրքի պարսկերէն եւ անգլերէն թարգմանութեան 
հետ, ուզում եմ հայրենի եւ Սփիւռքի գրական շրջանակների եւ ընթերցողների 
ուշադրութեանը յանձնել այդ սխալը, եւ հայոց լեզուի ու գրականութեան, ինչպէս 
նաեւ թարգմանչական ոլորտին տիրապետող անձանց առաջարկել՝ քննարկման 
ենթակայ դարձնեն իմ նկատառումներն ու առաջարկները, որպէսզի եթէ միասին 
եզրակացրեցինք նոյնը, ապա միջոցների դիմել սխալն ուղղելու ուղղութեամբ։
Հասկանում եմ, հայ ընթերցողի համար շատ դժուար է միանգամից հրաժարուել 
տասնամեակներ լսած, կարդացած եւ իրեն համար ընկալելի, ընդունելի եւ 
սրտամօտ դարձած «Հարիւր տարուայ մենութիւն» անունից։ Սա լիովին 
հասկանում եմ ես։ Ուզում եմ այստեղ գրել պարսկերէն մի առակ, որը ճիշտ է 
նաեւ այս հարցում,- «Սխալը երբ էլ որ ուղղես, օգուտ է/ օգտակար է»։ Ես այս 
հարցն եմ ուզում բարձրաձայնել, եւ յոյս ունեմ դա կը դառնայ մասնագէտների 
ուշադրութեան առարկան։
Կարեւորութեամբ նշեմ նաեւ, որ ես դեռ չեմ կարդացել գրքի հայերէն թարգմա-
նութիւնը։ Դա ունի իր պատճառն ու նախապատմութիւնը, որ ուզում եմ 
համառօտ գրել ստորեւ։

Մարկեսի “The hundred years of solitude” գրքի անուան հայերէն սխալ 
թարգմանութիւնը ես նկատել եմ մօտ 28 տարի առաջ։ Չեմ ուզում անդրադառնալ 
այս հարցը այսքան ուշ հանրայնացնելու մասին. դա ծաւալուն է։
1991 թուականի Մայիսին, Երեւանի գրախանութներից մէկում տեսայ Մարկեսի 
այդ գրքի հայերէն թարգմանութիւնը,- «Հարյուր տարվա մենություն»։ Իմ 
նկատածը ասացի գրավաճառին եւ գրախանութի վարիչ/ տնօրէնին։ Ասացի 
գրքի հայերէն ճիշտ թարգմանութիւնը լինում է «Հարիւր տարի մենութիւն» 
/ «Հարյուր տարի մենություն»՝ փորձելով բացատրել եւ հիմնաւորել դա։ 
Տեսնելով, որ անարձագանգ է մնում իմ նկատողութիւնը (նոյնիսկ չնշեցին 
իմ բացատրութիւնը, ում որ պէտք է փոխանցելու համար), դուրս եկայ 
գրախանութից՝ առանց գնելու գիրքը։
Նոյն նկատողութիւնը կատարեցի, երբ մամուլից իմացայ գիրքը վերահրատա-
րակուել է նոյն անունով։ Այնուհետ չփորձեցի կապ հաստատել հայաստանեան 
կամ Սփիւռքի գրական շրջանակների կամ այդ ոլորտի պատասխանատուների 
հետ, զգալով որ՝ սովորական սփիւռքահայը ընդհանրապէս չի արժանանում 
շատերի ուշադրութեանը, համարեա միշտ անպատասխան են մնում նրա 
առարկութիւններն ու յատկապէս՝ քննադատական գրութիւնները։
Ահա՛ նախապատմութիւնը։
Իսկ թէ ինչո՞ւ որոշեցի հիմա արծարծել այս հարցը՝ հայրենի եւ Սփիւռքի գրական 
շրջանակներում, մամուլով եւ առանձին իմ ծանօթներին կազմած գրութիւնս 
ուղարկելով...
Լրատուներից իմացայ, Մայիսի 5-ին Ռուբէն Յովսէփեանի ծննդեան օրն էր. նա 
կը դառնար 81 տարեկան, իսկ այս տարի նրա մահուան 4-ամեակն է։ Երբեք 
առիթ չեմ ունեցել կապի մէջ լինել նրա հետ, բայց որոշեցի հիմա՝ 28 տարի այդ 
հարցը փակ պահելուց յետոյ, գրել իմ նկատողութիւնն ու հիմնաւորումները, 
որպէսզի եթէ արժանացաւ մասնագէտների հաւանութեանը՝ ուղղել Մարկեսի 
այդ գրքի անուան հայերէն թարգմանութիւնը։
Հաւանաբար, Ռ. Յովսէփեանը գրքի հայերէն թարգմանութիւնը կատարել է 
միջնորդ լեզուից. ամենամեծ հաւանականութեամբ՝ ռուսերէնից։ Գուցէ այդ 
սխալը հենց ռուսերէն թարգմանութեան մէջ է կատարուել։ Դա պիտի եզրակացնի 
ռուսերէն իմացողը։

Ստորեւ իմ հիմնաւորումները՝ թէ 
ինչո՞ւ սխալ է «Հարիւր տարուայ 
մենութիւն» թարգմանութիւնը։
Հիմնաւորումներիս Ա- բաժինը գրում 
եմ նրանց համար, ովքեր գիտեն 
պարսկերէն։ Բ- բաժնում աւելի 
հանգամանալից կանդրադառնամ 
հայերէն թարգմանութեանը։
Ա-
Մարկեսի գրքի անունը անգլերէնով 
“The hundred years of solitude” է։ 
Պարսկերէն թարգմանութիւնը շատ 
սահուն եւ լաւ է, եւ գրքի անունը թարգմանուել է,-                       . Գիրքը չի թարգ
մանուել                              , մինչդեռ հայերէն թարգամանութիւնը հենց երկրորդն 
է։ Եւ այդ երկուսը լրիւ տարբեր բաներ են՝ թէ նախադասութեան կազմուածքի, 
թէ՛ իմաստի առումով։ (Սա գրեցի պարսկերէն իմացողների համար)։
Բ- 
Մարկեսի “One hundred years of solitude” գրքի անունը հայերէն պիտի 
թարգմանուէր «Հարիւր տարի մենութիւն»։ Ռուբէն Յովսէփեանի հայերէն 
թարգմանածը անգլերէնով լինում է՝ “The solitude of one hundred years”. 
Անգլերէն այս երկու նախադասութիւնները տարբեր են՝ թէ՛ կառուցուածքի 
առումով, թէ՛ իրենց իմաստով։ Լրիւ ուրիշ միտք եւ բովանդակութիւն ունեն։ 
Բացատրեմ ինչու։ Այստեղ էլ փակագիծ բացեմ ու նշեմ, Google-ով հայերէն 
սխալ թարգմանութիւն է ստացւում, եւ դա վստահելի չէ։
Հարցը սկսենք քննարկել քերականութեանը դիմելով,-
«Հարիւր տարի մենութիւն» նախադասութեան մէջ «տարի»-ն ուղղակի 
հոլով է։ 
Իսկ 
«Հարիւր տարուայ մենութիւն» նախադասութեան մէջ «հարիւր տարուայ»-ն 
սեռական հոլով է։
«Հարիւր տարի մենութիւն» նախադասութեան մէջ ենթական «տարի»-ն է։
«Հարիւր տարուայ մենութիւն» նախադասութեան մէջ ենթական «մենութիւն»-ն 
է։
Այիսնքն՝
Լրիւ ուրիշ նախադասութիւններ են՝ թէ՛ կառուցուածքի, թէ՛ բովանդակութեան/ 
մտքի իմաստով։
Նոյնն էլ անգլերէն երկու նախադասութիւնների մէջ է,- Ենթակաները տարբեր 
են, հետեւաբար ստորագրեալներն էլ տարբեր են, հետեւաբար՝ նախա-
դասութիւններն էլ տարբեր են, թէ՛ նախադասութիւնների կառուցուածքի, թէ՛ 
իրենց բովանդակութեան ԻՄԱՍՏՈՎ։
Ահա՛ իմ հիմնաւորումներն առ այն, որ Գոլումպիացի անուանի գրող, 
Գրականութեան Նոպէլեան մրցանակի դափնեկիր Գաբրիէլ Գարսիա Մարկեսի 
“The hundred years of solitude” հիանալի գրքի անունը հայերէն սխալ է 
թարգմանուել։

Գնանք առաջ։
Գանք ու եզրակացնենք, «մենութիւն» բառը սեռական հոլով պիտի դրուի։ 
Այս կապակցութեամբ վէճ չի կարող լինել, երբ որ Մարկեսի այդ գրքի պարսկերէն 
եւ անգլերէն թարգմանութիւններն ենք նկատի ունենում։
Իսկ հիմա՝ առաջին հարցումը,-
Ո՞րն է գրքի անուան հայերէն ճիշտ թարգմանութիւնը։ Թերեւս կարող է լինել 
մէկից աւել ճիշտ թարգմանութիւններ։
“One hundred years of solitude” -ը հայերէն կարող է թարգմանուել.
- «Մենութեան հարիւր տարիները»,
- «Մենութեան հարիւր տարին»,
- «Հարիւր տարի մենութիւն»։

Երկրորդ հարցումը.
Անգլերէնով տարին յոգնակի է նշուած. “years”. Իսկ հայերէնով ո՞րն է ճիշտը. 
յոգնակի՞ն, թէ՞ եզակին. «տարիներ»ը՞, թէ՞ «տարին»։
Սա պիտի եզրակացնի հայերէնին տիրապետողն ու լեզուաբանը։ Ես 
հաւասարապէս ճիշտ եմ իմանում երկուսն էլ։ «Տարիներ» յոգնակին 
յանձնարարելի է ցոյց տալու համար ժամանակի երկարութեան զգացողութիւնը, 
այլապէս «հարիւր տարին» էլ ճիշտ է։ Բայց այս հարցի հանգուցալուծումը 
թողնենք բաց։

Երրորդ հարցումը.
Պէ՞տք է դնել «Ը» կամ «Ն» որոշիչ յօդը։ Ո՞րն է ճիշտը. «տարիներԸ», «տարիՆ», 
թէ՞ երկու բառերն էլ՝ առանց որոշիչ յօդի. պարզապէս՝ «տարիներ», «տարի»։
Սա էլ թողնենք եզրակացնի լեզուաբանը։ Իմ կարծիքով, «հարիւր տարի»ն արդէն 
որոշիչ է, ու անհրաժեշտ չի դնել որոշիչ յօդ։ Ինչպէս որ նոյնն է անգլերէնում. 
չկայ “The”.

Չորրորդ հարցումը.
Շար. Էջ 04
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ՉորեքշաբÃÇ, 10 ՅունÇս 2020 4Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Գոլումպիացի Ժամանակակից Անուանի Գրող, 
Գրականութեան Նոպէլեան Մրցանակի Դափնեկիր 
Գաբրիէլ Գարսիա Մարկեսի “The Hundred Years Of Solitude”
Գրքի Անուան Հայերէն Թարգմանութիւնը
Կամ
Թարգմանչական Սխալը Ուղղելու Անհրաժեշտութիւն

Վերում նշուած հայերէն թարգմանութիւնները՝ բոլորն էլ, միտք բանին ունեն 
նոյն իմաստը՝ մի տարբերութեամբ։ Մարկեսը ուզել է շեշտել ո՞րը։ Այսինքն, 
այդ անուններում եթէ պիտի շեշտի նշան դնել, այդ շեշտը կը դնենք ո՞ր բառի 
վրայ,- «մենութիւն», թէ՞ «հարիւր տարի» / «հարիւր տարիներ» բառերի վրայ։ 
Ո՞րն է Մարկեսի նպատակը։
Պարսկերէն թարգմանութեան մէջ թարգմանական շեշտը գնացել է ժամանակի 
վրայ՝ «հարիւր տարի» բառերի վրայ։ Մինչդեռ «Մենութեան հարիւր տարի-
ներ»ում թարգմանչական շեշտը աւելի գնում է «մենութիւն» բառի վրայ, թէեւ 
կարելի է հակառակն էլ պնդել։

Երկու կարեւոր եզրակացութիւն.
ա- Գաբրիէլ Գարսիա Մարկեսի “One hundred years of solitude” գրքի անունը 
հայերէն սխալ է թարգմանուել. «Հարիւր տարուայ մենութիւն» / «Հարյուր տարվա 
մենություն» թարգմանութիւնը սխալ է, եւ պիտի ուղղում մտցնել։
բ- Մարկեսի գրքի հայերէն անուան համար, գուցէ կան մէկից աւելի ճիշտ 
տարբերակներ, բայց ո՛չ Ռուբէն Յովսէփեանի թարգմանածը։

Իսկ թէ ո՞րն է հայերէն ամենաճիշտ թարգմանութիւնը, ես հաւասարապէս կողմ 
եմ վերը նշուած երեք տարբերակների հետ, թէեւ նախապատւութիւնը տալիս 
եմ «Հարիւր տարի մենութիւն» թարգմանութեանը։ Գուցէ այս հարցում 
դերակատար է իմ պարսկերէն ուսումս ու իմացութիւնը/ պարսկերէն back-
ground-ը։ Հասկանում եմ, որ այդ թարգմանութիւնը գուցէ գեղեցիկ չի հնչում 
հայերէնում, կամ՝ դա խորթ է շատերին, բայց ես հակուած եմ դա համարել 
ամենաճիշտը, բայց չեմ վիճում։

Ուրիշ կարեւոր մատնանշում, որ վերաբերում է թարգմանչական 

Սկիզբը Էջ 03 ԱՐՈՒԵՍՏԻՆ։
Պէտք է ընդունենք, որ կայ բառացի-տառացի թարգմանութիւն (translation), եւ 
«ազատ» մեկնաբանութիւն (interpretation). Գրական-գեղարուեստական գործերի 
պարագային, գուցէ նախընտրութիւնը պիտի գնայ ՄԻՏՔ ԲԱՆԻՆ մեկնա-
բանութեանը, չսահմանափակուելով բառացի-տառացի թարգմանութեամբ։ 
Ու նկատի ունենալով, որ հեղինակի նպատակը ընթերցողի ուշադրութիւնը 
ՄԵՆՈՒԹԵԱՆ վրայ կենտրոնացնելն է, բնաբանին հարազատ մնալով հանդերձ, 
ազատ թարգմանութեամբ պիտի գրուի.-
- «Մենութեան մէջ՝ հարիւր տարի»։

Մի ուրիշ կարեւոր հարց.
Մարկեսի այս գրքի անունն ու ամբողջը հայերէն ճիշտ թարգմանելու համար, 
պէտք է տեսնել բնագիրը՝ իսպաներէն բնագիրը, եւ համեմատութիւններ 
անցկացնել հենց բնագրի հետ։

Վերում նշուածների կապակցութեամբ, եւ հարցումների ճիշտ պատասխան-
ները գտնելու համար, հայ գրական միտքը/ մտաւորականները, կարեւոր 
աշխատանք ունեն տանելու։ Սա այն ամենն էր, որ ես շարադրեցի համառօտ, 
շատ սեղմ, իմանալով որ ամեն մի մտքի կապակցութեամբ կարելի է ծաւալուել, 
երկար անդրադառնալ, որպէսզի միասին կարողանանք յանգել թարգմանչական 
արուեստի բիւրեղացմանը եւ գրական աշխոյժ միջավայրի ձեւաւորմանը։
 Ահա՛ այս կարեւոր հարցն ու վէճը, որ բացեցի ես՝ երկար տարիներ փակ 
պահելուց յետոյ, եւ առաջարկում եմ այս խնդրի կապակցութեամբ քննարկում 
տեղի ունենայ ընդհանրապէս, յատկապէս՝ հայրենի եւ Սփիւռքի գրական- 
մտաւորական շրջանակներում։ Վստահ եմ, սա կօգնի գրական աշխոյժ եւ 
բեղուն կեանքին։

Ամերիկեան Բարքեր

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Քալող Սեղանները . . .

Պսակաձեւ ժահրի համաճարակը նոր բառամթերքով ճոխացուց անգլերէն 
լեզուն։ Օրինակ՝ live streaming, առցանց սփռում եւ social distancing, ապահով 
գօտի։ Ուրեմն ըստ ապահով գօտիին, մարդիկ պէտք է իրարմէ առ նուազն վեց 
ոտք (մօտաւորապէս երկու մեթր) հեռու նստին կամ քալեն։
Պետական հրահանգով՝ Մարտ 14-էն ի վեր ճաշարանները փակ էին որպէսզի 
մարդիկ քով-քովի գալով զիրար չվարակէին այդ ախտէն։ Կարգ մը նահանգներ 
Մայիս 15-ին թոյլատուութիւն տուին ճաշարաններուն որ բանան իրենց դռները 
յաճախորդներուն համար, սակայն մասնակի տարողութեամբ (limited capacity)։
Քալող սեղաններու դէպքը պատահած է Մէրիլընտ նահանգի Օշըն Սիթի 
քաղաքին մէջ։ Ուրեմն Fish Tales Bar and Grill ծովեզերեայ ճաշարանը հետեւեալ 
միտքը յղացած է, որպէսզի անսայ իրարմէ վեց ոտք հեռու նստելով ուտելու 
պետական հրահանգին։
Ճաշարանատէրը՝ անիւներով օժտուած սեղաններուն մէջտեղերը կլոր մը փորած 
է որպէսզի մարդիկ կայնին հոն եւ սեղաններուն չորս կողմերն ալ անցուցած է 
ինքնաշարժի անիւներուն ներքին խողովակները (inner tubes), որպէսզի իրարու 
եթէ զարնուին՝ փորձանք մը չպատահի եւ յաճախորդները (տես նկարը) շարքով 
յառաջանան, կատարելու իրենց ապսպրանքը։
Որո՞ւ միտքէն կանցնէր այսպիսի մտայղացում մը . . . Բայց մարդիկ այլեւս 
ձանձրացան տունը կալանքի տակ մնալէն եւ ստիպողաբար պիտի բանան 
իրենց գործատեղիները, որպէսզի աշխատին եւ իրենց ընտանիքին ապրուստը 
կարենան ապահովել՝ այնպէս չէ՞ . . .

Արդար ըլլալու համար պէտք է աւելցնեմ որ ճաշարանները ցարդ ապսպրանքով 
միայն ճաշ կը պատրաստէին իրենց յաճախորդներուն համար։ Իսկ յաճախորդը 
կ՛երթար ճաշարան, ապսպրանքը կ՛առնէր եւ տուն կը վերադառնար։ Մէկ 
տարբերութեամբ միայն որ ճաշարանին մէջ նստելով ուտել արգիլուած էր։ Սա՝ 
ըստ ինծի, երկու չարեաց փոքրագոյնն է եւ շատ մը յաճախորդներ գոհացած 
էին այդ տարբերակէն!

Անհաւատալի՝ Բայց Իրաւ . . .
Գաղտնիք մը չէ որ մարզական աշխարհը լի է անակնկալներով։ Այսօրուան 
մեր նիւթը պիտի կեդրոնանայ աշխարհահռչակ պասքէթպոլ խաղացող Մայքըլ 
Ճորտընի վրայ։ 
Մայքըլ Ճորտըն՝ որպէս արհեստավարժ մարզիկ, 15 տարուայ պատուաբեր 
վաստակ մը ունի, խաղալով Chicago Bulls խումբին հետ։ Այդ խումբին հետ ան 
տիրացած է վեց ախոյանական տիտղոսներու եւ երկու անգամ ալ մասնակցած է 
Ողոմպիական խաղերուն՝ Լոս Անճելըսի մէջ 1984 թուականին եւ Պարսելոնայի 
մէջ 1992 թուականին, ներկայացնելով Միացեալ Նահանգները։
Իսկ ի՞նչ է անհաւատալի, 
բայց իրաւը։ Հիմա թոյլ 
տուէք որ բացատրեմ։ 
1985 թուականին անոր 
հագած մարզական զոյգ 
մը կօշիկը (sneakers) վեր-
ջերս աճուրդով ծախուած 
է 560,000 տոլարի . . . 
Բայց պէտք է դիտել տամ 
որ իր հագած ըլլալու 
հանգամանքը չէ որ այդ 
զոյգ մը կօշիկին գինը 
բարձրացուցած է այդ 
աստիճան, այլ ան թէ՝ իր 
կօշիկներէն մէկուն վրայ Մայքըլի ստորագրութիւնը (տես նկարը) դրոշմուած 
է ու վերջ։
Հետաքրքրական է գիտնալ թէ աճուրդը սկսած էր 300,000 տոլարով, սակայն 
վերջին քսան վայրկեաններուն՝ անոր գինը անհամեմատօրէն բարձրացած էր, 
ինչպէս վերոյիշեալ գումարը կը յայտնաբերէ։
Գնողը անշուշտ այդ զոյգ մը կօշիկը պիտի չհագուի, այլ պիտի պահէ որպէս 
արժէքաւոր մէկ առարկայ՝ հաւանաբար յուսալով որ ժամանակի ընթացքին 
անոր արժէքը աւելի եւս պիտի գնահատուի։
Մայքըլ Ճորտընի հարստութիւնը ցարդ կը գնահատուի 2.1 միլիառ տոլարով եւ 
ան ունի հինգ զաւակներ՝ երկու ամուսնութիւններէ գոյացած։
Այս տուեալներուն նայելով՝ չեմ կրնար չմտածել թէ վերոյիշեալ գումարը 
եթէ մեր տրամադրութեան յանձնուի, որքա՜ն օգտակար պիտի դառնայ մեր 
կարիքաւոր հաստատութիւններուն, ըլլան անոնք դպրոցներ, թերթեր թէ շատ 
մը մշակութային միութիւններ։ Ամերիկեան ասացուածքը հետեւեալ ձեւով կը 
պարզաբանէ մեր մտածումը, wishful thinking. 
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Մեր վարսավիր Վրէժը
Ռ. ԿՈՐԻՒՆ
 

Երբ հայեացք ես նետում 
քո շրջապատին կամ 
հանդիպում եւ շփում ես 

ունենում գործով եւ այլ առիթնե-
րով՝ տեսնում ես որքան խոնարհ 
եւ համեստ հայ արհեստաւորներ 
կան, որոնք օրն ի բուն տքնում 
են գոյութիւն եւ ընտանիք պահե-
լու, ազգային ոգով երեխայ 
դաստիարակելու եւ հայրենիքի 
ուրախութիւններով եւ հոգսե-
րով մտածում օգտակար լինել թէ 
նիւթականով կամ ծառայութեամբ, 
այս հոգեվիճակը զգալով նրանց մօտ գոհունակ սրտով ցանկանում ես գրիչ 
վերցնել եւ մէկիկ-մէկիկ նրանց մասին գրել եւ մեծարել: Այս գրութեամբ 
նկատի ունեմ իսկապէս մեր արժանաւոր արհեստաւորներին, որոնք մեր 
սփիւռքեան կեանքում իրենց արարքով, վերաբերմունքով, վստահելիութեամբ, 
ճշտապահութեամբ եւ ճշմարտախօսութեամբ հայի պատիւը բարձր են պահում 
իրենց ապրած երկրներում,  յարգանք եւ պատիւ իրենց: 
Ահաւասիկ մէկն այն հազարաւորներից, որ այստեղ Գլենդէլում է հաստատուել 
2007 թ. Թեհրանից, ոչ թէ որպէս սկսնակ, այլ որպէս վարսավիր կայացել է 
Թեհրանում, դպրոցական շրջանում ամառուայ արձակուրդներին սովորել 
եւ աշխատել է մեծ եղբօր Էդիկի մօտ եւ նրա քաջալերանքով ու օգնութեամբ 
դարձել է վարպետ վարսավիր, երիտասարդական վաղ տարիքում հիմնել է իր 
սեփական վարսավիրանոցը Թեհրանում: Նա այստեղ պաշտօնապէս վարսավի-
րի արտօնագիր է ստացել եւ կեանքի է կոչել նոր սափրիչանոցը: Նուաստս երկար 
տարիներ է Թեհրանից սկսեալ եւ այստեղ Գլենդէլում նրա մօտ եմ սափրւում:
Վարպետ Վրէժը ազգանունով՝ Մովսիսեան, տարիքով վաթսունը թեւակոխած 
թիկնեղ կազմուածքով  եւ միջակից բարձր հասակով որ վերից լաւապէս 
տիրապետում է սափրուող յաճախորդին: Նա  ծնողների հինգ որդի եւ մի 
դուստր զաւակների միջնեկն է, ծնողները եւ եղբայրներից երեքը իրենց քրոջ 
հետ ապրում են Թեհրանում, իսկ Վրէժն ու Սուրիկը՝ վարսավիր, ապրում են 
Գլենդէլում,   Հետաքրքիրն այն է, որ ընտանիքի  չորս հոգին՝ Էդիկ, Սուրիկ, 
Վրէժ եւ Նորիկ սափրիչ են  ունենալով իրենց սեփական գործատեղին: 
Վարպետ Վրէժը միջնակարգ ուսման շրջանաւարտ ընդունակ աշակերտ է եղել, 
նա յաջողում է Թեհրանի  պետական համալսարանի մուտքի քննութիւններում, 

սակայն զուգադիպելով Իրանի իսլամական յեղափոխութեան համալսարանները 
մի քանի տարի փակուած են մնում, ստիպուած աշխատանքի է անցնում եւ 
դառնում է վարսավիր:
 Արհեստին տիրապետող-մասնագէտ արհեստաւորը առաւել գնահատանքի եւ 
գովասանքի է արժանանում, երբ օժտուած է լինում առաքինի յատկանիշներով, 
Իրանից եւ այլ գաղթօջախներից այստեղ Լոս ԱնՃելըսում հաստատուած մեր 
հայ արհեստաւորները՝ մեքենայագործ տեխնիկ, շինարարներ, էլեկտրագործ, 
երկաթագործ, փականագործ, ոսկերիչ, ժամագործ, դարբին, ջրամուղագործ, 
հիւսն, ատաղցագործ, վարսավիր եւ այլն ստեղծելով իրենց սեփական գործա-
տեղիները գնահատելի ծառայութիւններ են մատուցում տարբեր ազգի 
քաղաքացիներին: 
Վարպետ Վրէժը ճամբորդութեան ընթացքում դէպի Հայաստան սիրահարւում 
եւ ամուսնանում է Հայաստանցի աղջկայ հետ, ամուսնութեան հարսանեաց 
հանդէսը կատարւում է Թեհրանում, կազմում են հայկական ընտանիք բախտա-
ւորուելով երկու զաւակներով: Նա իր պատանեկան եւ երիտասարդական 
տարիներում «Չարմահալի հայ ուսումնասիրաց» միութեան աշխատանքներին է 
մասնակցում՝ թատերական եւ մշակութային ծառայութիւններին նուիրուած: Նրա 
վարպետութեան երկար տարիների յաճախորդները Թեհրանից հաստատուած 
են Լոս Անճելըսում,   կայուն յաճախում են իր մօտ, վարպետ Վրէժը բացի այն 
որ տիրապետում է իր արհեստին նաեւ բնաւորութեամբ եւ վերաբերմունքով 
համեստ, ազնիւ եւ մարդկային նկարագրով արժանի ուսեալ մի անձնաւորութիւն 
է, այնպէս որ գրաւում է յաճախորդներին մշտական իր մօտ յաճախելով նոյնիսկ 
հեռաւոր վայրում ապրելով: 
 Լոս Անճելըսում համաճարակի պատճառով վարսավիրանոցներն եւս փակ 
էին, ճգնաւորի բռչոտ տեսք էի ստացել: Որոշ արտօնութիւնների լոյսի 
ներքոյ վարպետ Վրէժը ինձ ազատեց այդ բրչոտ մազերից: Սափրելիս նա իր 
հետաքրքիր զրոյցներով զբաղեցնում է յաճախորդին, այնպէս որ անիմանալի 
ժամանակը անցնում է գոհ եւ ուրախ թողնելով վարսավիրանոցը: Այս քովիդ-
19 պսակաժահրի կապակցութեամբ ինք եւս յաճախորդների ուշադրութեան է 
յանձնում լրջութեամբ ընդունել պետական պատասխանատուների եւ բժիշկների 
պատուէրներն ու խորհուրդները, որպէսզի անփորձանք ազատուենք այս 
վտանգաւոր համաճարակից: 
Նկատելով արուեստի եւ այլ բնագաւառների երախտաւոր անձիք գնահատւում 
եւ պարգեւատրւում են, ցանկալի է որ արժանաւոր արհեստաւորներն եւս 
պաշտօնապէս ազգային մարմինների կողմից գնահատուեն: Ես կարծում եմ, որ 
արհեստաւորները իրենք պիտի մտածեն եւ միութիւն կեանքի կոչեն, ինչպիսին 
տարիներ է Թեհրանում գոյութիւն ունի հաւաքագրելով արհեստաւորներին 
մի տանիքի ներքոյ: Կը յուսանք այս գրութիւնը խթան կը հանդիսանայ այդ 
միութիւնը կազմելու եւ սկսելու համար:
Բոլոր արժանաւոր արհեստաւորներին ասում եմ վարձքներդ ի կատար յար-
գանքի անկեղծ հաւաստիքներով:

Բացառիկ Հարցազրոյց Ռուսաստանաբնակ Յայտնի Բժիշկ Ասպրամ Աղբալեանի 
Հետ, Որը Յաղթահարել Է Կորոնավիրուսը եւ Այսօր Պայքարում Է՝ Օգտագործելով 
Նաեւ Սեփական Փորձառութիւնը
Հարցազրոյցը վարեց`
 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՍԱՐԿԱՒԱԳ ԳՈՒՄՐՈՒՅԵԱՆ

Բժշկուհի՛, «Նոր Օր» շաբաթաթերթի 
անունից ողջունում ենք Ձեզ եւ խնդրում 
մեր ընթերցողներին համառօտ ներկա-
յացնել Ձեր կենսագրական գծերը։ 
Ծնուել եմ Հայաստանում: Փոքր տարիքից 
ընտանիքով հիմնական բնակութեան ենք 
տեղափոխուել Ռուսաստանի Դաշնութիւն, 
որտեղ եւ «Արծաթէ Մեդալ»-ով աւարտել 
եմ միջնակարգ դպրոցը։
2000 - 2006 թթ.-ին սովորել եւ աւար-
տել եմ Կուրիկս պետական բժշկական 
համալսարանը: Աշխատանքային գոր-
ծունէութեան շրջանում ղեկավարել եմ 
տարբեր առողջապահական կենտրոններ 
ու բաժանմունքներ։ Այժմ որպէս ընդհա-
նուր բժիշկ ու սրտաբան աշխատում եմ 
Մոսկուայում եւ հարակից շրջանում: 
Ամուսնացած եմ, ունեմ երկու երեխայ: 

Ի՞նչ է բժշկութիւնը Ձեզ համար։
Բժիշկ լինելը կոչում է, առաքելութիւն։ Դեռ փոքրուց, հայելու առջեւ ես ինձ միշտ 
պատկերացնում էի հիւանդին հետազօտելիս  եւ մարդկանց բուժելիս։ Շա՜տ եմ 
սիրում մասնագիտութիւնս։ Այստեղ ինձ համար չափօրինակը մեր Բժշկապետն 
է՝ Յիսուս Քրիստոսը, որին մշտապէս ապաւինելով՝ կարողանում եմ մարդկանց 
բուժել եւ հաւատարիմ մնալ Հիփոկրատի երդումին։ 

Ինչպէ՞ս էր Ձեր նախնական վերաբերմունքը, երբ լսեցիք Կորոնավիրուսի 
մասին։ 
Համավարակի (COVID-19)- ի լուրն անհանգստացնող էր, յատկապէս, որ այն 
անծանօթ հիւանդութիւն էր։ Բնաւ չէի կարող հաւատալ, որ նման չափերի կարող 
է հասնել՝ վտանգելով աշխարհի մարդկութեանը։ Կարեւոր է, որ հիւանդութեան 
տարածման հետ, ինչպէս Ռուսաստանում, այնպէս էլ աշխարհի  գրեթէ 
բոլոր երկրների բոյժհաստատութիւններում սկսեցին վերակազմակերպուել 
աշխատանքներն ամենաբարձր մակարդակով։ 

Ինչպէ՞ս համավարակը յայտնաբերուեց Ձեզ մօտ, որոնք էին հիմնական 
ախտանշանները եւ ի՞նչ խորհուրդ կտաք մեր ընթերցողներին։
Ես որքան էլ, որ զգոյշ էի աշխատավայրում, այնուամենայնիւ ինձ մօտ եւս 
ախտորոշուեց հիւանդութիւնը, քանի որ առաջին իսկ օրուանից զբաղուել 
եմ մարդկանց բուժմամբ՝  փաստացի լինելով շփման մէջ: Ինձ մօտ ամեն ինչ 
սկսուեց ընդհանուր թուլութիւնից, մրսածութեան զգացումից, ախորժակի եւ 
հոտի կորստից: Աշխատանքային օրուայ աւարտին, տանն զգացի, որ ջերմութիւն  
ունեմ։ Կանխազգում էի, որ վարակուել եմ: Այս ախտանշաններին միացան չոր 
հազը, մէջքի եւ կրծքավանդակի անսովոր ցաւերը: 
Անմիջապէս յանձնեցի քսուկ եւ սկսեցի հակապաքթերիալ եւ ախտանշանային 
բուժում: Հիւանդութեան հինգերորդ օրը համակարգչային դոմոկրաֆիայի 
քննութիւնը յայտնաբերեց միջին ծանրութեան երկկողմանի թոքաբորբ: Բուժումը 
շարունակեցի տանը` հակաէքուլանտային բուժման ընթացքի յաւելումով, որից 
յետոյ անմիջապէս սկսուեց դրական առաջընթաց նկատուել:
Իմ ախտորոշման առաջին իսկ օրուանից, ձեռնարկեցի նաեւ ընտանիքիս 
անդամների, զաւակներիս հակավիրուսային բուժումը, որովհետեւ նրանք էլ 
փաստացի շփուել էին ինձ հետ։ Ուզում եմ ընդգծել, որ ժամանակին, առանց 
յապաղելու բուժման արդիւնքում նրանց մօտ հոտի կորստից ու մի օր աննշան 
թուլութիւնից բացի, այլ նշաններ, բարեբախտաբար, երեւան չեկան: Այս պահին 
մենք յաղթահարել ենք հիւանդութիւնը եւ ես շարունակում եմ իմ ծառայութիւնը։ 
Աշխատանքիս մէջ օգտագործում եմ սեփական փորձառութիւնս, որը փա՜ռք 
Աստծու, տալիս է հրաշալի արդիւնքներ։ Բոլորին խորհուրդ եմ տալիս պահպանել 
վարակի կանխարգելման միջոցառումները եւ հնարաւոր ախտանշանների 
դէպքում անմիջապէս դիմել բժշկի։

Ի՞նչ ծրագրեր ունէք ապագայում։
Անկեղծ ասած, ես սիրում եմ անվերջ սովորել։ Մասնագիտական շատ ծրագրեր 
ունեմ, որոնց թուին է նաեւ իմ սեփական բուժական հաստատութեան 
հիմնադրումը։

Ի՞նչ կը մաղթէք մեր ընթերցողներին։
Օգտուելով առիթից՝ ցանկանում եմ շնորհակալութիւն յայտնել «Նոր 
Օր» շաբաթաթերթին իր շուրջ հարիւրամեայ գործունէութեան, ԱՄՆ-
ում հայապահպանութեանը ծառայելու համար։ Բոլորին մաղթում եմ  
քաջառողջութիւն, հարկ եղած պարագայում, ուզում եմ ասել, որ մենք՝ բժիշկներս, 
միշտ պատրաստ ենք օգնելու, սատար կանգնելու բոլոր նրանց, ովքեր ունեն 
դրա կարիքը։
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նկատմամբ հայեցակէտեր կը պարզաբանուին, 
պատմագիտական եւ աստուածաբանական 
տուեալներով, յատկապէս պաշտամունքի 
լեզուի գործա ծութիւնը եւ Պատարագի անա-
ղարտ եւ գրաբար մատուցումը։ Մասնաւոր 
գրութեամբ մը Հայ Եկեղեցւոյ շարականներուն 
բովանդակութիւնը եւ անոնց հեղինակներուն 
հազարամեայ պատմական ընթացքը ճշդուած է։
Երրորդ բաժինը պատմագիտական նիւթեր 
կը շօշափէ ուր քննուած են յարանուանական 
մօտեցումներ եւ Մայր Աթոռի դիրքը անոնց 
նկատմամբ։ Հնագոյն նիւթը Համշէնի գաղթա-
վայրին կը վերաբերի զոր մեզի կը հաղորդէ 
Արաբաց արշաւանքի 8-րդ դարու ժամանակա-
կից հայ պատմիչ` Ղեւոնդ Վարդապետ, որու 
մասին մերօրեայ գրութիւններ կը վրիպին 
գաղթողներու ճշգրիտ թուականն ու աղբիւրը 
անգիտանալով։ Նոյն բանին մէջ արձագանք 
գտած են հայոց ցեղասպանութեան առնչութեամբ արմաշական հայ հոգեւո-
րականներու մէկ  կարեւոր մասին նահատակութիւնները։
Կարեւոր անդրադարձ մը կայ նաեւ վերապրող արմաշականներուն անմնացորդ 
եւ հերոսական աշխատանքի մասին՝ վերակերտելու յետեղեռնեան Հայ Եկեղեցին 
սփիւռքի մէջ։ Հայ Կաթողիկէ պատրիարքութեան, ինչպէս նաեւ Կ. Պոլսոյ 
Հայոց Պատրիարքութեան անցեալ հարիւրամեակին եւ ներկայ օրերու յատուկ 
գրութիւններ կը պարզեն վերջին ժամանակներու անակնկալ պարագաները։

Նոր Հրատարակութիւն

 «33 Հատընտիր Երկասիրութիւնք»
Դոկտ. Զաւէն Ա. Քհնյ. Արզումանեան
Պըրպենք, 2019

Ամերիկայի Հայոց Արեւմտեան Թեմի հրատարակչութենէն լոյս տեսաւ 
երկլեզու ծաւալուն հատոր մը, 345 էջ, հեղինակութեամբ Տ. Զաւէն Ա. Քհնյ 
Արզումանեանի, ուր ընդգրկուած են 33 այժմէական նիւթեր բովանդակող 

ուսումնասիրութիւններ։ Գիրքը կը բացուի Առաջնորդ Սրբազան Գերաշնորհ Տ. 
Յովնան Արքեպիսկոպոս Տէրտէրեանի գնահատագիրով, ուր կ՛ըսուի թէ «Ձեր 
այս հրատարակութիւնը անտարակոյս սերունդներու հոգին ու միտքը պիտի 
լուսաւորէ, որպէսզի իրենց մէջ ամրագրեն ճշմարտութիւններ, որոնք պիտի 
դառնան երաշխիքը առաւել պայծառ արշալոյսներու»։
Հատորը երեք բաժիններով կը զատորոշէ կատարուած աշխատանքը - 
Նուիրապետական, Ծիսական, Պատմագիտական - փոխն ի փոխ անգլերէն 
եւ հայերէն լեզուներով եւ լուսանկարներով, ընդամէնը 66 գրութիւններ, 
ոմանք կարդացուած իբրեւ բանախօսութիւններ, եւ ուրիշներ որպէս գրախօ-
սականներ։ Առաջին բաժնին մէջ նուիրապետական բարձրաստիճան ութ 
ժամանակակից հոգեւորականներու դրուատիքը կ՛ընծայուի պատմական 
խորքով, գլխաւորութեամբ Հռոմի ներկայ Քահանայապետ Ֆրանսիսկոս Պապին՝ 
իր Հայաստան եւ Մայր Աթոռ այցելութեան առիթով։
Երկրորդ մասին մէջ հայ եկեղեցւոյ պաշտամունքին յատուկ երեւոյթներն ու անոնց 

«Սաաթի Օննիկ»
ԿԱՐՕ ՊՕՀՃԱԼԵԱՆ

Փողոցի ծայրին աջ դարձող, կամ ալ շիտակ 
գացող ուրիշ թրամվայներու գիծին դիմաց, 
սրճարանի մը ետեւ, ներս քաշուած եռանկիւն 

տարածութեան մը վրայ միակ խանութ մը կար, որուն 
լոյսերը ամէն անգամ առջեւէն անցնելուս, ես միշտ 
մարած կը տեսնէի եւ ապակիէ թափանցիկ հաստ դու-
ռին գոց ըլլալն ալ, հեռուէն դիւրին կը հաստատուէր...:
Խանութը դուրսէն սրճագոյն էր: Ճակատին, ոսկեգոյն 
տառերով գրուած «Սաաթի Օննիկ»ը, ես շատ անգամներ կարդացած էի եւ 
ուրիշ շատ առիթներով ալ, փայլուն ցուցափեղկերուն առջեւ կեցած՝ ինքզինքիս 
շատ անգամներ հարց տուած էի թէ ո՞վ էր այդ Օննիկ ժամագործը:
Անունէն յայտնի էր անոր հայ ըլլալը, բայց դէմքով զինք չէի ճանչնար եւ կ’ուզէի 
գոնէ մէկ անգամ խանութին դուռը բաց տեսնել, որպէսզի հետը ծանօթանայի...:
-Զարմանալի էր, թաղին մէջ հայ խանութպաններ չկային, այս Օննիկը ինչպէ՞ս 
եկած եւ մեր կողմերը խանութ բացած էր,- կը խորհէի, եւ ամէն անգամ երբ մօրս 
տուած պարապ ամանը ձեռքս բռնած, տան մօտիկ շաքարեղէգի ռուպ ծախող 
մարդուն խանութը երթայի, վերադարձի ճամբուս վրայ ետեւի փողոցի ամբողջ 
շրջանը կ’ընէի, որպէսզի «Սաաթի Օննիկ»ին հայ տիրոջ ծանօթանայի...: Բայց 
երբ հոն հասնէի եւ խանութին ապակիէ դուռը փակ տեսնէի, առջեւը կեցած, 
ճարահատ, միայն ցուցափեղկերուն ետեւ շարուած ժամացոյցերը, արծաթէ 
շղթաները եւ զարդերը կը դիտէի, որոնք հօրս ունեցածներուն շատ կը նմանէին:
Հայրս ալ ունէր այդ զարդեղէններէն: Սակայն ճիշտ չեմ գիտեր ի՛նչ պատճառով, 
ատենէ մը ի վեր, իր գրպանի կլոր ժամացոյցը եւ տաբատի առջեւի պզտիկ 
գրպանէն կախուող շղթաները, այլեւս չէր գործածէր: Բայց ես գիտէի թէ ան դեռ 
կը գուրգուրար այդ ունեցածներուն վրայ եւ որպէսզի տան մէջ իր չգտնուած 
ժամերուն ես անոնց հետ չխաղայի, ժամացոյցը, շղթաները, եւ շատ ատեններ 
առաջուայ իր ունեցած ծոպաւոր կարմիր ֆէսը, հագուստներու պահարանին 
աջ կողմի ամենաբարձր դարանին վրայ, խաւաքարտէ կլոր եւ բարձր տուփի 

մը մէջ կը պահէր:
Ինծի արգիլուած էր անոնց մօտենալ, բայց երբ առիթ ըլլար եւ մայրս ալ տան մէջ 
գործով զբաղած ըլլար, ես կը սիրէի հօրս ֆէսը գլխուս վրայ ականջներէս վար 
իջեցնել, ետեւի ծոպերը աջ-ձախ շարժելով խաղալ եւ ժամացոյցի շղթաներն 
ալ օդին մէջ արագ արագ դարձնելով, ցուցամատիս վրայ փաթթել ու քակել...: 
Բայց ես չէի սիրեր որեւէ շղթայով խաղալ: Յատկապէս կը նախընտրէի 
հօրս ունեցածներուն երկար եւ բարակները, որոնք թեթեւ ըլլալով, արագ կը 
փաթթուէին մատիս եւ խաղերն ալ աւելի հաճելի կը դարձնէին ինծի....:
Սակայն այս չէր ամէնը եւ պահարանի դարանին վրայ ես դեռ միշտ հօրս 
դեղին սաթէ համրիչն ալ կը փնտռէի, որուն փայլուն եւ մեծ հատիկները, կը 
սիրէի մեծերու ըրածին պէս, թելին վրայ մէկիկ-մէկիկ սահեցնել եւ մէկ ձեռքէս 
միւսին անցնել...:
Ասկէ զատ պահարանի բաց դրան առջեւ ալ, երբ կարճ վայրկեան մը մէկ 
ոտքս միւսին վրայ նետէի, ինքզինքս մեծցած կը սեպէի եւ մեծ մարդու չափ ալ 
կարեւոր կը զգայի...:
Բայց օրեր կ’ըլլային, որ զանազան պատճառներով ես աւելի ժամանակ 
կ’ունենայի պահարանին դարանը խուզարկելու եւ այդ պատճառով ալ, ուրիշ 
անգամներու գտածներովս չէի գոհանար: Այն ատեն դարանին դժուարահաս 
մէկ անկիւնը հրուած փայտէ պզտիկ տուփիկը կը փնտռէի, որուն մէջի երեք 
կամ չորս գոյներով աշխատուած մետայլները ես արդէն տեսած էի եւ գիտէի , որ 
իրարու վրայ կը ծալուէին, կամ ալ կլոր օղակներով չորս անկիւններէն իրարու 
միացած՝ տաբատներու առջեւի ժամացոյցի պզտիկ գրպանէն կախուած կը 
գործածուէր...:
Ես կ’ուզէի որ հայրս օր մը այդ մետայլները ինծի նուիրէր:
Ձեռքիս մէջ բռնած՝ կամ ալ երբեմն կարճ տաբատիս առջեւ կախած՝ ինչե՜ր 
ըսես չէի երեւակայեր այդ պահուն...:
Մետայլները հրապուրիչ էին, ուրիշ տեղեր անոնց նմանը չէի տեսած եւ մինչեւ 
իսկ «Սաաթի Օննիկ»ին ցուցափեղկերուն մէջ ալ այդ մետայլներէն չէին գտնուեր: 
Սակայն միայն անոնք չէին որ զիս կը հրապուրէին եւ անոնցմէ զատ, ժամագործի 
խանութէն դուրս, դեռ ուրիշ բան ալ կար, որ երեւակայութիւնս կը գրգռէր ու 
միտքով գրեթէ միշտ ուրիշ աշխարհներ կը փոխադրէր զիս:

Հատուած՝ հեղինակին Besame Mucho գրութենէն
Քափինաս, Պրազիլ

Մահագրական

Կարապետ Քիւրիւմեան
Ծնած՝ Հալէպ, Սուրիա 1932
Մահացած՝ Լոս Անճելըս 29 Մայիս, 2020

ՅԱԿՈԲ ՄԱՐՏԻՐՈՍՍԵԱՆ

Ցեղասպանութեան յաջորդ սերունդի զաւակ, 
Կարապետ Քիւրիւմեան իր մանկութիւնն ու 
պատանեկութիւնը  անցուցած է Սուրիոյ Հալէպ 

քաղաքին մէջ, զինագործ եւ երկաթագործ հօր մը 
ազգային ոգիով թրծուած ընտանիքին մէջ: Սուրիոյ 
մէջ, բոլոր հայ տարագիր ընտանիքներու վիճակուած 
բախտով, Կարապետ փոքր տարիքէն անցած էր 
ընտանիքի ապրուստի ապահովման աշխատանքին, 
մղուելով զանազան արհեստներու մինչեւ անոնց 
վերջինին կատարելագործումը, որն էր քիմիական 
արհեստանոցի մը ստեղծումը:
Իր ապրած կեանքի ընթացքին, Կարօ (իր բոլոր բարեկամներուն, ծանօթներուն 
եւ շրջապատին համար ան ծանօթ էր որպէս «Կարօ», համեստ ու խոնարհ 
ընկեր ու բարեկամ) միշտ եղաւ աննկուն ու անվհատ կամքի տէր: Կեանքի 
ասպարէզի ձախողութիւններ, քաղաքական վերիվայրումներ եւ գաղթականի 

ցուպով տեղափոխութիւններ չկարողացան զինք ընկճել: Ան եղաւ յաջող 
գործարար, կերտեց բարեկեցիկ ընտանիք Ալիսին հետ եւ ունեցաւ 3 զաւակներ՝ 
մէկ դուստր եւ երկու տղաք, Սեւանը, Նարեկն ու Ռազմիկը, զանոնք հասցնելով 
բարձր դիրքերու,  ամերիկայի այս ափերը:
Ընտանիքով փոխադրուեցաւ Լոս Անճելըս ձերբազատուելու համար Լիբանանի 
քաղաքական անկայուն վիճակէն եւ վերանալով աշխատանքային իր մթնո-
լորտէն, շարունակեց աշխատանքը իր ամենասիրելի ազգային եւ միութենական 
կեանքի ծառայութեան մէջ:
Անդամակցեցաւ իր յաճախած՝ Հալէպի Կրթասիրաց վարժարանի Սանուց 
Միութեան եւ Այնթապի Հայրենակցական Միութեան, աջակցելու համար 
այդ միութիւններու կազմակերպած գործունէութիւններուն եւ հանգանա-
կութիւններուն, ի նպաստ անոնց կարօտեալ սաներու կարիքներու գոհացման:
Շատ յաճախակի էին մեր ընտանեօք հանդիպումները, միութենական հանդի-
պումներէն առկախ, ուր քննարկելի էին միշտ ազգային հարցեր, որոնք առօրեայ 
քաղաքական անցուդարձներու ենթակայ էին: Հակառակ Կարոյին յառաջացած 
տարիքին, ան կը վայելէր քաջառողջ կեանք. ունէր իր զբաղմունքները 
ընթերցանութեան եւ պարտիզպանութեան կողքին, որոնք զինք զբաղ կը 
պահէին օրն ի բուն:
Այդպիսի տուեալներով անհատ մըն էր Կարօն, որուն մահուան գոյժը անհա-
ւատալի կը թուար բոլորիս:
«Բայց Կարօն բան մը չունէր» կ՝ըսէինք, ինչպէ՞ս եղաւ այդ:
Անողոք եւ անակընկալ մահը մեզմէ կը բաժնէր Կարօ Քիւրիւմեանը, որ աչքերը 
կը փակէր առանց որեւէ շշուկի եւ իմացութեան, խաղաղօրէն ննջելով:
Հողը թեթեւ գայ շիրիմիդ վրայ Կարօ ջան: Քու զուարթ ու հաճոյալի ընկերութիւնդ 
միշտ պիտի փնտռուի մեր մօտ, քու յիշատակներուդ նման:
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«ՆՈՐ ՕՐ»
ՅՈՎԻԿ ԷՕՐՏԷՔԵԱՆ 

Վերակազմեալ Հնչակեան 
Կուսակցութիւնը Ֆրեզնոյի 
մէջ 1919-ին կը հրատարա-

կէր «Արօր» թերթը։ Նոյն ատեն 
Սահմանադրական Ռամկավար 
Կուսակցութիւնը կը շարունակէր 
հրատարակել Հայկակ Էկինեանի 
«Նոր Կեանք»ը, որ 1920-ին կը 
միանար 1918 թուականէն ի վեր 
լոյս տեսնող «Սիսուան» շաբա-
թաթերթին՝ անուանափոխուե-
լով «Նոր Կեանք-Սիսուան»ի։ 
ՌԱԿ-ի գոյառումով կը միանան 
նաեւ «Նոր Կեանք-Սիսուան» եւ 
«Արօր» թերթերը՝ վերածուելով 
«Նոր Կեանք-Արօր»ի, որպէս 
պաշտօնաթերթ ՌԱԿ-ի Գալի-
ֆորնիոյ Շրջանակի։ Թերթը 
1922-ին կը դառնայ «Նոր Օր», 
որ լոյս կը տեսնէ շաբաթը երկու 
անգամ, ապա կը վերածուի շաբա-
թաթերթի,  եռօրեայի, ապա դարձեալ շաբաթաթերթի։
1925-1933 թթ. թերթին սեփականատէրն ու հրատարակիչը եղած է 
Արամ Ամիրխանեանը, որ սակայն պահպանած է թերթին կուսակցական 
ուղեգիծը։ 1937-ին թերթը դարձեալ լոյս տեսած է որպէս պաշտօնաթերթ 
ՌԱԿ-ի Գալիֆորնիայի շրջանին։
 1945-ին թերթին սեփականութիւնը վերջնականապէս փոխանցուած է 
ՌԱԿ-ին։ 1964-ին թերթը ֆրեզնոյէն փոխադրուած է Լոս Անճելըս։
 «Նոր Օր»ը յաջորդաբար խմբագրած են.-
           
-Արամ (Համբարձում) Ամիրխանեան (1922-1931)
-Վահէ Հայկ (1922-1925)
-Նորայր (Մկրտիչ) Անդրէասեան (1925- Մի Քանի Ամիս)
-Աղան Ենկոյեան (1931-1937)
-Անդրանիկ Անդրէասեան (1937-1957)
-Անդրանիկ Փոլատեան (1957-1958)
-Նուպար Պէրպէրեան (1958-1960)
-Պետրոս Փապուճեան (1960-1963)
-Միսաք Հայկենց (1963-1968)
-Օշին Քեշիշեան (1968-1970)
-Անդրանիկ Անդրէասեան (1970-1977)
-Վաչէ Սեմերճեան-Օշին Քեշիշեան (1977-1978)
-Ասատուր Տէվլէթեան (1978-1981)
-Նուպար Ակիշեան - Վ. Սեմերճեան-Ա. Տէվլէթեան (1981-1986)-Անահիտ 
Օրջանեան- Լութֆի Թապագեան-(1981-1984)-Սահակ Միքայէլեան-Խաչիկ 
Ճանոյեան (1984-1986)
-Փայլակ Ահարոնեան (1985-1986)
-Սարգիս Մինասեան (1986-1990)
-Յակոբ Պօղոսեան (1990-1996)
-Լ. Թապագեան-Փ. Ահարոնեան-Մինաս Գոճայեան-Գրիգոր Գրիգորեան-
Խաչիկ Ճանոյեան- (1996-1998)
-Փայլակ Ահարոնեան (1997)
-Վաչէ Ղազարեան (1998-1999)
-Վաչէ Սեմերճեան (2000- ) («ՌԱԿ-ի Մամուլի Խմբագիրները» գիրքը, 
որուն «Նոր Օր»ին վերաբերող հատուածն է, որ կը ներկայացնենք, 
հրատարակուած է 2005 թուականին երբ տակաւին Վ. Սեմերճեան կը 
պաշտօնավարէր – խմբ. -)

***
Արամ  Ամիրխանեան
Ծնած է 1882-ի Մայիս 23-ին, Չմշկածագ քաղաքի Հազարի գիւղը, ուր ստացած 
է իր նախնական կրթութիւնը։ Ուսումը շարունակած է Պոլսոյ մէջ՝ հետեւելով 
թրքական համալսարանի իրաւաբանական բարձրագոյն դասընթացներուն։ 
1905-ին անդամ ընտրուած է Խալաթիոյ Բարձրագոյն դատարանի։ Աւելի ուշ 
անդամ նշանակուած է Մամուրէթ-Իւլ-Ազիզի կուսակալութեան Վճռաբեկ 
Ատեանին եւ այդ պաշտօնը վարած է մինչեւ հայկական ջարդերու սկիզբը։
Եղեռնի օրերուն, իր ընտանիքով ապաստան գտած է Տերսիմ, բարեկամ քիւրտե-
րու պաշտպանութեան տակ։ Օգտուելով ռուսական բանակի առաջխաղացումէն, 
անցած է Երզնկա, Կարին եւ ապա Ալեքսանդրապոլ (Գիւմրի)։ Որոշ ժամանակ 
նուիրուած է հազարաւոր արեւմտահայ գաղթականներու հոգածութեան։
Արամ Ամիրխանեան 1919-ին փոխադրուած է Ֆրեզնօ եւ ստանձնած է նախ 
«Նոր-Կեանք-Սիսուան»ի եւ ապա «Նոր-Օր»ի խմբագրութիւնը, պաշտօնավարե-
լով մինչեւ 1931։ Խմբագրական եւ հանրային գործունէութեան զուգընթաց 
գրած ու հրատարակած է հետեւեալ հատորները.-«Ռուս-Թուրք Զինադադար», 
«Սիրոյ Զոհեր» եւ «Հայ Ազատագրութեան Ճամբին» գործերը։
Ան մահացած է 1933-ի Յուլիս 5-ին, Ֆրեզնօ։
 
Վահէ Հայկ
Գրող, պատմաբան, բանասէր եւ խմբագիր։ Աւազանի անունով Վահէ Տինճեան։ 
Ծնած է 1896-ին, Խարբերդ։ Նախակրթութիւնը ստացած է Ս. Ստեփաննոսի 

վարժարանին մէջ։ Շրջանաւարտ եղած է Խարբերդի Եփրատ Քոլէճէն։ 
Առանձին դասեր առած է Թլկատինցիէն։ Եղեռնի ժամանակ, երբ գաւառներու 
մէջ սկսած են հալածանքները, յաջողած է հասնիլ Պոլիս։ Քանի մը ամիս ետք 
սկսած հայկական զանգուածային տեղահանութիւններուն ու հալածանքներուն 
հետեւանքով երեք տարի պահուած մնացած է հայ ընտանիքի մը մօտ, Հայկ 
անունով պոլսեցի  պատանիի մը ծննդեան թուղթով, կոչուելով Վահէ Հայկ։ 
Ուսած է Պոլսոյ պետական համալսարանին մէջ, ուրկէ սակայն դուրս մնացած 
է մինչեւ զինադադար։
Գրել սկսած է Ե. Տէր Անդրէասեանի «Նոր Կեանք» թերթին (1918), Վահան 
Շահրիկեանի «Արագած» շաբաթաթերթին (1919) եւ «Ժամանակ» օրաթերթին 
(1919-1920) մէջ։ 1919-ին արժանացած է «Ժամանակ»ի գրական մրցանակին։ 
Պատրիարքարանի կողմէ Ազգ. Խնամակալութեան մէջ իբրեւ թարգման այցելած 
է Իզմիր եւ Պարտիզակ, իսկ քեմալական շարժումի սկզբնաւորութեան անցած 
է Աթէնք, ուր ծառայած ու օգնած է հայ տարագիրներուն։
1920-ին մեկնած է Միացեալ Նահանգներ եւ Պոսթոնի համալսարանին 
մէջ հետեւած է գրականութեան, իրաւագիտութեան եւ պատմութեան 
դասընթացներու։ Աշխատակցած է Ամերիկայի եւ արտասահմանի հայ 
մամուլին։ Խմբագրած է «Հայաստանի Կոչնակ» եւ «Նոր Կեանք-Արօր»ը, որ 
յետագային պիտի վերածուէր «Նոր Օր»ի։ Մինչեւ 1925 վարելէ ետք «Նոր Օր»ի 
խմբագրութիւնը յաջորդող տարիներուն նոյնպէս օգնած է թերթին խմբագրական 
աշխատանքներուն։
Վահէ Հայկ շուրջ 60 տարի ապրած ու գործած է Ֆրեզնոյի մէջ, մասնակցելով 
ՌԱԿ-ի, Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ, ՀԲԸՄ-ի եւ հայրենասիրական այլ 
կազմակերպութիւններու գործունէութեանց։ Քանի մը առիթներով հրաւիրուած 
է Խ. Հայաստան, ուր մասնակցած է Գրողներու Միութեան համագումարին եւ 
յոբելինական հանդիսութեանց։
Իր ազգային-կուսակցական բազմակողմանի գործունէութեան զուգընթաց, գրած 
ու հրատարակած է տասնեակ մը արժէքաւոր հատորներ։ Անոր գլխաւոր երկերն 
են.- «Հայրենի Ծխան» պատմուածքներու շարքը, հինգ հատորով, որուն վերջին 
հատորը լոյս տեսած է Պէյրութի մէջ, 1970-ին, ինչպէս նաեւ «Լուսաւոր Դէմքեր 
Մեր Օրերուն Վրայ», «Հայաստանի Մանկական Աշխարհը եւ Անոր Մանկական 
Գրականութիւնը» գործերը։ Պատմական եւ ազգագրական արժէքաւոր գործեր 
են Վահէ Հայկի «Խարբերդ եւ Անոր Ոսկեղէն Դաշտը» մեծածաւալ երկը 1500 
էջերով, «1500-Ամեակ Վարդանանց Պատերազմի», «Յուշարձան Եոզկաթի», 
«Ֆրեզնոյի Հայ Գաղութը եւ Հայաստանեայց Եկեղեցին» եւ «Պատմական Այցը 
Ամենայն Հայոց Վեհ. Կաթողիկոսին Գալիֆորնիոյ Հայութեան»ը։ Վահէ Հայկի 
գրական ծածկանունն էր Ս. Վաղինակ եւ Անցորդ։
Վահէ Հայկ մահացած է 1983-ին, Ֆրեզնոյի մէջ։
 
Աղան Ենկոյեան
Ծնած է 1900-ին, Մուշ, որբանալով մանուկ տարիքին։ Բարերար անձերու 
օգնութեամբ ղրկուած է Պոլիս, ուր աւարտած է Կեդրոնական Բարձրագոյն 
վարժարանը։ Զինադադարէն ետք անցած է Մ. Նահանգներ, նախ հաստատուե-
լով Սան Ֆրանսիսքօ եւ ապա Ֆրեզնօ, ուր գործած է «Նոր Օր»ի տպարանին մէջ։
Ան ամուսնանալով թերթին խմբագիր Արամ Ամիրխանեանի աղջկան հետ, 
յետագային, աներհօր մահուընէ ետք, վարած է թերթին խմբագրութիւնը, 
մինչեւ 1937, երբ «Նոր Օր» փոխանցուած է ՌԱԿ-ին՝ դառնալով անոր 
Գալիֆորնիոյ պաշտօնաթերթը։ Թերթը, պարտքերու պատճառով, 1925-ին 
կուսակցութենէն գնած էր Արամ Ամիրխանեան, սակայն հաւատարմօրէն 
հետեւելով կուսակցութեան ուղեգիծին։
Աղան Ենկոյեան գրաշարութիւն եւ առաքման գործեր ըրած է թերթին մէջ։ 
Ուսումնասիրած է նաեւ հայոց պատմութիւնն ու հայ ազատագրական պայքարի 
դէպքերն ու դէմքերը։ Ունեցած է հարուստ գրադարան մը, զոր նուիրած է 
Հայաստանի Ազգային Գրադարանին։
Հրատարակած է «Հարազատ Պատմութիւն Տարօնոյ» եւ «Պատասխանատու-
ները Տարօնի Եղեռնին» հատորները։ Գործածած է Աղան Տարօնեցի գրչանունը։
Աղան Ենկոյեան մահացած է 1976-ին, Ֆրեզնոյի մէջ։
 
Անդրանիկ Անդրէասեան
Գրող, խմբագիր եւ ազգային-կուսակցական գործիչ։ Ծնած է 1909-ի Հոկտեմբեր 
4-ին, Չմշկածագ քաղաքի Հազարի գիւղը։ Եղեռնին եւ յաջորդող տարիներուն 
գաղթականներու հետ 5-6 տարի անցուցած է որբանոցներու մէջ,-Տերսիմ, 
Էրզրում, Կովկաս, Պոլիս, Յունաստան եւ Ֆրանսա։ 1928-ին հասնելով Նիւ 
Եորք միացած է իր ծնողներուն։
1937-ին փոխադրուած է Ֆրեզնօ, իբրեւ խմբագիր «Նոր Օր» շաբաթաթերթին 
եւ Վարիչ-քարտուղար ՌԱԿ-ի Ամերիկայի Արեւմտեան Շրջանին։ Վերոյիշեալ 
պաշտօնները քսան տարի վարելէ ետք 1957-ին հրաւիրուած է Պոսթոն 
խմբագրելու «Պայքար» օրաթերթը։ Միեւնոյն ատեն հինգ տարի խմբագրած 
է «Պայքար» գրական եռամսեան, ծառայելով նաեւ իբրեւ Վարիչ-քարտուղար 
ՌԱԿ-ի Ամերիկայի Արեւելեան Շրջանային Վարչութեան։ 1970-ին կրկին 
հրաւիրուած է Լոս Անճելըս, վարելու համար «Նոր Օր» եռօրեայի խմբագրու-
թիւնը, որ շարունակած է մինչեւ 1977 թ.։
Անդրանիկ Անդրէասեան աւելի քան կէս դար ծաւալուն գործունէութիւն 
ունեցած է սփիւռքի ազգային-քաղաքական եւ գրական-մշակութային կեանքին 
մէջ։ Մասնակցած է նաեւ «Նոր Գիր» գրական ամսագրի հրատարակութեան 
աշխատանքներուն, շրջան մը խմբագրելով զայն։ Բազմիցս այցելած է Հայաստան 
եւ սփիւռքահայ գաղութուներ։ Ան ՌԱԿ-ի կողմէ ստորագրած է այն Յուշագիրը, 
որ Ամերիկահայ Ազգային Խորհուրդին անունով յանձնուած է ՄԱԿ-ին, 
1945-ին։ Մեծ դերակատարութիւն ունեցած է Ֆրեզնոյի մէջ «Նոր Օր»ի նոր 
խմբագրատան շինութեան, ՌԱԿ-ի սեփական ակումբի ձեռքբերման, ինչպէս 
նաեւ Ուոթըրթաունի «Պայքար»ի շէնքի գնման։
Ան գրած եւ հրատարակած է տասնեակ մը գիրքեր, որոնցմէ են.-«Սպիտակ 
Արդարութիւն», «Կարմիր Ասպատակի Օրագրէն», «Վերջին Կայանը», 
«Տարագիր Երկինքի Տակ» պատմուածքներու հաւաքածոները, «Երկար 
Գիշերին Մէջէն» վէպը, «Խոհեր» գրական, ազգային ու հասարակական նիւթեր 
Ա. Բ. եւ Գ. հատորներով։ Շար. Էջ 08
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Իր բեղուն գրիչին կը պատկանին նաեւ «Հայկական Դատին Նոր Հանգրուանը», 
«Համազգային Առաքելութիւն, ՀԲԸ Միութիւն», «Պատմութիւն ՌԱԿ-ի Ամերիկայի 
Արեւմտեան Շրջանակի» աշխատութիւնները, «Սփիւռքը եւ Հայրենիքը» 
տպաւորութիւններ եւ դատումները, ինչպէս նաեւ «Փլուզում եւ Վերածնունդ» 
երեք հատորներով վէպը եւ «Անմարմին Սէրը» պատումածքները։
Անդրանիկ Անդրէասեան մահացած է 1996 թուականի Յուլիս 3-ին, Լաս Վեկաս։ 
Անոր աճիւններէն մաս մը 1997-ին յանձնուած է հայրենի հողին։
 
Անդրանիկ Փոլատեան
Գրող, խմբագիր եւ հասարակական գործիչ։ Ծնած է Քրըք Խան (Ալեքսանտրէթի 
շրջան) 1929-ին։ Նախնական կրթութիւնը ստացած է Հալէպի Մեսրոպեան 
վարժարանէն։ 1950-ին աւարտած է Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան 
Վարժապետանոցի բաժինը։ 1954-ին աւարտած է Պէյրութի Ամերիկեան 
Համալսարանը, վկայուելով Պսակաւոր Արուեստից տիտղոսով, պատմութեան 
ու քաղաքական գիտութեանց մէջ։ Նոյն տարին փոխադրուած է Մ. Նահանգներ՝ 
նուիրուելով կուսակցական, միութենական, խմբագրական եւ գրական ասպա-
րէզներուն։
1954-1955-ին խմբագրած է «Պայքար» օրաթերթը, իսկ 1957-1958-ին վարած 
է «Նոր Օր»ի խմբագրութիւնը։ 1957-էն մինչեւ 1993 թ. պաշտօնավարած է 
ՀԲԸՄ-ի մէջ։ Շուրջ 40 տարի խմբագրած է միութեան «Յուշարար-Միութիւն» 
պաշտօնաթերթը։ Մելգոնեանի մէջ եղած է «Այգ» ուսանողական հանդէ-
սի խմբագիրը։ Պէյրութի ուսանողական շրջանին վարած է ՀԵԸ-ի Վարիչ-
քարտուղարի պաշտօնը։ Աշխատակցած է «Զարթօնք»ին, «Արեւ»ին, 
«Հայաստանեայց Եկեղեցի»ին, «Հայաստանի Կոչնակ»ին եւ այլ թերթերու։ 
Երեք շրջան (1954-55-էն եւ 1969-1972) եւ 1983-էն մինչեւ 1995 խմբագրած է 
Մարաշի Հայրենակցական Միութեան «Գերմանիկ» պաշտօնաթերթը։ 1983-1995 
թթ. եղած է Մարաշի Հայրենակցական Միութեան Կեդրոնական Վարչութեան 
ատենապետը։ 1988-ին վերահրատարակած է «Մարաշ» պատմագիրքը։ Ան 
նախաձեռնակ եղած է հայերէն լեզուով օֆսէթ տպագրութեան, որմէ օգտուող 
առաջին հայերէն թերթը եղած է «Պայքար»ը։
ՀԲԸՄ-ի կողմէ այցելած է սփիւռքահայ գաղութները։ 1971-1979 թթ. ատե-
նապետած է ԹՄՄ-ի Ամերիկայի եւ Քանատայի Կեդրոնական Վարչութեան։ 
Զոյգ միութեանց կրթական եւ մշակութային բազմաթիւ ծրագիրներու եւ 
ձեռնարկներու գլխաւոր կազմակերպիչներէն եղած է։
Փոլատեան խմբագրած է «Պատմութիւն Արաբկիրի Հայոց» ստուար հատորը, 
շուրջ 1100 էջ (Նիւ Եորք, 1969) եւ գրած է «Խրիմեան Հայրիկ» (հայերէն 
եւ անգլերէն) գիրքը։ Խմբագրած, յառաջաբանը գրած եւ հրատարակած է 
արեւմտահայ եւ արեւելահայ գրականութեանց ծանօթ դէմքերու հատընտիր 
գործերը (արձակ եւ չափածոյ), շուրջ 10 հատոր, որոնք լոյս տեսած են Պէյրութի 
մէջ, 1950-1954-ին, Էտվան հրատարակչականին կողմէ։
Անդրանիկ Փոլատեան ներկայիս կը բնակի Նիւ Եորք։
 
Պետրոս Փապուճեան
Ծնած է Չնգուշի մէջ, 1895-ին։ Նախնական կրթութիւնը ստացած է Խարբերդ։ 
Պատանի տարիքին գաղթելով Միացեալ Նահանգներ հաստատուած է Պոսթոն։
Ան երիտասարդ տարիքին միացած է ՌԱԿ-ին՝ լծուելով հանրային ու կազմա-
կերպական ծառայութեան։ Երկար տարիներ եղաց է «Պայքար» օրաթերթի 
գրաշար, ինչպէս նաեւ ստորագրած է քաղաքական բովանդակութեամբ 
յօդուածներ։
1938-ին Պոսթոնէն փոխադրուած է Ֆրեզնօ եւ շուրջ 20 տարի ծառայած է «Նոր 
Օր»ին իբրեւ գրաշար եւ գործակատար։ Աղան Ենկոյեանէն գնելով «Նոր Օր»ի 
տպարանը, աւելի ուշ զայն վաճառած է կուսակցութեան։ 1961-1962 տարիներուն 
վարած է թերթին խմբագրութիւնը։ Երկար տարիներ «Նոր Օր»ին մէջ գրած է 
Մ. Նահանգներու քաղաքական, ընկերային ու տնտեսական կեանքին մասին 
յօդուածներ։
Մահացած է Ֆրեզնոյի մէջ, 1972-ին։
 
Միսաք Հայկենց (Ինքնակենսագրական)
Պահեր Եւ Պաստառներ (Յիշողութեանս Վարագոյրին Ետեւ)
Ըստ անվիճելի աղբիւրներու, տասնամեակներ ետք, այսօր, յիշատակէս 
մնացած պիտի ըլլար այնքան բան որքան մնացած է Աղեքսանդրիոյ իտալական 
հիւանդանոցին աղբէն։
Առաջին անկումս աշխարհին ճուոցով ծանուցուելէ կէս ժամ առաջ միանձնուհին 
դուրս գալով՝ սրահին մէջ ինծի սպասող մարդուն կուտայ չսպասածը-Կի՞նդ 
կ’ուզես, թէ զաւակդ։ Հայրս անվարան կ’արձակէ մահավճիռս-Կի՛նս կ’ուզեմ։ 
Բայց կը փրկուինք մայր ու տղայ։ Քանի մը տարի, Օգոստոսի 19-րդ օրը, հայրս 
կողքիս, տուփ մը շոքոլայ տուեր եմ սորելլային։
Պօղոսեան Ազգ. Վարժարանին մէջ հազար անհոգ բերաններէն մէկն ալ ես 
եմ-«Ցանկամ տեսնել զիմ Կիլիկիա», «Սովետական ազատ աշխարհ Հայաստան», 
«Տրակտորիստ տղին մի տես»։ Բերանները շատ պակսած են Տիկնանց 
Խնամակալութեան կէսօրուան ճաշի սեղաններէն. ու՞ր գացին-Հայաստանի 
ոսկի խաղող ուտելու, կ’ըսեն։ Իրենք ալ հոն մեզի պէս կ’երգե՞ն «Լռեց։ Ամպերը 
եկան ծածկեցին երկինք», «Լօ, լօ, լօ, լօ... Սէգ Սիփանայ սարին վերայ»։
Զատկին, քանի մը թմբուկ Եռագոյնը կը քալեցնեն մինչեւ «շէն մնաք»ի պնակը։ 
Գայլիկ եմ, թմբուկ չեմ։ Ամէն կիրակմուտքի մէկ վարդապետ, չորս քահանայ եւ 
երկու պառաւ ինծի մտիկ կ’ընեն. « Ապրեցո զիս, Տէր, ի մարդոյ չարէ, յառնէ 
անիրաւէ փրկեա զիս»։ Ուրարս գետնէն թիզ մը վեր է։ Երբեմն Եռագոյնը 
դագաղներու վրայ կը մրափէ։ Մերը, մետաքսեայ, մեծադիր, նորակառոյց 
մենաւոր շէնքին առագաստը, հօրս որոշումով պահարան մտեր էր եւ կը քնանար 
փեսայութեան սմոքինկին քով նաֆթալինի ճեփ-ճերմակ, կլոր աչքերուն տակ։ 

Այդ տարին մոլուցքը Եռագոյնին պլլուած դաշոյն եղած էր Նիւ Եորքի Ս. Խաչ 
եկեղեցւոյ մէջ, այլուր՝ մախաթ եւ մահակ։
Հայկական միջնաբերդին կեդրոնը կը գտնուի Ս. Պօղոս-Պետրոս եկեղեցին, 
որուն կապտաւուն քառանկիւն երկնքին վրայ գիշեր-ցերեկ աստղեր կը ցոլան, 
հրեշտակներ կ’երեւին եւ նոյն տեղէն Աստուած կը նայի բոլորիս։ Ինք եւ ես, 
առտուն, Արեւագալին, կը տեսնենք հայր սուրբը, պսակը եկեղեցական դասուն։ 
Եկեսցէին հոն չէ։ Իրարանցում։-Եկան, առին, տարին։ Ինչո՞ւ։ Երուսաղէմի 
վարդապետը կարմի՞ր էր։ «Կա՛մ մեզի հետ, կա՛մ մեզի դէմ»։ Մոլուցքը 
Եռագոյնով պլլուած կարմիր կը ներկէ։ Ֆարուք թագաւոր այնքան ուրախ է իր 
հայ լուսանկարչին ռըթուշներէն որ հաւատարիմ հայոց եգիպտահպատակութիւն 
կը բաշխէ Եռագոյնին Գահիրէի մեհեանէն։ Պիլա՜տի, պիլա՜տի։ Հրդեհ կայ ամէն 
տեղ-փողոցը, դպրոցը, մարզադաշտը, տունը։
Յօդուած գրելու սկսայ այբուբեն չսորված, 1949-ին։ Առաջինը 8 տող, հայ 
ժողովուրդին ուղղուած միասնականութեան կոչ մը։ Դիւրին էր։ Մէկ ընթերցող 
ունեցայ-մեծ հայրս, Տէր Մեսրոպը։ Կարծեցի որ կեանքին մէջ այդ տեսակ բան 
չէր կարդացած։ Վստահաբար։
Յաջորդ տարի բանաստեղծութիւն փորձեցի. շարադրութեան կապոյտ 
տետրակիս մէջ, փոխանակ սահմանեալ նիւթին, ոտանաւոր մը։ Դասի պահուն 
ծերունի ուսուցիչս՝ Գարեգին Պօյաճեան, բոլորին տետրակները բաժնեց։ Երբ 
կարգը ինծի եկաւ, ուզեց որ կէսօրուան դադարին զինք տեսնէի։ Կը սպասէի 
որ ինծի տաղաչափութիւն սորվեցնէր։ Տղայ, ըսաւ, եթէ այսպիսի շնորհ ունիս, 
ինչո՞ւ մարդավարի շարադրութիւն չես գրեր։ Շարադրութիւն չսիրեցի, տաղա-
չափ չդարձայ, բանաստեղծութիւն փնտռեցի քիչ մը ամէն տեղ, քիչ մը ամէն 
բանի մէջ։
1937-ին ճիշդ պահուն շրջուած չէի եւ միանձնուհին, անզօր բժիշկէն 
նախաձեռնութիւնը վերցնելով, զիս մութէն հանած էր լոյսին։ 1953-1963 
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Տիգրան Երկաթ Ակումբը լոյսով 
կերակրեց զիս եւ սորվեցուց լոյս սպասարկելով գոհանալ։- Արտասանութիւն, 
քարտուղարութիւն, վարչութիւն Ուսանողաց Միութեան, Պատի Թերթի 
խմբագրութիւն, դերասանութիւն, դասախօսութիւն, ճառախօսութիւն, «Արեւ»ի 
աշխատակցութիւն, ուսուցչութիւն, խմբագրութիւն եւ հրատարարակութիւն 
«Յուշամատեան Աղեքսանդրիոյ Հայ Ուսանողական Միութեան 1916-1956»։
Թեմական սուր եւ ծանր ընտրապայքար. քրմապետը Աղեքսանդրիան հռչակած 
է ազատատենչներու Սարդարապատ։ Եթէ միայն գուշակած ըլլար արդիւնքը։ 
Մահրուսա զբօսանաւը Ֆարուքը յանձնած էր Եւրոպայի ծովափներուն եւ 
քազինոներուն։ Ազատ, Անկախ եւ Միացեալ Հայաստանը կանչուած էր, բայց 
35 տարի չէր յայտնուած։ Ազատատենչութիւնը չէր կրնար առիթը փախցնել եւ 
ան Եկեղեցիին վրայ քալեց պարսից Փահլեւի եւ յունաց Պօղոս արքաներուն 
սմբակներով։ Ազգային աղէտ։ Կամաւորներու գունդին մէջ եմ։
1963-1968 ՌԱԿ Գալիֆորնիոյ Շրջանակի գործիչ եւ խմբագիր «Նոր Օր» Եռօրեայի 
միջնադարեան պայմաններու տակ՝ հին, հաւատաւոր ընկեր-ընկերուհիներու 
եւ քանի մը երիտասարդներու անգտանելի եւ անկրկնելի խրախոյսով։ Գնում 
Լոս Անճելըսի մէջ կալուածի մը եւ փոխադրութիւն Ֆրեզնոյէն, հիմնում Հայ 
Երիտասարդաց Մշակութային Միութեան, այժմ՝ Թէքէեան Մշակ. Միութեան 
Լոս Անճելըսի Մասնաճիւղ։ Այցելութիւն, հանդիպում, հանգանակութիւն, ժողով, 
հանդէս, ճառախօսութիւն, դամբանախօսութիւն։
1968-1970 Տիթրոյիթ, Միշիկըն, Ալեք Մանուկեանի թախանձագին խնդրանքով 
եւ ՌԱԿ Կեդրոնի հրահանգով։ Հաշուապահ «Մասքօ» ընկերութեան մէկ 
բաժանմունքին եւ անձնական քարտուղար Բարեգործականի Նախագահին։ Ալեք 
Մանուկեան Մշակ. Հիմնադրամի կանոնագրի մշակում եւ գործի դասաւորում։ 
Հ. Բ. Ը. Միութեան զուիցերիական իրաւավիճակով ընկերակցութեան 
վերակազմութեան աշխատանքներ։ Ժողով, հանդէս, հանգանակութիւն։
1970-1986 Ընդհանուր Տնօրէն Հ. Բ. Ը. Միութեան, Նիւ Եորք եւ Նիւ Ճըրզի։ 
Առօրեայ վարչութիւն։ Տեղեկագիրներ, մասնաւոր եւ ընդհանուր։ Պրակներ։ 
Կազմութիւն գրադարանի։ Հիւսիսային եւ Հարաւային Ամերիկա, Միջին Արեւելք 
եւ Եւրոպա կրթական եւ մշակութային օճախներու ցանցին ընդարձակում. 
դպրոցները 13-էն 22, կեդրոնները 17-էն 34, անդամակցութիւնը 16600-էն 22400։ 
Իրական եւ գործող 120 մասնաճիւղեր, յետ միացումներու։ Դրամագլուխը 18.5  
միլիոն տոլարէն 90 միլիոն տոլար։ 1930-ական թուականներէն ետք առաջին 
անգամ ըլլալով ուղղակի օժանդակութիւններ Սովետական Հայաստանի 
արուեստի, գիտութեան, մշակոյթի եւ կրթական հիմնարկներուն։
Խմբագրութիւն եւ հրատարակութիւն «Սիմոն Սամսոնեանի Նկարչական 
Աշխարհը» (անգլերէն)։ Բարեգործականի 75-ամեակին առթիւ՝ «Համազգային 
Առաքելութիւն» (հայերէն եւ անգլերէն, աշխտ. Անդրանիկ Անդրէասեան, թրգմն. 
Ասատուր Տէվլէթեան) եւ «Հ. Բ. Ը. Միութիւն Սէր, Ծառայութիւն, Երազ» (աշխտ. 
Զարեհ Մելքոնեան)։
Կտրականապէս դէմ՝ Երուսաղէմի Պատրիարքը գահընկեց ընելու Բ. Քննիչ 
Յանձնախումբին խօլ արշաւին։ Վիրաւոր բարերարը, Ռամկավար ղեկավարը 
եւ վեղարը միացան՝ ռաբբիին զգայուն հոգածութեամբ ազգին հիւանդ ոչխարը 
անօթի գայլին դատաստանին յանձնելու։
1993-1998 Պայքար՝ ծանօթացնելու Հ. Բ. Ը. Միութեան սպառնացող վտանգը, 
վերջ տալու քմահաճ տնօրինումներուն եւ վերահաստատելու կազմակերպու-
թեան ուժական կառուցուածքը։
1995-2001 Աշխատակցութիւն «Անկախութիւն» Երկշաբաթաթերթի, «Նոր Օր» 
Շաբաթաթերթի, «Սիոն» Եռամսեայի, «Տի Արմինեըն Րիփորթըր»ի։ Վարիչ 
Տնօրէն Երուսաղէմի Պատրիարքութեան Բարեկամներու Ընկերակցութեան։ 
Տոլորէս Զօհրապ Լիպման Հիմնադրամի նպատակներուն գործադրութեան 
ձեւաւորում եւ հրատարակչական յայտագրին պատասխանատու. լոյս 
տեսան, ըստ կտակին, անգլերէն լեզուով 8 եւ, բացառաբար, հայերէն 3 
գիրք. հրատարակելի՝ անգլերէն 13, հայերէն՝ 4 գիրք, բոլորը հայ մշակոյթի, 
գրականութեան, աստուածաբանութեան եւ հայոց պատմութեան վերաբերող։
Ժառանգականութեան մէկ թե՞լը, թէ այլ բաներ-պէտք է քիչ մը աւելի երկար 
յամենամ վարագոյրին ետեւ-թոյլ չտուին որ ըլլամ հօրս սպասածը։ Ես՝ 10 
տարեկան, ինք՝ սրտէն առաջին հարուածը ստացած, խանութէն տուն ճամբուն 
վրայ բանաձեւեց փափաքները. վաճառականութիւն՝ ո՛չ. ազգային գործ՝ երբե՛ք։ 
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Պէտք է շուտով կռնակ ըլլայի իրեն։
Գրուած էր որ վերջին երկուքը չյարգէի։ Կարծեմ ինք ալ պատասխանատուու-
թեան բաժին մը ունէր եթէ ոչ մութին մէջ ճիշդ պահուն շրջուած չըլլալուս, բայց 
անպայման լոյսի տակ ճիշդ պահերու շրջուիլ չկարենալուս մէջ։ Հոն, վերը, 
անշու՛շտ վերը, Վերինին հետ, հայրս դժգոհ չէ։ Գրեթէ վստահ եմ։      

Փետրուար 25, 2002
 
Օշին Քեշիշեան
Ծնած է 30 Նոյեմբեր 1934-ին, Երուսաղէմ, ուր ստացած է իր նախնական կրթու-
թիւնը։ 1948-ի արաբ-իսրայելեան պատերազմի հետեւանքով փոխադրուած 
է Ամման, ուր մէկ տարի մնալէ ետք փոխադրուած է Պէյրութ։ Երկրորդական 
ուսումը ստացած է Պէյրութի ՀԲԸՄ-ի Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանին 
մէջ։ Այդ շրջանին խմբագրած է նաեւ «Զարթօնք-Սփոր»ը։
1956-ին փոխադրուելով Լոս Անճելըս, աւարատած է Գալիֆորնիոյ նահանգային 
համալսարանի մարդաբանութեան եւ ամերիկեան գիտութեանց բաժինը։ 
Լա Վըրնի համալսարնէն մագիստրոսի վկայական ստացած է երկլեզուեան 
դաստիարակութեան մասնագիտութեան մէջ։ Երկու տարի ծառայած է 
ամերիկեան բանակին մէջ։ Խմբագրած է Կլենտէյլ Քոլէճի անգլերէն թերթը։
Միսաք Հայկենցի մեկնումէն ետք, 1968-ին, ստանձնած է «Նոր Օր»ի խմբագրի 
պաշտօնը, զոր վարած է մինչեւ 1970։ Նոյն տարին հրատարակած է «The 
Armenian Observer» անգլերէն շաբաթաթերթը, զոր կը շարունակէ խմբագրել 
մինչեւ այսօր։ 1978-ին, կարճ ժամանակուան համար, Վաչէ Սեմերճեանի հետ, 
յօժարակամ վարած է «Նոր Օր»ի խմբագրութիւնը։ Տարբեր համալսարաններու 
մէջ մասնակցած է գիտաժողովներու եւ դասախօսած է հայ մշակոյթի եւ 
գրականութեան վերաբերեալ նիւթերու շուրջ։ Աշխատակցած է «Շիրակ» եւ 
«Նաւասարդ» գրական ամսագրերուն։ Անդամ է ԹՄՄ-ի Մ. Նահանգներու եւ 
Քանատայի Կեդրոնական Վարչութեան։
Ան 1990-ին արժանացած է Ս. Սահակ- Ս. Մեսրոպ շքանշանին՝ ձեռամբ 
Երջանկայիշատակ Վազգէն Ա. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի։ 2002-ին արժա-
նացած է Կլենտէյլի քաղաքային Քոլէճի կողմէ իրեն շնորհուած Գործակից 
Փրոֆեսորի կոչումին։
 

Ասատուր Տեվլէթեան
Ծնած է 1945-ին, Կիպրոս։ Աւարտելէ ետք տեղւոյն Մելգոնեան Կրթական 
Հաստատութիւնը, իրաւագիտութիւն ուսած է Լոնտոնի համալսարանին մէջ եւ 
ապա՝ հայոց լեզու եւ գրականութիւն Երեւանի Պետական Համալսարանին մէջ։
Երեք տարի պաշտօնավարելէ ետք Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան 
մէջ իբրեւ հայագիտական նիւթերու դասաւանդ ուսուցիչ, մեկնած է Պոսթոն 
եւ ստանձնած՝ ՌԱԿ-ի պաշտօնաթերթ «Պայքար» օրաթերթի (1976-1978), 
ինչպէս նաեւ «The Armenian Mirror-Spectator» շաբաթաթերթի փոխ-խմբագրի 
պաշտօնները։ Ապա ՌԱԿ-ի պաշտօնաթերթ «Նոր Օր» եռօրեայի խմբագրի 
պաշտօնը վարելու համար հրաւիրուած է Լոս Անճելըս։ Երեք տարուան 
պաշտօնավարութեան շրջանէ մը ետք (1978-1981), անցած է ազատ ասպարէզ, 
բայց, խմբագրի բացակայութեան պատճառաւ, Նուպար Ակիշեանի եւ Վաչէ 
Սեմերճեանի հետ, հինգ տարի շարունակ, ամբողջացուցած է խմբագրական 
մարմնի եռեակը, որուն շնորհիւ կանոնաւոր կերպով շարունակած է լոյս տեսնել 
թերթը։
1982-1986 պաշտօնավարած է Լա Վըրնի համալսարանին մէջ իբրեւ դասախօս 
ժամանակակից արեւմտահայերէնի եւ հայկական սփիւռքագիտութեան։ Անոր 
հիմնումէն (1981) սկսեալ, մինչեւ Միացեալ Նահանգներէն իր մեկնումը, տասը 
տարի շարունակ, մաս կազմած է ԹՄՄ-ի Լոս Անճելըսի Արշակ Տիգրանեան 
վարժարանի Կրթական Յանձնախումբին։
1985-1991 եղած է անդամ ԹՄՄ-ի Մ. Նահանգներու եւ Քանատայի Կեդրոնական 
Վարչութեան, շրջան մը ստանձնելով նաեւ փոխ-ատենապետի պաշտօնը։ 1981-
1991 եղած է անդամ ՌԱԿ-ի Ամերիկայի Արեւմտեան Շրջանի Շրջանային Վար-
չութեան, վերջին երեք տարիներուն վարելով նաեւ անոր ատենապետութիւնը։
1991-էն ի վեր վերահաստատուած է իր ծննդավայրը՝ Կիպրոս։ Անդամ ընտրուած 
է ՌԱԿ-ի Կեդրոնական Վարչութեան (1988-1991 եւ 1995-2001), երկրորդ շրջանին 
վարելով նաեւ ատենադպիրի պաշտօնը։

Նուպար Ակիշեան
Գրող, հրապարակագիր եւ ՌԱԿ-ի մամուլի երկարամեայ աշխատակից։ 
Ծնած է Հալէպ։ Նախնական կրթութիւնը ստացած է տեղւոյն Մեսրոպեան 
վարժարանը։ Կանուխէն սկսած է աշխատակցիլ սփիւռքահայ մամուլին, 
գրութիւններ ստորագրելով «Հայ Միտք»ի եւ «Արեւ»ի մէջ։ Մելգոնեան Կրթական 
Հաստատութեան վեցամեայ շրջանը աւարտելէ անմիջապէս ետք, 1956-ին 
հրաւիրուած է «Արեւ»ի գործակից խմբագրի պաշտօնին։ 1957- ին հաստատուած 
է Մ. Նահանգներ, ուր մասնագիտանալով բնագիտութեան մէջ ստացած է 
պսակաւոր եւ մագիստրոս գիտութեանց վկայականներ, 1961-ին եւ 1965-ին։
Աշխատակցած է «Պայքար», «Արեւ» եւ «Զարթօնք» թերթերուն։ 1961-ին 
ստանձնած է «Պայքար»ի գործակից խմբագրի եւ վարչական պատասխանա-
տուի պաշտօնները։ Կանուխէն սկսած է աշխատակցիլ «Շիրակ», «Պայքար 
Տարեգիրք» եւ «Պայքար Եռամսեայ» գրական հանդէսներուն։ 1967-ին 
հեռանալով «Պայքար»էն, նուիրուած է գիտութեան՝ կապը չկտրելով սակայն 
մամուլին հետ։ 1978-էն մինչեւ իր մահը մաս կազմած է «Նոր Օր» եռօրեայի 
խմբագրական կազմին եւ Մամլոյ Դիւանին, յաճախ գլխաւորելով խմբագրական 
կազմերը եւ կատարելով խմբագրի պաշտօնը։
Հատորներով իր հրատարակած գործերն են.-«Հոսանքն Ի Վեր» (պատմուածքներ, 
1976), «Անարգուած Մարդիկ» (պատմուածքներ, 1978), «Շահան Շահնուր» 
(մենագրութիւն, 1982), «Գաղթականները» (վէպ,1983), «Լեւոն Զաւէն 

Սիւրմէլեան» (մենագրութիւն, 1984), «Օտար Անցորդը» (պատմուածքներ, 
1988), «Մարդը Հողին Վրայ» (պատմուածքներ, «Սովետական Գրող» 
հրատարակչութիւն, Երեւան, 1987), «Մեծերէն Տասը» (կուսակցական 
գրականութիւն, 1990), «Փախուստը» (վէպ, 1990)։ Արժանացած է ԹՄՄ-ի 
«Վարդգէս եւ Ռիթա Պալեան» մամլոյ մրցանակին, 1990-ին։
Նուպար Ակիշեան մահացած է Ֆրեզնոյի մէջ, 1994-ին։
 
Սարգիս Մինասեան
Ծնած է 1933-ին, Դամասկոս։ Կանուխէն ընտանեօք Լիբանան փոխադրուած 
ըլլալով, նախակրթութիւնը ստացած է Պէյրութի Collge St. Gregoire-ի եւ ապա 
ՀԲԸՄ-ի Յովակիմեան-Մանուկեան մանչերու երկրորդական վարժարաններուն 
մէջ։ Աւարտած է Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանը, վկայուելով Պսակաւոր 
Արուեստից տիտղոսով՝ եւրոպական արդի պատմութեան մէջ։
1957-էն սկսեալ երեսնամեակ մը վարած է ՀԲԸՍ-ի Լիբանանի Շրջանակային 
Յանձնաժողովի Վարիչ Տնօրէնի պաշտօնը, միաժամանակ ղեկավարելով 
միութեան Լիբանանի աւելի քան տասնեակ մը մասնաճիւղերուն գործու-
նէութիւնները։ Տարիներով մաս կազմած է ՀԵԸ-ի մշակութային-թատերական 
շարժումներուն։ Եղած է ՀԵԸ-ի Վահրամ Փափազեան թատերախումբի 
հիմնադիրներէն։ 1964-1973 տարիներուն վարած է ՀԲԸՍ-ի Լիբանանի 
պաշտօնաթերթ «Խօսնակ» ամսագրի խմբագրութիւնը։
Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի տարիներուն, 1975-1984, վարած 
է ՀԲԸՄ-ի եւ ամերիկեան կառավարութեան (A.I.D) նպաստաբաշխումի 
աշխատանքները իբրեւ պատասխանատու գանձապահ։ «Ալեք Մանուկեան 
Մշակութային Հիմնադրամ»ի հիմնումէն ի վեր, օժանդակած է Լիբանանի 
մէջ կատարուած տարեկան յատկացումներու-անօգնական ուսուցիչնե-
րու, գործիչներու, արուեստագէտներու, մտաւորականներու-գործադրու-
թեան։ 1960-ականներու սկիզբէն վարած է ՀԲԸՄ-ի Մելգոնեան Կրթական 
Հաստատութեան գործերը Լիբանանի մէջ։
Սարգիս Մինասեան 1986-ին ընտանեօք հաստատուած է Լոս Անճելըս, դառնալով 
«Նոր Օր» եռօրեայի պատասխանատու-խմբագիրը մինչեւ 1990։ Ազգային-
քաղաքական յօդուածներով աշխատակցած է «Զարթօնք»ին եւ «Նոր Օր»ին։ 
Անտիպ ունի քրոնիկագրութիւն մը Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի 
մասին։
Ներկայիս գրադարանապետ է Los Angeles Unified School District-ի պետական 
մէկ դպրոցին մէջ։ Վարիչ-քարտուղարը եղած է ՀԲԸՄ-ի Սան Ֆերնանտօ Հովիտի 
մասնաճիւղին 1993-1998։ Անդամ եղած է Լոս Անճելըսի Չորք-Մարզպանի 
Հայրենակցական Միութեան Հիմնադիր Մարմինին։   
 
Յակոբ Պօղոսեան
Ծնած է 1936-ին, Ռայաք, Լիբանան։ Նախակրթութիւնը ստացած է տեղւոյն 
ազգային վարժարանին մէջ։ 1946-ին փոխադրուած է Պէյրութ, ուր յաճախած 
է Մեսրոպեան վարժարանը, զոր աւարտած է 1949-ին։ Ուսումը շարունակած 
է ՀԲԸՄ-ի Յովակիմեան-Մանուկեան երկրորդական վարժարանին մէջ, զոր 
աւարտած է 1955-ին։
Աշխատած է Պէյրութի Խանամիրեան առեւտրական հաստատութեան մէջ 
որպէս հաշուապահ։ Բարձրագոյն ուսման համար ընդունուած է Պէյրութի 
Ամերիկեան Համալսարանի տնտեսագիտութեան բաժինը, զոր յաջողութեամբ 
աւարտած է 1960-ին Պսակաւոր Արուեստից տիտղոսով։
Վկայուելէ ետք, աշխատած է Լիբանանի օդանաւային ընկերութեան՝ MEA-ի 
մէջ որպէս Planning engineer, 1987-ին։ Աշխատանքային տարիներու ընթացքին 
թղթակցութեամբ հետեւած է նաեւ Լոնտոնի Համալսարանի միջազգային 
լրագրութեան բաժնի դասընթացներուն եւ վկայուած որպէս լրագրող։ Երբ MEA 
ընկերութիւնը բացած է դէպի Հայաստան ուղիղ թռիչքը 1975-ին, Պօղոսեան 
դարձած է առաջին մասնակիցը այդ թռիչքին։ Իր պնդումներով եւ աշխատանքով 
է որ հրապարակուած է Լիբանանի պետական դրոշմաթուղթը՝ նուիրուած 
Պէյրութ-Երեւան ուղիղ թռիչքին։ Դրոշմաթուղթը կը կրէր Մասիսի նկարը եւ 
որ տարածուած էր Հայաստանի եւ սփիւռքի մէջ։
Յակոբ Պօղոսեան համալսարանական տարիներուն արդէն նուիրուած էր 
լիբանանահայ գաղութի հասարակական կեանքին՝ ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի Համալսա-
րանականներու Միութեան, Պէյրութի Համալսարանականներու Միութեան, 
Թէքէեան Մշակութային Միութեան եւ Գրական Շրջանակի վարչութիւններուն 
մէջ։ Միութենական գործունէութեան կողքին, աշխատակցած է Պէյրութի 
«Յառաջ»ին, «Յառաջ Գրական»ին եւ «Զարթօնք» թերթերուն։
1989-ին ընտանեօք փոխադրուած է Միացեալ Նահանգներ։ 1990-ին ստանձնած 
է «Նոր Օր» եռօրեայի խմբագրի պաշտօնը մինչեւ 1996 թուականը։ Լրագրական 
իր աշխատանքին առընթեր, մեկնաբան եղած է Լոս Անճելըսի հեռատեսիլի 
հայկական կարգ մը ծրագիրներու։ 1997-ին արժանացած է ԹՄՄ-ի Ռիթա 
եւ Վարդգէս Պալեան Մամլոյ մրցանակին։ Ան ստանձնած էր նաեւ ՀԲԸՄ-ի 
Գալիֆորնիոյ Յանձնաժողովի վարիչ-քարտուղարի պաշտօնը։
Յակոբ Պօղոսեան մահացած է Օգոստոս 2001-ին, Լոս Անճելըս։
 
Լութֆի Թապագեան
Ծնած է Հալէպ։ Նախնական կրթութիւնը ստացած է Հալէպի Վարդանեան 
եւ ՀԲԸՄ-ի Լ. Նաճարեան- Գ. Կիւլպէնկեան վարժարաններուն մէջ։ 1959-ին 
ընտանեօք փոխադրուած է Պէյրութ, ուր ուսումը շարունակած է Մխիթարեան 
վարժարանին մէջ։
1968-ին աւարտած է Երեւանի Գեղարուեստա-թատերական ինստիտուտի 
դերասանական բաժինը։ Պէյրութի մէջ, կարգ մը գործակիցներու հետ, հիմնած 
է Վարդան Աճէմեան թատերախումբը, ուր թատերական գործունէութիւն 
ունեցած է լիբանանահայ բեմի վրայ։ 1970-ին հիմնադիր խմբագիրներէն եղած 
է Պէյրութի «Երիտասարդ Հայ» երկշաբաթաթերթին։ Ան 1978-ին փոխադրուած 
է Լոս Անճելըս։ 1978-1990 տարիներուն, մինչեւ թերթին դադրեցումը, վարած 
է տեղւոյն «Լրաբեր» շաբաթաթերթի պատասխանատու-խմբագրի պաշտօնը։
1981-1984 եղած է վարիչ-խմբագիրը «Նոր Օր»ին, խմբագրական կազմ 
ունենալով Նուպար Ակիշեանը, Վաչէ Սեմերճեանը եւ Անահիտ Օրջանեանը։ 
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Նիկոլ Փաշինեանն Ու Անոր Ընտանիքի Անդամները 
Ապաքինուած Են «Քորոնա» Ժահրէն

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Գաղափարական

1986-ին պարգեւատրուած է Խ. Հայաստանի Խաչատուր Աբովեանի Մամլոյ եւ 
ազգային-մշակութային գործունէութեան շքանշանով։ 1996-ին մաս կազմած 
է «Նոր Օր»ի խմբագրական մարմինին (Փայլակ Ահարոնեան, Տոքթ. Գրիգոր 
Գրիգորեան եւ Մինաս Գոճայեան)։ Ան 1996-ի կէսերէն մինչեւ 1998-ի աւարտը 
վարած է «Նոր Օր»ի պատասխանատու-խմբագրի պաշտօնը։
Ան 2000-էն սկսեալ անդամ է «Նոր Օր»ի խմբագրական մարմինին։
 
Փայլակ Ահարոնեան
Ծնած է Պէյրութ, 1928-ին։ Նախակրթութիւնը ստացած է Թրիփոլիի Խրիմեան-
Նուպարեան վարժարանին մէջ։ Աւարտած է Կիպրոսի Մելգոնեան Կրթական 
Հաստատութիւնը։
Վերադառնալով Լիբանան, 1947-1966 տարիներուն իբրեւ ուսուցիչ պաշտօ-
նավարած է Թրիփոլիի Խրիմեան վարժարանին մէջ։ 1966-1979 թթ. եղած է 
Պէյրութի Վահան Թէքէեան վարժարանի աւագ ուսուցիչ եւ ապա փոխ-տնօրէն։
1979-ին փոխադրուած է Միացեալ Նահանգներ։1981-1990 թթ. եղած է «Նոր 
Օր»ի  Վարիչ-տնօրէնը։ 1984-1986 մաս կազմած է թերթի խմբագրական 
մարմինին։ 1997-ին վարած է թերթին պատասխանատու-խմբագրի պաշտօնը։
 
Վաչէ Ղազարեան
Ծնած է Հալէպ, 1954-ին։ Նախակրթութիւնը եւ երկրորդական ուսումը ստացած 
է ՀԲԸՄ-ի Լ. Նաճարեան-Գ. Կիւլպէնկեան վարժարանին մէջ։ Կանուխէն 
մասնակից դարձած է միութենական շարժումներու՝ նախ ՀԲԸՄ-ի Հայ 
Երիտասարդաց Ընկերակցութեան, ապա՝ ԹՄՄ-ի եւ վերջապէս՝ ՌԱԿ-ի մէջ։
1977-ին, աւարտելէ ետք Երեւանի Պետական Համալսարանի բանասիրական 
բաժինը, երկու տարի վարած է «Զարթօնք» օրաթերթի օգնական խմբագրու-
թիւնը։ Այնուհետեւ, շուրջ երկու տարի, եղած է Վարիչ-քարտուղարը ՌԱԿ-ի 
Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան։
1983-ին, Երեւանի մէջ Վահան Թէքէեանի կեանքին եւ գրականութեան 
մասին աւարտաճառը պաշտպանելէ ու Բանասիրական Գիտութիւններու 
Դոկտորի կոչում ստանալէ ետք Գիտութիւններու Կաճառի Գրականութեան 
Հիմնարկէն, պաշտօնի կոչուած է իբրեւ Վարիչ քարտուղար ՌԱԿ Կեդրոնական 
Վարչութեան. պաշտօն՝ որ պատուակալ կերպով շարունակած է 1988-ին Նիւ 
Ճըրզի հաստատուելէ ետք։
1983-1988 տարիներուն, Լիբանան գտնուած շրջանին, վերոյիշեալ պաշտօնին 
առընթեր, եղած է՝ գործադիր խմբագիր «Շիրակ» ամսագրի, հայագիտական 
նիւթերու դասախօս ՀԲԸՄ-ի Յովակիմեան-Մանուկեան երկրորդական 
վարժարանի եւ Հիւսիսեան Հայագիտական Հիմնարկի (որուն տեսչութիւնն 
ալ տարի մը վստահուած է իրեն), արձակագիր եւ կուսակցական գործիչ Հայկ 
Նագգաշեանի հետ գործակցաբար հիմնադիր «Զարթօնք» տպարանի, որ յիշեալ 
հինգ տարիներու ընթացքին լոյսին բերած է աւելի քան երեք տասնեակ գիրք, եւ 
վերջապէս անդամ զանազան կուսակցական եւ միութենական մարմիններու։
1988-1992 տարիներուն վարած է ՀԲԸՄ-ի կրթական բաժանմունքի տնօրէնի 
պաշտօնը ի Նիւ Ճըրզի։ Այդ տարիներուն այցելած է զանազան գաղութներ եւ 
օգտակար դարձած Պուլկարիոյ մէջ ՀԲԸՄ-ի մասնաճիւղերու վերահաստա-
տումին։ Նոյնպէս այս շրջանին է որ, Հայաստան բազմաթիւ այցելութիւններէն 
մէկուն ընթացքին, քանի մը գործակիցներու հետ հիմնադրած է ՌԱԿ-ի Երեւանի 

«Ազգ» պաշտօնաթերթը։
1993-1994 Ուոթըրթաունի մէջ գործած է իբրեւ Վարիչ տնօրէն ՌԱԿ-ի 
Կեդրոնական Վարչութեան, որուն անդամակցած է մինչեւ 1994 թ., երբ դադար 
տուած է կուսակցական իր գործունէութեան։
Հասարակական-խմբագրական գործունէութիւնը այնուհետեւ կեդրոնացուցած 
է «Անկախութիւն» թերթին (1995-1998) եւ տարի մըն ալ «Նոր Օր» շաբաթա-
թերթին շուրջ (1998-1999), վերջինը՝ երկլեզու։
1995-ին հիմնած է Մայրենի Հրատարակչութիւնը, որուն միջոցով լծուած կը 
մնայ թարգմանական եւ հրատարակչական աշխատանքներու։
Հեղինակ է ինքնագիր, թարգմանեալ եւ թարգմանածոյ աւելի քան երեք տասնեակ 
հատոր-հատորիկներու։
 
Վաչէ Սեմերճեան
Ծնած է Պէյրութ, 1938-ին։ Շրջանաւարտ է ՀԲԸՄ-ի Յովակիմեան-Մանուկեան 
երկրորդական վարժարանէն։ Քիմիագիտութեան Պսակաւոր Գիտութեանց 
վկայականին արժանացած է 1960-ին՝ Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն։
Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան եւ լիբանանեան վարժարանի մը մէջ 
պաշտօնավարելէ ետք որպէս հայերէնի, քիմիագիտութեան եւ բնագիտութեան 
ուսուցիչ (1960-1964), բրիտանական մասնագիտական վարժարանէ մը վկայուած 
է որպէս կաշուեմշակութեան Վարպետ. ապա տասնամեակ մը պաշտօնավարած 
է Եթովպիոյ եւ ԱՖղանիստանի մէջ (1966-1976) որպէս կաշուեմշակութեան 
մասնագէտ։
Եթովպական եւ միջին արեւելեան քաղաքական անկայունութիւններու 
պատճառով 1976-ին փոխադրուած է Միացեալ Նահանգներ։ Ամերիկայի կաշիի 
ճարտարարուեստին մէջ քսան տարի մը ծառայելէ ետք՝ վերադարձած է իր 
առաջին սիրոյն՝ հայերէնի եւ հայոց պատմութեան ուսուցումին։
Բազմաթիւ պատասխանատու պաշտօններ ստանձնած է ՌԱԿ-ի մէջ, 
մանաւանդ Արեւմտեան Ամերիկայի շրջանակէն ներս։ Զանազան պատասխա-
նատուութիւններ ստանձնած է նաեւ Լոնտոնի, Ատիս Ապեպայի եւ Լոս Անճելըսի 
հայ գաղութներուն մէջ։ Իսկ ԹՄՄ-էն ներս ունեցած իր գործունէութիւնը կը 
շարունակէ տակաւին։ Անցնող տասնէ աւելի տարիներուն վարած է եւ կը 
շարունակէ վարել ԹՄՄ-ի Լոս Անճելըսի մասնաճիւղի ատենապետութիւնը։
Ան քառասնամեակ մը ամբողջ նուիրուած է ռամկավար ազատական մամուլին՝ 
աշխատակցութեամբ եւ կազմակերպչական գործով։ 1978-էն մինչեւ 1994 
ծաւալուն գործունէութիւն մը ունեցած է «Նոր Օր» եռօրեայի Մամլոյ Դիւանէն ներս 
որպէս խորհրդական եւ ղեկավար։ ՌԱԿի Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանային 
Վարչութեան հրաւէրով 2000-ին ստանձնած է «Նոր Օր» շաբաթաթերթի 
խմբագրութիւնը, պաշտօն մը որ սիրայօժար կը կատարէ մինչեւ այսօր։
Յօդուածներ, առաջնորդողներ, ուսումնասիրութիւններ եւ թղթակցութիւններ 
ստորագրած է «Զարթօնք», «Զարթօնք Սփոր», «Արեւ», «Պայքար», «Միութիւն», 
«Նոր Օր» եւ «Նոր Կեանք» թերթերուն մէջ 1956-էն մինչեւ այսօր։ Սփիւռքահայ 
եւ երեւանեան մամուլը յաճախ արտատպումներ կատարած է իրմէ։
Խմբագրած է «ՌԱԿ 60-ամեակ» ստուար հատորը՝ Լոս Անճելըս, նուիրուած 
կուսակցութեան հիմնադրութեան տարեդարձին (1981), Անդրանիկ Անդրէա-
սեանի լրագրական գործունէութեան 50-ամեակին նուիրուած հաւաքածոյ մը 
(1978), Ալեք Գլըճեանի «Թափառիկ Խոհեր» ստեղծագործութիւններու հատորը 
(1998) եւ Անդրանիկ Ծառուկեանի «Արեւմտեան Կողմն Աշխարհի» յուշագրական 
հաւաքածոն (1999)։ 2000 թուականին լոյս տեսած է Վաչէ Սեմերճեանի 
«Ապրուած Սփիւռքը» հատորը, որ կը մէկտեղէր հրապարակագրին սփիւռքի 
կեանքին ու տագնապներուն առընչուող յօդուածներուն ընտրեալները։
 

                             Հատուած՝  «ՌԱԿ-ի Մամուլի Խմբագիրները» գիրքէն
Երեւան, Տպ. Տիգրան Մեծ հրատարակչատուն, 2005,131 էջ

Շար. Էջ 09-էն

Դէպի 100ամեակ

«ՆՈՐ ՕՐ»

Հաղորդագրութիւն
Յունիսի 14-ին Կը Վերատեղադրուի Մայր Տաճարի Գմբէթի 
Խաչը

Սկիզբը Էջ 02

Խաչի օծման եւ տեղադրման արարո-
ղութիւնը կարելի է դիտել ժամը 19:00-ին՝
- Մայր Աթոռի Տեղեկատուական համա-
կարգի՝ https://www.facebook.com/infoser-
vicesofmothersee/, https://www.facebook.
com/holyetchmiadzin/ էջերում,
- «Շողակաթ» հեռուստաընկերութեան 
եթերով, նաեւ https://www.youtube.com/
user/ShoghakatTVcompany, https://www.
facebook.com/ShoghakatTv/ էջերում:

Դարձեալ կ’ուզեմ մեր քաղաքա-
ցիներուն կոչ ընել պահելու հակա-
համաճարակային կանոնները՝ կրել 
դիմակ, ախտահանել ձեռքերը եւ 
պահպանել ընկերային հեռաւորութիւն: 
Վարակման դէպքերու 95 տոկոսը 
կամ դիմակ չկրելու, կամ ընկերային 
հեռաւորութիւն չպահպանելու, կամ 
ալ ձեռքերը չախտահանելու հետեւանք 
է», - նշած է վարչապետը:
Նիկոլ Փաշինեանը նաեւ շեշտած է՝ 

բազմաթիւ պարագաներու վարակի 
տարածման պատճառը յուղարկա-
ւորութիւններու կամ ընդյատակեայ 
հարսանիքներու ժամանակ հակա-
համաճարակային կաոնները չպահ-
պանելն է:
«Անհրաժեշտութեան պարագային 
պէտք է կիրառուին պատժիչ գործո-
ղութիւններ, բայց մենք կը հաւատանք, 
որ դրական շարժը ազգաբնակչու-
թեան հետ մեր երկխօսութեան 
հետեւանք է», -  ըսած է Փաշինեանը:

Այս մասին «Ֆեյսպուք»-ի իր էջին գրած 
է Փաշինեան։
«Սիրելի հայրենակիցներ, հիմա 
նոր ստացանք մեր ընտանիքի 
անդամներուն կրկնակի քննու-
թեան պատասխանները: Բոլորիս 
պատասխանը բացասական է: Բացա-
սական պատասխաններ ստացած 
էինք նաեւ երէկ:

Ի հարկէ, մեր վարակուելու ժամ-
կէտները եւ հանգամանքները 
պէտք է որոշակիօրէն վերանայինք: 
Բայց այս պահուն կարեւոր է, որ 
մենք բոլորս առողջ ենք եւ ունինք 
դիմադրողականութիւն: Շնորհակալ 
եմ այս ընթացքին մեզի ուղղուած բոլոր 
բարեմաղթանքներուն համար:
Ես կը վերադառնամ լիարժէք աշխա-
տանքի»,- գրած է վարչապետը:

Հայաստանի Մէջ «Քորոնա» Ժահրի Համաճարակը 
Կը Շարունակէ Մնալ Կառավարութեան Թիւ Մեկ 
Օրակարգային Խնդիրը. Նիկոլ Փաշինեան

Վարչապետը Կը Մեկնի Մոսկուա. Ան Ներկայ Պիտի Ըլլայ 
«Յաղթանակի Զօրահանդէս»ին

Սկիզբը Էջ 01
Սկիզբը Էջ 01

Սկիզբը Էջ 01

Յաղթանակի շքերթին  Հայաստանէն 
պիտի մասնակցի 1 շարասիւն, որ 
բաղկացած պիտի ըլլայ 75 հոգիէ: 
Անոնք պիտի ծածանեն Թամանեան 

ջոկատի մարտական եւ ՀՀ դրօշները:
ՌԴ նախագահ Վլատիմիր Փութինը 
1 յունիսին շնորհաւորած էր ՀՀ 
վարչապետի ծննդեան տարեդարձն 
ու հրաւիրած մասնակցելու շքերթին։
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DISTRICT OF

COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

ing during the pre-construction phase.


ARMENIAN AMERICAN MUSEUM

SELECTS MATT CONSTRUCTION

AS PRE-CONSTRUCTION

GENERAL CONTRACTOR

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

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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News from Armenia & Artsakh A Talk From The Heart… 
A Must Watch And Listen

When I listened to last Sunday morn-
ing’s talk from the heart by Father 
Vazken Movsesian, I immediately 
reacted to it with a thought of grat-
itude. Father Vazken is a pro-active 
and visionary spiritual leader of the 
Western Diocese, who for decades 
has inspired our faithful with his uplift-
ing messages and always relating 
the Word of God to our everyday life.
In his talk from the heart, Fr. Vazken 
calls on us all to observe the flow of 
protest movements, leads us to pre-
pare ourselves for the just response 
and responsibility. He then urges the 
listener to have a change of heart and 
increasing sensitivity.
What I have learned in from his 
inspirational message is that God 
has entrusted us all to correct our 
behavior and act respectfully for all 
human lives regardless of color and 
ethnicity. Truly, in this civilized world, 
it is not permissible to hurt each other, 
for each of us carries God within our 
hearts and souls. Humanity has failed 
to fulfill the law of God, love for all and 
has retracted in the promise to render 
respect for humanity.
All life is precious in the sight of God. 
Unless we abide with this call, then 
there will be no more peace in our 
hearts. God is the Creator of the 
universe. God is neither white nor 
black. God is the source of all lives 
and all lives matter.
The time has come for us to become 
gentle watchdogs for one another and 
to lead each other with divine love.
The essence of Father Vazken’s call is 
strong and genuine: “Do not dismantle 
the beauty of the world. Let God unite 
us all in one family.”
A talk from the heart. A must watch 
and listen.

***
A Zoom Call With God

Have you ever experienced a Zoom 
call with God? I would have never 
realized that God will meet us through 
a Zoom call. What matters is the heart 
will to open up to a dialogue with God. 
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Coronavirus Spread Rate Shows Signs Of Stabilization – Armenia’s PM

WHO Ready To Support Armenia Against Coronavirus By All Possible 
Tools

Estonia Provides Medical Items and Personal Protective Means To 
Hospitals Of Armenia’s Lori Province

Director Petros Manukyan, the PM’s 
Office told Armenpress.
The Premier said the coronavirus spread 
rate once again showed weak signs of 
stabilization, and while it would be hard 
to state for sure that the situation has 

stabilized, we can witness that we have 
the first such signs in the air.
“Stabilization is taking place at a very 
high rate: we had 428 new cases yes-
terday, but I wish to emphasize that our 
efforts have resulted in such a high rate 
of stabilization. In fact, we have curbed 
the problem of people in need of hospi-
talization. If this trend is maintained, we 
will solve the problem of hospitalization 
in full and move on to the stage of over-
coming the epidemic, or rather, the stage 
of zeroing it,” the Prime Minister said.
According to Nikol Pashinyan, it is obvi-
ous that today most of the citizens are 
wearing masks and follow the prescribed 
rules, but unfortunately we have not had 
the desired result so far. “Today as of 
15:00, the police had fined 1,800 citizens 
for not wearing masks. I am sorry to cite 
this figure, since our goal is not to fine 
people. Yesterday we had an unprece-
dented rate of recoveries - 775 patients. 
In fact, we recorded a certain setback in 
active cases,” the Prime Minister said.

After meeting of the Commandant’s 
Office, Prime Minister of Armenia 

Nikol Pashinyan held a news brief-
ing with Deputy Healthcare Minister 
Lena Nanushyan and St. Gregory the 
Illuminator Medical Center Deputy 

Healthcare Minister of Armenia Arsen 
Torosyan had a video conference 

with Hans Kluge, WHO Regional 
Director for Europe.
As ARMENPRESS was informed from 
the press service of the Healthcare 
Ministry of Armenia, the sides discussed 
joint works, as well as the possibilities 
for partnership against the coronavirus 
pandemic that has become a key issue 
in the recent months.
Minister Torosyan presented the situ-
ation in Armenia over coronavirus, the 
works done and being done, as well as 
the planned activities.
During the video-conference the interloc-
utors discussed a broad scope of issues, 
starting from the change of behavior of 

Estonia is providing medical items 
and personal protective means to 

the medical facilities of Armenia’s Lori 
province aimed at battling the novel 
coronavirus (COVID-19) pandemic, 
President of Estonia Kersti Kaljulaid said 
today on Facebook after a telephone 
conversation with President of Armenia 
Armen Sarkissian.
“Today I had a phone call with President 
of Armenia Armen Sarkissian. Estonia is 
assisting Armenia by purchasing med-
ical items and protective means for the 
medical facilities of Lori province”, the 
Estonian President said.

people until narrow professional issues.
Hans Kluge once again expressed read-
iness to assist Armenia’s anti-pandemic 

measures by all possible tools of the 
organization.
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An Armenian woman who became a Soviet spy and helped foil a Nazi plot to as-

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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A Zoom Call With God
Page 11

What I have recently experienced 
that even through Zoom calls, God’s 
love radiates through the hearts 
of people of all ages. As long as 
we seek God in our lives, God will 
always be there for us.
Zoom calls have helped us all to 
establish bridges with our siblings, 
friends and with people at our 
workplaces. And whenever we are 
engaged in dialogue with them, God 
is always there to deepen our faith 
and brighten up our day with His 
divine wisdom and above all, with 
the hope of a new dawn in our lives.
Dear friends, take the zoom call 
from God and the people of God, for 
these call defeat the “coronavirus” 
which currently troubles the minds 
and souls of humanity.
Zoom calls from heart to hearts of 
the people of God have long exist-
ed. And when you leave the zoom 
meeting, please do not abort your 
spiritual ties with God and the peo-
ple of God. For this is what God is 
expecting from us.

Archbishop Hovnan Derderian
Primate

News from Armenia & Artsakh

Domestic Political Fight During COVID-19 War 
Has No Justification: Ex-President Levon Ter-
Petrosyan

Friendship Circle With Cyprus Formed In 
Artsakh Parliament

WB Cancels 1.7% 
Additional Interest Rates 
For Armenia’s Loans

Armenian PM to Attend Victory Day Parade In 
Moscow

PM Pashinyan Comments On Dismissal Of 
Chief Of General Staff Of Armed Forces

Argishti Kyaramyan Appointed Director Of 
National Security Service

First President of Armenia Levon Ter-
Petrosyan commented on the current 
situation in the country caused by the 
novel coronavirus (COVID-19) calling 
it a war.
In a report titled Simple Syllogism pub-
lished at ilur.am, the ex-President said:
1. Coronavirus has declared a war to 
Armenia
2. The burden of running the war falls 
on the shoulders of the leadership

Referring to the causes of the dismiss-
al of the Chief of the General Staff of 
the Armed Forces of Armenia Artak 
Davtyan, PM Pashinyan noted that 
during the period of a pandemic all the 
state bodies must demonstrate extreme 
and unconditional discipline as an exam-
ple for others, ARMENPRESS reports 
Pashinyan said in a briefing following 
the session of the Commandant’s Office.
‘’I wish happiness to all newlyweds, 
including the son and the bride of 
Lieutenant -General Artak Davtyan. 
I hope they will be a happy family’’, 
Pashinyan said, referring to the wedding 
of Davtyan’s son during the period of the 
state of emergency on June 7.
‘’I am sorry for such developments, but 
I think in this situation the interest of the 

President of Armenia Armen Sarkissian 
signed a decree on appointing Argishti 
Kyaramyan Director of the National 
Security Service, the Presidential Office 
told Armenpress.
According to another presidential 
decree, Eduard Martirosyan has been 
relieved from the post of the NSS 
Director.
The President signed the respective 
decrees based on the prime minister’s 
proposal.

Russia, to participate in the military 
parade dedicated to the 75th anniver-
sary of the victory in the Great Patriotic 
War, his spokesperson Mane Gevorgyan 
told Armenpress.
The annual Victory Day Parade, sched-
uled on May 9, was postponed this year 
due to the novel coronavirus (COVID-
19) pandemic, and a decision was made 
to hold the event on June 24.
One column from Armenia consisting of 
75 people will participate in the Parade.

Speaker of Parliament of Artsakh Artur 
Tovmasyan convened today a working 
consultation with the participation of 
heads of standing committees and 
factions aimed at forming an Artsakh-
Cyprus friendship circle, the Artsakh 
Parliament told Armenpress.
The consultation was also attended 
by deputy foreign minister of Artsakh 
Armine Aleksanyan.
At the beginning of the consultation the 
Speaker of Parliament informed that on 
March 6 Cyprus announced creation 

Considering the predictions of economic 
worsening for all the countries of the 
world in 2020, the international financial 
institutions try to maximally assist their 
member states to overcome the conse-
quences of the pandemic.
As ARMENPRESS was informed from 
the Office of Deputy PM of Armenia 
Mher Grigoryan, the  International 
Development Association (IDA) (under 
WB) has canceled by one year the 
additional interest rates for a number 
of loans by 1.7%.
According to the calculations of the 
World Bank  and the Finance Ministry 
of Armenia, as a result of cancelling 
the 1.7% additional interest rate, the 
Armenian state budget will save nearly 
13 million USD.

state, quality of the state management 
and discipline make it necessary to 
make such a decision. I want to clearly 
mention that particularly all the state 
and local self-government bodies must 
demonstrate extreme and unconditional 
discipline as an example. By that we will 
be able to encourage our compatriots 
and overcome this crisis as soon as 
possible’’, Pashinyan said.
Referring to the dismissals of Police 
Chief of Armenia Arman Sargsyan and 
NS Director Eduard Martirosyan, PM 
Pashinyan emphasized that their poten-
tial for serving the Republic of Armenia 
and the Armenian people is exhausted, 
adding that it’s possible that they discuss 
the issue of their future service.

Prime Minister of Armenia Nikol 
Pashinyan will depart for Moscow, 

3. Who is fighting against the leadership, 
willingly or unwillingly betrays the nation.
The domestic political fight during the 
war is madness which has no justifi-
cation”.

of a friendship circle with Artsakh. The 
members of the friendship circle are 
members of the Cypriot parliament, the 
city council, politicians and scientists.
“In order to move the cooperation with 
the circle to the practical field I consider it 
necessary to form a friendship circle with 
Cyprus in Artsakh under the auspices of 
the Artsakh Parliament”, Speaker Artur 
Tovmasyan said.
The chairman of the Artsakh-Cyprus 
friendship circle is Speaker Artur 
Tovmasyan.
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Deputy Healthcare Minister Lena 
Nanushyan noted that the coronavirus 
infection is a new disease and there 
are still many uncertainties regarding 
its spread, prevention and treatment. 
“During these months, the Ministry of 
Healthcare not only organized preven-
tive and curative work, but also tried 
to learn more about this disease. We 
have learned from medical staff, our 
international partners, and experts how 
to manage the epidemic. We have cov-
ered a pretty long way and still have a 
long way to go. Based on the lessons 
learned, we are trying to develop specific 
tactics in order to make counteraction 
more effective,” she said.
St. Gregory the Illuminator MC Deputy 
Director Petros Manukyan noted that 
the coronavirus disease has an unpre-
dictable course with uncontrollable com-
plications. “Patients often have many 
concomitant diseases that aggravate 

the course of treatment. In recent days, 
we could witness an upward tendency 
in the number of patients in serious and 
critical condition as hospitals contin-
ued to work under pressure. Imagine 
that a patient is admitted to a hospital 
with symptoms that are not typical of 
a serious condition, but after a short 
period of time, clinical symptoms such 
as suffocation, anxiety, shortness of 
breath and overstrain can cause the 
course of infection to become uncon-
trollable. Patients literally start to choke. 
Breathing devices are needed here. The 
disease regretfully has an unpredictable 
course, uncontrollable complications 
and surprises,” he said, noting that St 
Gregory the Illuminator Medical Center 
treats only those patients in serious and 
critical condition. “We are in war, as a 
matter of fact, and our medical work-
ers are fighting day and night to save 
lives,” Mr. Manukyan said and urged 
citizens to observe the rules set by the 
Commandant’s Office.

Coronavirus Spread Rate Shows Signs Of 
Stabilization – Armenia’s PM
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WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.
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MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

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

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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Emotional Departure
When the Patriarch was forced to step down and leave the country in 1916, emotional 
events succeeded each other hour by hour accurately, revealing the decrees issued 
by the Turkish government, handed to him personally. The exiled Patriarch was 
given a few days to depart quietly to Iraq. He had asked a few more days to stay 
in order to attend church and meet with his flock. As he says, attending Sunday’s 
service and receiving the Holy Communion was deeply emotional when leaving 
for Haydar Pasha  train station “for uncertain destiny”. No one else could have 
written the detailed accounts of a most risky journey, “witnessing the marches and 
the deaths all over as I approached the Euphrates.” Finally arriving in Baghdad, 
Patriarch Zaven Der Yeghiayan finds his father Der Avedis Avak Kahana passed 
away and his mother ill. Upon her death a few weeks later, the Patriarch presides 
quietly over his mother’s funeral. 

Return to Constantinople 
Chapter 5 of the Memoirs covers the return of Patriarch Zaven to Constantinople 
for his second term from 1919 to 1922.  Under 15 subtitles he describes his hard 
work with full responsibility trying to bring pieces together following the disastrous 
Genocide. He responded to the political challenges as well after the final departure 
of Catholicos Sahak II Khabayan of Cilicia, also an exiled church leader. He kept 
in touch with Boghos Noubar Pasha, President of the National Legate, appointed 
by Catholicos Keork V of All Armenians. Residing in Paris, Boghos Noubar was 
constantly in touch with the European states. Chapter 5 ends with the resigna-
tion of His Beatitude Patriarch Zaven when Moustafa Kemal entered Turkey and 
proclaimed the Republic of Turkey in 1923.
Of importance were the developments taken place during those three years, includ-
ing the Patriarch’s efforts towards the orphans and orphanages as his priorities. In 
Constantinople alone 16 Armenian orphanages opened under the United National 
Relief Organization among three Armenian denominations. In 1919 the Patriarchate 
reached the widows and to their financial needs, even demanding from the civic 
authorities retribution for the untold damages occurred to the Armenian community. 
Earlier, Patriarch Zaven reorganized the chancellery of the Patriarchate while in 
office and kept pace with international relations, headed by Arshak Alboyajian who 
thirty years later edited the Memoirs of Patriarch Zaven in Cairo, Egypt. 

The Last Chapter
The last chapter of the Patriarchal Memoirs tells about Zaven Patriarch’s brilliant 
achievements in educational and humanitarian endeavors in Bulgaria and in Cyprus, 
following his final departure from Constantinople, being very instrumental in the 
execution of the bequest of Krikor and Garabed Melkonian brothers to establish 
in 1926 an orphanage in Cyprus which soon became the famous Melkonian 
Educational Institute. No doubt, if this Memoirs were not written by the Patriarch, 
first-hand data  regarding the first quarter of the last century’s history about the 
Armenians in Turkey would have suffered greatly.
The rest of the book reflects the difficult times and efforts to cope with, since all 
efforts remained local and short lived. Assistance from the Armenian Legacy 
in Europe was far from indicating any source of hope and immediate remedy 
because the Legacy itself was left helpless by the withdrawal of the Entente, the 
Allied Nations. The result was the resignation of Patriarch Zaven Der Yeghiayan 
in 1922. Not until five years later his successor Patriarch Mesrob Naroyan was 
elected in 1927.

Episcopal Celebration Of The Divine Liturgy 
To Be Live-Streamed This Sunday

Community News

Patriarch Zaven Der Yeghiayan
(1914-1922)
“My Patriarchal Memoirs”
English Translation by Ared Misirliyan
Edited by Vatche Ghazarian 

Fr. ZAVEN ARZOUMANIAN, PhD

The Volume
This first-hand book “My Patriarchal 
Memoirs” by Archbishop Zaven Der 
Yeghiayan, the late Patriarch of 
Constantinople, is for sure indispens-
able, written some quarter of a century 
after his patriarchate at age 70, since 
it covers the most tragic years of the 
Armenian genocide while he was in 
office from 1914 to 1922. He was 
forced by the Turkish authorities to 
leave the country for two years, before 
returning in 1919 for the remaining 
term of his patriarchate by the British 
government which had occupied Iraq. 
Upon his departure to his native coun-
try Iraq in 1916, the Patriarchate and 
the National Constitution remained in 
jeopardy. The book, based on his diary 
and memory, was hand-written by the 
Patriarch and published in Cairo the 
year he passed away in 1947.
Arshak Alboyajian a veteran historian, 
educator, and the assistant to Patriarch Zaven while in office, edited the Armenian 
original. The author saw his “Memoirs” and gave his approval before it was print-
ed. Recently the book was edited in English by Vatche Ghazarian and published 
in 2002. The English version of the Memoirs was important since the Armenian 
original of 1947 was obsolete and not supported by necessary documentations. 
It also needed the norms of the apparatus criticus. The translator has furnished 
the necessary additions as much as possible making the book accessible to the 
western scholarship as a scholarly edition.

The Eyewitness Patriarch
Patriarch Zaven was one of the first graduates of the Seminary of Armash in 
1895 and the youngest among his predecessors to occupy the Patriarchal Seat 
in 1914. Born in Mosoul, Iraq in 1868, he realized that “his patriarchate occurred 
in the most turbulent period of the Armenians in Turkey.” The Patriarch stated that 
he was asked repeatedly to write his memoirs, the tragic times he went through, 
based on the various communiqués and documents he had written while in office. 
“They thought I was the only person who could write, and asked me to accomplish 
it as my last duty.” Thus, the former Patriarch had to travel to Jerusalem and go 
through the boxes of correspondences and other materials he had so wisely sent 
during WWI via Marseilles. They were staying in the Gulbenkian Library the way 
they were shipped in sealed boxes.

The “Memoirs” of the Patriarch
The book contains six chapters, beginning from the Patriarch’s first term (1914-
1916), interrupted by the tragic events of the deportations of the million and one 
half Armenians by the Ottoman Turks. Those tragic events are described first-
hand under ten subtitles, ending in the cruel elimination both of the Patriarchate, 
temporarily, and the National Constitution of 1863, permanently. The 4th section is 
about his exile to Baghdad, his birthplace, where the brave Patriarch did not give 
up his position, as long as no successor was elected, neither did he stay idle, but 
faced the healing challenges of the orphans and the orphanages until 1919, the 
year he returned to Constantinople to resume his patriarchal office, following the 
evacuation of the Turks from Iraq by the British army.

Wise Diplomacy
In his Memoirs one can read the Patriarch’s diplomacy during those turbulent 
years, being cautious and wise, showing no partiality toward the hastily and some-
times unwisely actions taken by the Armenians. All correspondences  received 
from diocesan bishops left no doubt that the Turkish government had planned 
the elimination of the Armenian presence in the country, for which the Patriarch 
pleaded in person to save his flock from further massacres. All he received were 
promises only.
Despite all the indications, Patriarch Zaven, as he writes in his book, had sent help 
to show his support even to the Turkish army during the conflicts of World War 
I. He was equally critical to the extremist Armenians who were plotting unwisely 
actions against the top members of the authorities. He wrote in no uncertain terms 
against the chiefs of the Armenian political parties to be cautious for the sake 
of the immediate future. Unfortunately, those chiefs, as stated by the Patriarch, 
showed no political maturity.

We invite the Diocesan 
faithful to take part in the 
celebration of the Divine 
Liturgy this Sunday, June 
14, 2020 at 10:30 a.m. On 
the occasion of the Feast 
of the Catholicon of Holy 
Etchmiadzin and his 40th 
anniversary of ordination 
and consecration into the 
Priesthood, the day’s cele-
brant will be His Eminence 
Archbishop Hovnan 
Derderian, Primate of the 
Western Diocese of the 
Armenian Church of North America and Mexico.

Archbishop Hovnan 
Derderian was ordained 
and consecrated as a 
celibate priest in the 
Mother Cathedral of 
Holy Etchmiadzin on 
June 8, 1980 by His 
Holiness Vazken I, 
the Catholicos of All 
Armenians.
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DISTRICT OF

COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

ing during the pre-construction phase.


ARMENIAN AMERICAN MUSEUM

SELECTS MATT CONSTRUCTION

AS PRE-CONSTRUCTION

GENERAL CONTRACTOR

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

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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exposed events and persons walking 
through those carefully written pages to 
illustrate the tireless service of a dedicat-
ed spiritual leader. Above and beyond 
any given autobiography, your Memoirs 
comprise a collection of historical data 
enriched with documents and eyewit-
ness accounts otherwise difficult to find 
in other sources. In addition, the many 
pictures spread in the English version 
are for sure witnesses to the course of 
your life. Through your interesting style 
and presentation you have made it easy 
for the reader to accompany you along 
your life journey.”
In this book several ecumenical, civic, 
and educational contacts testify the 
colorful and eventful life experience 
of the author, enriched with academic 
degrees awarded by major universities 
in England and the United states. They 
have contributed to further achieve-
ments with papers read in internation-
al conferences in Holy Etchmiadzin, 
Oxford, Washington DC, Philadelphia, 
Montreal, and Los Angeles. In addition, 
Fr. Arzoumanian is hailed by church 
dignitaries for his twenty large and 
brief publications, both in Armenian 
and English, headed by the 3-volume 
Azgapatum, History of the Armenian 
Church and Nation in Armenian, cov-
ering the entire 20th century, as the 
continuation of Patriarch Malachia 
Ormanian’s opus magnum. The con-
densed Church of Armenia is the English 
version of those three volumes was 
published in 2014.
Gratefully in between his ministry in 
different parts of Armenian commu-
nities special tribute is given to twen-
ty high-ranking clergy, Catholicos, 
Patriarchs, Archbishops, Catholoicos 
Karekin Hovsepian, Patriarchs Karekin 
Khachadourian and Shnork Kaloustian, 
Archbishops Mampre Sirounian and 
Tiran Nersoyan,  whose life and lega-
cy, headed by His Holiness Vasken I 
Catholicos of All   Armenians, have 
inspired the grateful author of this book 
during his ministry. The publication of the 
Reflections in Retrospect is dedicated in 
memory of both parents of Father Zaven 
and Yeretsgin Joyce Arzoumanian.

Arts & Entertainment
New Publication 

“33 Selected Armenian Studies”
Burbank, 2019 
By Father Zaven Arzoumanian, PhD

New Book Released By The Western Diocese
“Reflections in Retrospect”
By Father Zaven Arzoumanian, PhD

Recently a new publication appeared by 
the Western Diocese of the Armenian 
Church, the “33 Selected Studies,” 345 
pages, representing 66 essays cover-
ing 33 subjects, evenly translated into 
Armenian from the English original. They 
appear alternately, English-Armenian, 
in three sections, hierarchy, liturgy, and 
history. Some were papers read on 
certain occasions in either language, 
and others written as book reviews 
with commentaries. In the first section 
tribute is given to the recent Pontifical 
Visit of His Holiness Pope Francis of 
Rome to Armenia, and to seven leading 

Most recently a new publication was 
released by the Western Diocese 
authored by Father Zaven Arzoumanian, 
covering his 60 years memoirs reflecting 
his service to the Armenian Apostolic 
church. In this 266-page book, the author 
presents in both English and Armenian 
versions the valuable moments of his 
six decades of pastoral ministry in the 
Armenian Church touching parts of the 
four continents. A life experience with an 
accomplished task can speak for itself. 
Education from childhood to youthful 
years and much beyond, has been the 
driving force behind the hectic service 
Father Arzoumanian has devoted to 
the Armenian Church faithfully almost 
nonstop from Lebanon to Ethiopia, from 
London to major European Armenian 
communities, while studying in England, 
and finally to the more demanding com-
munities in the United States, mostly in 
the Eastern Diocese of North America.
In his letter dated October 24, 
Archbishop Khajag Barsamian, former 
Primate of the Eastern Diocese, eval-
uated the publication of the new book 
as “an autobiography from childhood 
to the present. As such it may sound 
limited within the span of a lifetime. But 
in this case your memoirs are almost 
unlimited. Beginning from your family 
history, a series of milestones have 

Armenian hierarchs on their respective 
anniversaries, touching in their tenure 
during the past century as Catholicoi, 
Patriarchs, and Primates.
The second part begins with an obser-
vation regarding the controversial quest 
of the Language of our Liturgy, along 
with its proper administering versus 
haphazardly done on personal choic-
es. It touches on the Armenian Church 
Hymnbook and its authorship through 
the ten centuries of its gradual forma-
tion from the 5th to the 15th centuries. 
In addition, a reflection on the Blessing 
of the Holy Miuron in Holy Etchmiadzin 

has raised a couple of observations that 
appear in this section. 
The last section is historical, covering 
the Renaissance of Western Armenia 
from the 16th to the 18th centuries fol-
lowing the invention of the printing art in 
Germany by Gutenberg. Subsequently 
a review on the Armenian Catholic 
Patriarchate through the entire 20th 
century, the Crisis in the Armenian 
Patriarchate of Constantinople follow-
ing WWII, and finally on the Martyred 
Armenian Clergy who gave their lives 
during the Armenian Genocide of 1915, 
all of them canonized as Saints of the 
Armenian Church collectively in 1915 
in Holy Etchmiadzin.
Special attention is given to the renais-
sance through which the first printed 
books appeared in 1513 in Venice 
by Hagop Meghabard, eventually cul-
minating into the printing of the first 
printed Armenian Holy Bible in 1666 

in Amsterdam by Vosgan Vartabed 
Yerevantsi. 
 

News from Armenia & Artsakh

Only Negative Tested People Will Be Granted 
Entry Permit To Artsakh

Artsakh Republic President Arayik 
Harutyunyan convened an enlarged 
working consultation on June 8 dedi-
cated to the elaboration of further steps 
of the Commandant’s Office aimed at 
minimizing the risk of spread of the novel 
coronavirus “COVID-19” in the republic, 
ARMENPRESS was informed from the 
press service of Artsakh President’s 
Office.
The President considered necessary to 
tighten the rules set by the Commandant 
based on the statistics provided during 
the consultation on the growth of the 
pandemic. “In order to avoid irrevers-
ible consequences, it is necessary 
to make drastic changes in people’s 
lifestyles, strengthening control every-
where and tightening the rules set by 
the Commandant’s Office, which will 
first and foremost change the citizens’ 

attitude towards the pandemic and make 
the fight against the disease easier and 
more efficient”, noted the Head of the 
Republic.
As a result of the discussions, it was 
decided to reconsider the procedure 
for entering the territory of the republic. 
Rapid test opportunities will be created 
in the checkpoints and only those citi-
zens who are tested negative will be 
granted an entry permit. The demand 
and control for wearing masks and 
using disinfectants in closed spaces, 
public places and other crowded sites, 
which are the source of infection, are 
becoming more severe.
In the end of the consultation, President 
Harutyunyan gave assignments to the 
heads of the structures on further activ-
ities and demanded to pursue their 
implementation.

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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Համբիկ Սասունեանի Ազատ Արձակումը Արգելակելու Հարցով Արեւմտեան Ամերիկայի 
Համահայկական Խորհուրդին Նամակը՝ Նահանգապետ Կեւըն Նիւսըմին

Արեւմտեան Ամերիկայի Համա-
հայկական Խորհուրդին մաս 
կազմող կրօնական, քաղաքական եւ 
հասարակական 24 կազմակերպու-
թիւնները խորհուրդին անունով 
Քալիֆորնիոյ նահանգապետ Կեւըն 
Նիուսըմին յղեցին նամակ մը , որուն 
մէջ անոնք խոր հիասթափութիւն 
կը յայտնեն Համբիկ Սասունեանի 
բանտէն ազատ արձակումը արգել-
ակող՝ նահանգապետին տուած որո-
շումին գծով:
Խորհուրդը նամակին մէջ կը նշէ, 
որ մարդասիդական եւ իրաւական 
բազմաթիւ սկզբունքներէ մեկնած՝ 
Սասունեանի ազատ արձակումը 
արգելակող նահանգապետին որո-
շումը անհասկնալի եւ ընդունելի է:
Նամակին աւարտին, Խորհուրդը 
կոչ կ՛ընէ նահանգապետին՝ մարդա-
սիրական եւ արդար կեցուածք ցու-
ցաբերելու, երբ Սասունեանի ազատ 
արձակման թղթածրարը մօտիկ ապա-
գային դարձեալ իր սեղանին գայ: 
Խորհուրդը նաեւ նահանգապետին 
հետ հանդիպելու դիմում մը կ՛ընէ, 
անձամբ քննելու համար այս հարցը:
Ստորեւ՝ այդ նամակը.
Յարգելի նահանգապետ Նիւսըմ,
Արեւմտեան Ամերիկայի Համահայկա-
կան Խորհուրդը, որուն մաս կը 
կազմեն Հայաստանէն դուրս մեծագոյն 
հայկական համայնքը ներկայացնող 
24 կրօնական հաստատութիւններ եւ 
համայնքային կազմակերպութիւներ, 
այսու իր խոր յուսախափութիւնը կը  
յայտնէ Քալիֆորնիոյ Ազատ Արձակման 
Խորհուրդին որոշումին հակառակ՝ 
38 տարիներու բանտարկութենէ 
ետք, Համբիկ Սասունեանի ազատ 

արձակումը արգելակող ձեր որոշումին 
վերաբերեալ:
Ինչպէս պատմութիւնը եւ փաստերը 
ցոյց կու տան՝ Սասունեան, 25 տարիէն 
ցկեանս բանտարկութիւնը սկսած էր  
19 տարեկանին, 1982ին Լոս Անճելըսի 
մօտ Թուրքիոյ գլխաւոր հիւպատոսը 
ահաբեկելուն մասնակցած ըլլալուն 
համար: Սասունեան ներկայիս 57 
տարեկան է եւ արդէն իսկ ցկեանս 
բանտարկութեան միջին 25 տարիէն 
շատ աւելին ծառայած է:
2017ին, Ազատ Արձակման Խորհուրդը 
զայն ազատ արձակելու որոշում 
տուած էր՝ հաստատելով անոր 
վարքին բարելաւումը, սակայն այս 
որոշումը արգելակուած էր օրուան 
նահանգապետ  Ճերի Պրաունի կողմէ:
2019ին, ձեր վարչակարգին Ազատ 
Արձակման Խորհուրդը, մանրակրկիտ 
քննութենէ ետք՝ դարձեալ հաստատած 
էր նախորդ խորհուրդին որոշումը՝ 
վստահեցնելով, որ Սասունեան ազատ 
արձակուելու արժանի է:
Դժբախատաբար, եւ հակառակ 
երկու խորհուրդներուն կողմէ 
հաստատուած մասնայատուկ եւ 
հետեւողական փաստերուն, մեզի 
համար անհասկնալի պատճառներով 
դուք ընտրեցիք վէթոյի ձեր իրաւունքը 
եւ արգելակեցիք Համբիկ Սասունեանի 
ազատ արձակումը:
Մեզի համար շատ քաջալերիչ էր այն 
փաստը, որ դուք տարիներով մօտիկ 
յարաբերութիւն ունեցած էք մեր 
համայնքին հետ, եւ հետեւողականօրէն 
խոր հասկացողութիւն ցուցաբերած՝
մեր պատմութեան եւ ներկայի 
հարցերուն հանդէպ: Մեր համայնքի 
շարք մը կրօնական առաջնորդներ 
եւ կազմակերպութիւններու ներկա-
յացուցիչներ բազմիցս նամակներով 
դիմած են ձեզի՝ առանց որեւէ 
վարանումի հաստատելով իրենց՝ 
Սասունեանը ազատ արձակելու 
զօրակցական կեցուածքը:
Այս բոլորը, սակայն, ապարդիւն 
մնացին: Այս պատճառով ալ Սասու-
նեանի հանդէպ ձեր կեցուածքը մեզ 
խորապէս յուսախաբ կ՛ընէ:
Այս գրութեամբ կ՛ուզենք ձեզի յայտնել, 

որ մեր համայնքը միասնակամ է 
մարդասիրական հիմքերով Համբիկ 
Սասունեանը ազատ արձակելու իր 
կեցուածքին մէջ, մասնաւորաբար 
մեկնելով այն իրողութենէն, որ 
Սասունեան իր կեանքին մեծագոյն 
մասը անցուցած է բանտարկութեան 
մէջ: Խորապէս կը հաւատանք, որ 
Սասունեան հատուցած է իր արարքին 
համար եւ իբրեւ պատիժ՝ ծանր գին 
վճարած:
Սասունեանի ազատ արձակման 
ապագայ բոլոր դիմումներուն պարա-
գային եւս, ամուր կը մնանք անոր 
զօրակցելու մեր կեցուածքին մէջ եւ 
կոչ կ’ընենք ձեզի՝ մարդասիարական 
եւ արդար կեցուածք ցուցաբերելու, 
երբ մօտիկ ապագային, այս հարցը 
դարձեալ ձեր սեղանին գայ:
Վերջապէս, նաեւ կը խնդրենք, 
որ կարելի եղածին չափ ամէնէն 
կարճ ժամանակամիջոցին մէջ 
պատեհութիւնը ստեղծել մեր 
համախմբումի ներկայացուցիչներուն 
հետ հանդիպելու՝ ձեզի հետ անձամբ 
քննելու համար վերոյիշեալ խիստ 
կարեւոր հարցը:

Յարգանօք՝
Արեւմտեան Ամերիկայի 

Համահայկական Խորհուրդ
Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական 

Ընկերակցութիւն
Ամերիկայի Հայկական Համագումար

Առաջնորդարան Հայոց, Մ. 
Նահանգներու Արեւմտեան Թեմ

Արեւմտեան Ամերիկայի 
Համազգային Հայ Կրթական եւ 

Մշակութային Միութիւն
Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի 

Յանձնախումբ
Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ 

Երիտասարդաց Դաշնակցութիւն
Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ 

Յեղափոխական Դաշնակցութիւն
Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ 

Oգնութեան Միութիւն
«Թէքէեան» Մշակութային Միութիւն
Լոս Անճելըսի Իրանահայ Միութիւն

Լոս Անճելըսի Իրաքահայերու 
Ընտանեկան Միութիւն

Հայ Իրաւաբանական Միութիւն
Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր 

Միութիւն, Արեւմտեան Մ. 
Նահանգներու Շրջան

Հայաստանեաց Արաքելական 
Եկեղեցի, Արեւմտեան Թեմ

Հայկական Բարեգործական 
Ընդհանուր Միութիւն, Արեւմտեան 

Շրջան
Հարաւային Քալիֆորնիոյ Հայ 

Դեմոկրատներ
Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ 
Աւետարանական Միութիւն

Հիւսիսային Ամերիկայի Տիրամայր 
Նարեկի Հայ Կաթողիկէ Թեմ

Միացեալ Հայ Երիտասարդներ
Միջազգային Միութեան 

Ծառայութեան Աշխատակիցներ
Պոլսահայ Միութիւն

Ռամկավար Ազատական 
Կուսակցութիւն, Արեւմտեան 

Ամերիկայի Շրջան
Քալիֆորնիոյ Հայ Երիտասարդաց 

Միութիւն
Քեսապի Ուսումնասիրաց Միութիւն
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VARTAN  OUZOUNIAN 
 

Founder of Tekeyan Centre, 
Chairman of Tekeyan  
Centre Fund Armenia 

SSCCHHOOOOLLCCHHIILLDDRREENN  
ooff  ffiivvee  TTeekkeeyyaann  SScchhoooollss  
iinn  AArrmmeenniiaa  aanndd  AArrttssaakkhh  

  
  

PPRROOGGRRAAMM    SSIINNCCEE    22001100 

 I would like to sponsor  
Yerevan Tekeyan Centre Fund’s  

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

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

 
 

 Please make your cheque payable to: 
  

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

Memo: TCF Armenia–Support Schoolchildren 
 

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

 info@tekeyancenre.am  
 

 
 Either make a  wire transfer: 

 

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

 
 

The TCF’s annual school projects:  
 

Olympiad 
Museums & Sightseeing Tours  

Summer Camp 
Tekeyan Sports Games 

Free Textbooks for Needy Children 
School Renovation 

 

 

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

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

Stepanavan, Karbi village and  
Artsakh Berdzor town. 

 

SSUUPPPPOO RRTT  

info@tekeyancentre.am

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Յատուկ Կարգադրութիւն Համաշխարհային 
Դրամատունէն. Չեղեալ Համարուած Է Հայաստանին 
Տրամադրած Վարկերու 1.7% Տոկոսադրոյքը

Հաշուի առնելով աշխարհի բոլոր 
երկիրներուն մէջ «Քորոնա» ժահրի 
համավարակով պայմանաւորուած 
2020 թուականին տնտեսական իրա-
վիճակի վատթարացման վերաբերեալ 
կանխատեսումները՝ միջազգային 
ֆինանսական կառոյցները կը փորձեն 
հնարաւորինս աջակցիլ անդամ-
պետութիւններուն յաղթահարելու 
համավարակի հետեւանքները:
Այս  թեմայով Հայաստանի Հանրա-
պետութեան եւ Համաշխարհային 

դրամատան համատեղ աշխա-
տանքի որպէս արդիւնք, Զարգացման 
Միջազգային Ընկերակցութեան  կողմէ 
Հայաստանին տրամադրուած շարք 
մը վարկերու գծով գործող յաւելեալ 
տոկոսադրոյքի (տարեկան 1.7% 
դրոյքաչափով) կիրառման մասին 
նախապէս կայացած որոշումը մէկ 
տարի ժամկէտով չեղեալ համարուած 
է եւ պիտի չկիրառուի գանձային 
տարուայ ընթացքին (2020 թուականի 
Յուլիս 1-էն մինչեւ 2021 թուականի 
Յունիս 30-ը):
Համաշխարհային Դրամատան 
եւ ՀՀ ֆինանսներու նախարարու-
թեան գնահատականներով՝ յաւելեալ 
1.7% տոկոսադրոյքի մէկ տարիով 
չեղեալ համարուելով՝ արտաքին 
տոկոսավճարներու գծով ՀՀ պետա-
կան պիւտճէի տնտեսումը կը կազմէ 
մօտ 13 մլն ԱՄՆ տոլար:
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Սուրիա
Հայկական Թաղերու Պաշտպանութեան Համար Զոհուած Մեր Նահատակներուն

Լիբանան
«Այսօր Հայրենի Ժողովուրդի Առողջութիւնը Աւելի Կարեւոր Է, Քան Քաղաքական Կամ 
Տնտեսական Առողջութիւնը».Արամ Ա.Ի Պատգամը 

Վրաստան
Վրաստանաբնակ Հայերը Հայաստանին 
Նուիրած են 27 Շնչառական Սարքեր

Շաբաթ, 6 Յունիսի երեկոյեան, հայկա-
կան թաղերու պաշտպանութեան 
նուիրուած նահատակ հալէպահայե-
րու գաղափարակից ընկերները 
Ազգ. գերեզմանատուն այցելեցին 
եւ խունկ ու մոմ վառեցին անոնց 
շիրիմներուն դիմաց: Ազգ. Քարէն 
Եփփէ Ճեմարանի տնօրէն Յակոբ 
Քիլէճեան խօսք առնելով անդրա-
դարձաւ նահատակութեան խոր-
հուրդին եւ դաշնակցականի ուխտին՝ 
որուն հաւատարիմ գործեցին ու 
զոհուեցան հայկական թաղերու 
պաշտպանութեան նուիրուած մեր 
տղաքը: Այս մասին կը տեղեկանանք 
«Գանձասար»-էն։
Կիրակի, 7 Յունիսի առաւօտեան 
Հալէպի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկե-
ղեցւոյ մէջ հոգեհանգստեան արա-

րողութիւն կատարուեցաւ՝ ներկա-
յութեամբ Բերիոյ Հայոց Թեմի 
Առաջնորդին եւ գաղափարակից 
ընկերներու:
Արարողութենէն ետք ցաւակցու-
թիւններ ընդունուեցան «Տիգրանեան» 
սրահէն ներս, ուր խօսք առաւ 
Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդը՝ 
դիտել տալով որ նահատակ մեր 
տղաքը իրենց կեանքը նուիրեցին 
գիտակցաբար, յանուն սուրիահայ 
գաղութի պահպանման եւ Սուրիա-
կան Հայրենիքի անկախութեան 
պահպանման:
Այնուհետեւ ընթերցուեցաւ գաղա-
փարակից ընկերներու հետեւեալ սրտի 
խօսքը.
««Նրանց, որոնք խիզախ կեանքով 
դաժան մահը հեգնեցին եւ հպարտ մահով մեր սեւ կեանքին փայլ տուին»

Հերոս նահատակներու յիշատակին 
ուղղուած մեր խօսքը Աւետիս Ահա-
րոնեանի այս բառերով կը սկսինք:
Իւրաքանչիւր անհատ աշխարհ եկած 
է առաքելութեամբ մը: Իսկ այդ առա-
քելութիւններուն ամենասուրբն ու 
վեհը ինքզինք զոհելն է գերագոյն 
նպատակի համար:
Պահ մը կը դժուարանանք արտա-
յայտուելու մեր նահատակ ընկերնե-
րուն մասին: Անոնք ոչ միայն 
գիտակցեցան իրենց տուած խոստու-
մին, այլեւ ամէն ջանք ի սպաս դրին 
զայն պահելու: Անոնք ոչ միայն 
ծառայեցին ժողովուրդին, այլեւ 
իրենց կեանքը զոհաբերեցին այդ 
առաքելութեան ճանապարհին, այն 
ժամանակ անոնք դարձան քաջարի, 
հերոս նահատակներ:
Մեր խիզախ հերոսնե՛ր, այո՛ դուք 

հեռացաք մեզմէ մարմնով, սակայն 
ձեր յիշատակն ու գործերը յաւերժ 
դրոշմուած են մեր մտքերուն, սրտերուն 
եւ պատմութեան էջերուն մէջ:
Դուք որոշեցիք սիրայօժար միանալ 
ազգի ծառայութեան նուիրեալ 
գաղափարակից ձեր ընկերներու 
փաղանգին: Նուիրեցիք ձեր ժամա-
նակը, ուժը, լուման, ի վերջոյ զոհեցիք 
ձեր ամենաթանկ ունեցածը՝ ձեր 
կեանքը:
Ձեր նահատակութեամբ նոր 
սերունդները կ’առաջնորդէք շարու-
նակելու սրբազան վեհ գաղափարի 
նուիրումի ուղին:
Աղօթք կը բարձրացնենք առ 
Աստուած, որ ձեր հոգիները լոյսի ու 
խաղաղութեան մէջ հանգչին:
Խունկ ու մոմ ձեր շիրիմներուն:
Յարգանք ձեր յիշատակին:
Ձեզ միշտ կը յիշենք, ընկերնե՛ր»:

Վրաստանաբնակ քանի մը հայեր 
«Քորոնա» համաճարակին դէմ 
պայքարին ծիրէն ներս Հայաստանին 
նուիրած են 27 շնչառական սարքեր:
Այս մասին կը տեղեկանանք 
Վրաստանի մէջ ՀՀ դեսպանութեան 
ֆէյսպուքեան էջէն:

Դեսպանութիւնը կազմակերպած է 
շնչառական սարքերու տեղափոխումը 
Հայաստան:
Դեսպանութիւնը շնորհակալու-
թիւն կը յայտնէ նախաձեռնութեան 
հեղինակներուն եւ ֆինանսական 
աջակցութիւն ցուցաբերողներուն։

Կիլիկոյ Կաթողիկոսութեան  Մայրա-
վանքին   մէջ Կիրակի 7 Յունիսին, տեղի 
ունեցած Սուրբ եւ Անմահ Պատարագի 
ընթացքին պատգամ մը արտասանե-
լով Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Ն.Ս.ՕՏ.Տ.  
Արամ Ա.  Կաթողիկոս նկատել տուաւ, 
որ մօտէն կը հետեւի Հայաստանի  
ընդհանուր  իրավիճակին։
Վեհափառը,  որ  «Քորոնա»ի վարա-
կի տարածումէն ետք առաջին  
անգամ ըլլալով հաւատացեալներու 
ներկայութեան  պատգամ մը արտա-
սանեց   նկատել տուաւ, թէ «Ես    
ցաւով կը տեսնեմ, որ մեր հայրենիքի 
մէջ   վարակակիրներու   թիւը   աւելիով 
կը բարձրանայ  եւ այս Անթիլիասի  
մայրավանքէն կոչ կուղղեմ   հայրենի 
մեր ժողովուրդին ըսելով՝ մեզի 

համար մեր ժողովուրդի  ֆիզիքական  
առողջութիւնը աւելի  կարեւոր է, 
քան  քաղաքական կամ տնտեսական 
առողջութիւնը։ Պէտք է  այնպէս ընենք,  
որ մեր ժողովուրդի ֆիզիքական 
անվտանգութեան ապահովուի։ Ուր  ալ  
ըլլան մեր հայրենակիցները՝ այստեղ,   
Հայաստանի  կամ Արցախի  մէջ անոնց 
կը  մաղթենք  լիարժէք  առողջութիւն»։
Վեհափառը նաեւ շեշտեց, որ 
ամբողջ  աշխարհը պատուհասած  
ժահրը  տակաւին երկար  ժամանակ  
կրնայ տեւել եւ  առ այդ ամբողջ   
մարդկութիւնը, անոր  մէջ նաեւ   
հայութիւնը  պարտաւոր է  որդեգրել    
վարակին դէմ պայքարելու համար 
նախատեսուած  միջոցներուն։
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Արեւմտեան Թեմի 2020 Թուականի Հրատարակութիւնները

Սպանիոյ Առաջին Ալիքով Տեղի Պիտի Ունենայ Հայկական Պատմական 
«Ուրարտու. Մոռցուած Թագաւորութիւն» Ֆիլմի Անդրանիկ Ցուցադրութիւնը

Ջաւախքի Մէջ Վնասած են Հայկական Եկեղեցին ու Գերեզմանները

Գիրք ստեղծելը մշտապէս եղել է 
ԱՄՆ Արեւմտեան Թեմի եւ անձամբ 
Առաջնորդ Տ. Յովնան Արք. Տէրտէ-
րեանի հաւատամքը։ Դեռեւս հեռա-
ւոր 1988 թուականից սկսեալ, 
երբ Ս. Էջմիածնում տպագրուեց 
Յովնան Սրբազանի «Կոմիտաս 
Վարդապետ» գիրքը եւ ապա յաջորդ 
տարի Թորոնթոյում՝ «Փունջ մի 
քարոզներ» ժողովածուի անդրանիկ 
հատորը, յետագայ տասնամեակնե-
րում Գանատահայոց եւ ապա 
Արեւմտեան թեմերում ստեղծուեցին 
թեմիս Առաջնորդի քարոզխօսա-
կան, մեկնողական, խոհագրական, 
յուշագրական աւելի քան 107 գրքե-
րը (այս ցուցակի մէջ ներառնուած 
չեն ներքոյ ներկայացուած 2-րդ 
եւ 3-րդ ցուցակների սրբազանի 
հեղինակած գրքերը)։ Ստեղծուեցին 
ու տպագրուեցին նաեւ այլ հեղի-
նակների հոգեւոր, պատմական 
բնոյթի բազմաթիւ գրքեր։ Յովնան 
Արքեպիսկոպոսի քահանայական 
ձեռնադրութեան 40-ամեակի այս 
օրերը լաւ առիթ են ասելու համար, 
որ այդ գրքերը իրօք պատկառելի 
եւ օգտաշատ մի գրադարան են 
կազմում (ցանկը եւ գրքերից շատերի 
pdf տարբերակները կարելի է գտնել 
Առաջնորդարանի կայքէջում՝ https://
www.wdacna.com/publications յղումով)։
2020 թուականի անցնող 5 ամիսները 
առանձնակի կարեւորուեցին թեմի 
գրահրատարակչութեան ոլորտում։ 
Մեկուսացման օրերին գրուեցին, 
տպագրուեցին եւ ընթերցողներին 
ներկայացուեցին մեծ թուով նոր 
գրքեր։ Դրանք ներկայ իրավիճակից 
հոգեւոր ելքեր յուշող՝ Յովնան 
Սրբազանի մտածումներն են, «20-
րդ դարի ականաւոր հայ հոգեւո-
րականներ» գիտաժողովի նիւթերը 
եւ այլ ստեղծագործութիւններ։ 

Ստորեւ ներկայացնում ենք միայն 
2020 թուականին Արեւմտեան թեմի 
գրահրատարակչական գործունէ-
ութեան երեք ցանկեր՝ արդէն 
հրատարակուած գրքերը, նախա-
պատրաստման ընթացքի մէջ 
եղող գրքերը, յառաջիկայի համար 
ծրագրուած գրքերը։
2020 թ. Հրատարակուած գրքեր
1. Սուրբ Պատարագ Հայ Առաքելական 
Սուրբ Եկեղեցւոյ, Ե. Տպագրութիւն
2. 20-րդ դարի ականաւոր հայ հոգեւո-
րականներ – Գիտաժողովի նիւթերի 
ժողովածոյ
3. Հոս չէ, Յարութիւն առաւ – հեղ. 
Յովնան Արք. Տէրտէրեան
4. Յարութիւն եւ կեանք – հեղ. Յովնան 
Արք. Տէրտէրեան  
5. Փունջ մը քարոզներ, հտ. ԺԵ  – հեղ. 
Յովնան Արք. Տէրտէրեան
6. Երկունքի մէջ ծնած խոհեր  – հեղ. 
Յովնան Արք. Տէրտէրեան
7. Առաքինի կեանքի ուղին, Յակոբ 
Նալեան – 2-րդ հատոր «Ոսկեղենիկ» 
մատենաշարի
8. Սքանչելի հոգեւորականը Գարեգին 
Տրապիզոցի  – հեղ. Յովնան Արք. 
Տէրտէրեան
9. Քայլ առ քայլ. 40 յուշեր 40-ամեակի 
- հեղ. Յովնան Արք. Տէրտէրեան
10. Walking out of the Upper Room – 
Apb. Hovnan Derdrian:
Նախապատրաստուող գրքեր
1. Հատընտիր – Օրագրութիւն Կ. 
Պոլսոյ Պատրիարք հոգելոյս Տ. Շորհք 
Արք. Գալուստեանի
2. Կանոնագրիք Հայոց (բովանդա-
կային խմբաւորումով) – աշխատա-
սիրութեամբ՝ Տիրայր Ծ. Վրդ. Տէրվի-
շեանի
3. Reflections – հեղինակ՝ Տ. Յովնան 
Արք. Տէրտէրեան
4. Եկեղեցականաց կեանքէն առնուած 
Յուշեր – հեղինակ՝ Տ. Յովնան Արք. 

Տէրտէրեան
5. Փունջ մի քարոզներ – հեղինակ՝ Տ. 
Յովնան Արք. Տէրտէրեան
6. Գաւազանագիրք Արեւմտեան թեմի 
– հեղինակ՝ Նորայր Պօղոսեան
7. Արարողակարգեր – Արեւմտեան 
թեմէն ներս պատրաստուած ծիսական 
արարողութիւններու ժողուածոյ
8. Ժողովածոյ Մաղաքիա Արք. Օրմա-
նեանին նուիրուած գիտաժողովի 
նիւթերի
9. Ս. Էջմիածինը՝ խորհուրդը մեր 
ինքնութեան - հեղինակ՝ Տ. Յովնան 
Արք. Տէրտէրեան, խմբագիր՝ Հայկ 
Մադոյեան։
Ծրագրուած գրքեր
1. Նամականի Յովնան Արք. Տէրտէ-
րեանի՝ ուղղուած Վազգէն Ա. Հայրա-
պետին
2. Մանրապատումներ - հեղինակ՝ 
Յովնան Արք. Տէրտէրեան
3. Մեր հաւատքի ուղին – հեղինակ՝ 
Տաճատ Ծ. Վրդ. Եարտըմեան
4. Քարոզգիրք. Կարապետ Պալատեցի 

– 3-րդ հատոր «Ոսկեղենիկ» մատե-
նաշարի
5. Մեծ Պահք. Բարսեղ Կեսարացի 
-  4-րդ հատոր «Ոսկեղենիկ» մատենա-
շարի
6. 12 Պատգամներ Յովնան Արք. 
Տէրտէրեանի – 5-րդ հատոր «Ոսկե-
ղենիկ» մատենաշարի
7. Ցուցակ Ձեռագրաց Արեւմտեան 
թեմի առաջնորդարանի – կազմող՝ 
Նորայր Պօղոսեան։
«Կեանքը պէտք է լցուած լինի գրքերով, 
որոնք լի են կեանքով», յայտնի ասոյթի 
իրագործումն ենք գտնում Արեւմտեան 
թեմի գրարատարակչական գործու-
նէութեան մէջ։ Եւ Առաջնորդարանի 
ու Առաջնորդ Սրբազան Հօր գրահրա-
տարաչական լայն քայլերը գալիս 
են կենսագործելու այդ դրոյթը՝ մեր 
հայորդիների կեանքում հոգեւոր, 
մշակութային շարունական վերելքը 
որպէս նպատակ աչքի առաջ ունե-
նալով։

Դիւան Առաջնորդարանի

Սպանիոյ RTVE առաջին ալիքով 
տեղի պիտի ունենայ հայկական 
պատմական «Ուրարտու. Մոռցուած 
Թագաւորութիւն» ֆիլմի անդրա-
նիկ ցուցադրութիւնը. այս մասին 
«Ինֆոթեքա 24»-ի հետ զրոյցի 
ժամանակ յայտնած է ֆիլմի 
արտադրող, HAYASA մշակութային-
կրթական կեդրոնի հիմնադիր տնօրէն 
Տիգրան Մանասեան:
Բեմադրիչ Վահէ Վարդանեանի 
ֆիլմը կը պատմէ աշխարհի հնագոյն 
պետութիւններէն մէկուն` Ուրարտուի 
մասին. ան Աստուածաշունչին մէջ կը 
յիշատակուի որպէս Արարատի երկիր:
Դիտարկումին, թէ ֆիլմը երբ պիտի 
ցուցադրուի Արցախի, Հայաստանի 
կամ Ռուսիոյ մէջ, Մանասեան 
պատասխանած է, որ երեւանեան 
ցուցադրութիւնը նախատեսուած է 

Անյայտ անձիք ծանր սարքերով 
վնասած են Ջաւախքի Գոման 
գիւղին մէջ գտնուող հայկական 
եկեղեցին ու տաճարի բակը գտնուող 
գերեզմանները:
Տեղեկութիւնը՝ Panorama.am 
փոխանցմամբ՝ յայտնած է Sputnik 
Գրուզիան:
«Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ 

Երեւանի օրը կինոթատրոններէն 
մէկուն մէջ: Բայց «Քորոնա» համա-
ճարակի հետ կապուած իրա-վիճակը 
հնարաւոր է` փոխէ ծրագիրները, 
իսկ անդրանիկ ցուցադրութիւնը 
կրնայ տեղի ունենալ երկրին մէջ 
զանգուածային ձեռնարկներու 
արգելքը հանելէն ետք:
Ան աւելցուցած է նաեւ, որ ֆիլմը 
ստեղծողները կ՛աշխատին այնպէս 
ընել, որ ան ցուցադրուի աշխարհի 
տարբեր երկիրներու մէջ: Մասնաւո-
րապէս, բանակցութիւններ կ՛ընթա-
նան Միացեալ Նահանգներու, Ճափո-
նի եւ եւրոպական շարք մը երկիրներու 
մէջ ֆիլմը ցուցադրելու համար:
Ֆիլմը նկարահանուած է 4 երկիրնե-
րու` Ռուսիոյ, Ֆրանսայի, Հայաստանի 
եւ Թուրքիոյ (Արեւմտեան Հայաստա-
նի) մէջ:

բակը ծանր սարքերու հետքեր 
կ՛երեւին կառոյցի երեք ճակատնե-
րուն` արեւմտեան, հարաւային եւ 
արեւելեան կողմերէն: Վնասուած են 
գերեզմանները, ամէնուր մարդկային 
ոսկորներ ցրուած են: Վնասուած են 
նաեւ պարիսպն ու շեմը»,– նշուած է 
հաղորդագրութեան մէջ:
Գործակալութեան աշխատակիցները 

կը պարզեն մշակութային ժառանգու-
թեան յուշարձանի վնասման աստի-
ճանը, իսկ ոստիկանութիւնը փնտռէ 
մեղաւորները:
Գործակալութեան դիմումի հիման 
վրայ Ջաւախքի ՆԳՆ ոստիկանութեան 
վարչութիւնը քրէական գործ յարու-
ցած է մշակութային ժառանգութեան 
յուշարձանի վնասման փաստով:
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«Նոր Օր»ի Յայտարարութիւն
«Նոր Օր»ը ՌԱԿ Արեւմտեան ԱՄՆի Շրջանային Վարչութեան 
պաշտօնաթերթն ըլլալով կը յարգէ բազմակարծութիւնը եւ խօսքի 
ազատութիւնը: 
«Նոր Օր»ը միաժամանակ իրեն իրաւունք կը վերապահէ կարգ 
մը գրութիւններու տեղ չտալ, եթէ անոնք չեն համապատասխա-
ներ լրագրութեան միջազգայնօրէն ընդունուած հիմնական 
օրէնքներուն եւ խիստ հակասութեան մէջ կը գտնուին ՌԱԿ-ի 
գաղափարախօսութեան հետ: 
Կը յիշեցնենք նաեւ թէ՝ թերթիս մէջ տպուած կարգ մը յօդուածնե-
րու արտայայտած միտքերն ու գաղափարները անպայմանօրէն 
չեն արտայայտեր ՌԱԿի տեսակէտը: 

Վանի Հայկական «Սուրբ Կոյսեր» Վանական Համալիրին Աւերակները Կը Շարունակեն 
Քանդել 

ՓԹԻԹ-ի Կայքը Կ’աշխուժանայ Համավարակի Օրերուն

«Ցեղասպանութեան Որբերը» Ֆիլմը՝ 
Amazon Prime-ի Վրայ

Վանի Գիւրփընար շրջանի Աքպո-
յու թաղամասին մէջ գտնուող 
հայկական «Սուրբ կոյսեր» (Siant 
Marinos) մենաստանը կը շարունակէ 
աւերուիլ բնական աղէտներէն ու 

«ՓԹԻԹ մանկապատանեկան 
կայք»-ը մեկնարկած է Հոկտեմբեր 
2015-ին,Պէյրութի  մէջ2010 -էն ի 
վեր լոյս տեսնող նոյնանուն պարբե-

գանձախոյզներու յարձակումնե-
րէն։ Այս մասին կը տեղեկանանք 
Ermenihaber.am-էն։
Վանի «Եուզունճու Եըլ» համալսարա-
նի դասախօս Մեհմեթ Թոփի խօսքով՝ 

Հայոց Ցեղասպանութեան որբերու 
ոդիսականին նուիրուած եւ Պարէտ 
Մարոնեանի պատրաստած «Orphans 
of the Genocide» («Ցեղասպանութեան 
Որբերը») վաւերագրական ֆիլմը 
արդէն իսկ Amazon Prime համա-

ցանցային կայքին վրայ է։
Զայն կարելի է դիտել՝ այցելելով 
www.amazon.com/gp/video/detail/
B0899PPTQ6/ref=share_ios_movie 
կայքէջը։

րաթերթը հասանելի դարձնելու համար 
հայկական Սփիւռքին: 2016-ին կայքին 
յաջորդեց ՓԹԻԹ յաւելուածը, որ ցարդ 
ունի շուրջ 33,000 ներբեռնում։

Կայքի թարմացումները պարբերաբար 
շարունակուեցան մինչեւ 2020, եւ այն 
ցարդ  ունեցած է շուրջ 53,000 այցելու։ 
Վերջին ամիսներուն, Համաճարա-
կին պարտադրած մեկուսացումին 
պատճառով, կայքին այցելուները 
եռապատկուեցան (Մարտ – Մայիս 
ամիսներուն՝ աւելի քան 10,000 
այցելու), որովհետեւ զանազան 
երկիրներու հայկական վարժա-
րաններ սկսան օգտագործել ՓԹԻԹ-ի 
կայքը, մանաւանդ՝ անոր լեզուական 
փոխներգործուն խաղերու հարուստ 
ընտրանին, իբրեւ առցանց ուսուցումի 
օժանդակ միջոց, աշակերտներուն 
արեմտահայերէնով հաճելի եւ շահե-
կան գիտելիքներ փոխանցելու համար։ 
ՓԹԻԹ մանկապատանեկան կայքը 

լեզուական խաղերու կողքին ունի նաեւ 
թուաբանական, տրամաբանութեան 
եւ ժամանցային խաղեր, ինչպէս նաեւ 
յօդուածներ, առակներ, պատմու-
թիւններ, ժպիտներ եւ հանելուկներ, 
որոնք կը հետաքրքրեն զանազան 
տարիքի եւ հայերէնի իմացութեան 
տարբեր մակարդակներ ունեցող երե-
խաներուն:
Ի տես այս իրականութեան, որոշեցինք 
արագացնել թարմացումները.այսու-
հետեւ ամսական դրութեամբ նոր 
նիւթեր պիտի տեղադրուին կայքին 
վրայ։
Նշենք որ ՓԹԻԹ-ի կայքը`www.e-ptit.
com գոյութիւն ունի եւ անոր պարբե-
րաբար թարմացումները կը կատա-
րուին շնորհիւ Գալուստ Կիւլպէնկե-
ան Հիմնարկութեան Հայկական 
Բաժանմունքի նիւթական նեցուկին:   

վանական համալիրը յատկապէս 
լուրջ վնասներ կրած է 1648-ի Վանի 
երկրաշարժէն։ Թուրք փրոֆէսըրի 
վկայութեամբ՝ այս համալիրը Վանի 
մէջ գտնուող քրիստոնէական եւ 
յատկապէս հայկական ճարտա-
րապետութեան բազմաթիւ օրի-
նակներէն մէկն է։ Իր գոյութեան 
ընթացքին՝ կառոյցը ծառայած է մեծ 
մասամբ իբրեւ կուսանոց, ուրկէ 
ալ ծագած է վանական համալիրին 
անունը։
Յայտնի է, որ մինչեւ Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը, այսինքն՝ մինչեւ 
վերջնականապէս բախտի քմահա-
ճոյքին ձգուիլը՝ 20-րդ դարասկիզբին 

համալիրին մէջ բնակած է 200-300 կոյս։ 
Մենաստանի տարածքը ընտրուած է 
այնպէս, որուն անմիջական շրջա-
կայքը բնակավայրեր չեն եղած։ 
Անիկա կառուցուած է երկու ձորերու 
մէջտեղում՝ հարթավայրին նայող 
բլուրի լանջին։ Այսօր համալիրը կը 
գտնուի Վանի Գիւփընար շրջանէն 7 
քմ հեռաւորութեան վրայ։
Եկեղեցիէն մնացած կիսաւեր գմբէթն 
ու պատերը, որոնք մեծ մասամբ 
կառուցուած են կաւէ աղիւսով, թոյլ 
կու տան որոշ պատկերացում կազմելու 
վանական համալիրէն ներս եկեղեցւոյ 
եւ տարբեր օժանակ կառոյցներու 
գտնուելու վայրին մասին։
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Պայքար կայ նաեւ հրաժեշտ չտալու առաջին դասակարգին: Հայաստանի 
հաւաքականի յարձակող Սարգիս Ադամեանի մաս կազմած 7-րդ դիրքը 
գրաւող «Հոֆընհայմ»ը իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 16-րդ դիրքը գրաւող 
Տուսըլտորֆի «Ֆորթունա»ին դէմ: 9-րդ վայրկեանին «Հոֆընհայմ»ի պաշտպան 
Հուպնըր կարմիր քարտ ստացաւ: Պաղեստինցի յարձակող Տապպուր 16-րդ եւ 
զուիցերիացի կիսապաշտպան Զուպըր  61-րդ վայրկեաններուն նշանակեցին 
«Հոֆընհայմ»ի կոլերը: Սակայն «Տուսըլտորֆ»ի Հենինկզը 5-րդ վայրկեանին 
եւ 76-րդ վայրկեանին տուգանայինով հաւասարեցուց հաշիւը: Ադամեան 
բացակայեցաւ «Հոֆընհայմ»ի կազմէն: Խումբը 43 կէտով առժամաբար գրաւեց 
6-րդ դիրքը: Այս հանգրուանին, առաջատար «Պայըրն Միւնիխ» իր դաշէն դուրս 
մրցեցաւ 5-րդ դիրքը գրաւող «Պայէր Լեվերքուզըն»ի դէմ: Հաւասարակշռուած 
մրցումին, առաջատարը ունէր որոշ առաւելութիւն դիպուկ հարուածներու թիւին 
մէջ եւ զայն օգտագործելով յաղթանակ տարաւ: Թէեւ Ալարիօ 9-րդ վայրկեանին 
նշանակեց «Պայէր»ի առաջին կոլը, Պոմկարթնըրի փոխանցումով, սակայն Քոման 
27-րդ, Կորեցքա 42-րդ , Կնապրի 45-րդ եւ Լեվանտովսքի 66-րդ վայրկեաննե-
րուն նշանակեցին «Պայըրն»ի կոլերը: Կորեցքա, Մուլըր՝2 եւ Քիմիչ կատարեցին 
փոխանցումները: 89-րդ վայրկեանին, Վիրց նշանակեցին «Պայէր»ի երկրորդ 
կոլը, Փաուլինիոյի ոխանցումով: «Պայըրն Միւնիխ» այսպիսով տօնեց իր 22-րդ 
յաղթանակը: «Պայըրն»ի Թոմաս Մուլըրը կատարեց իր 20-րդ փոխանցումը, 
որ մրցանիշ մըն է Պունտեսլիկային մէջ: 2-րդ դիրքը գրաւող «Պորուսիա 
Տորթմունտ» իր դաշտին վրայ ընդունեց 9-րդ դիրքը գրաւող «Հերթա Պերլին»ը եւ 
հակառակ իր առաւելութեան, տարաւ դժուար յաղթանակ մը, 57-րդ վայրկեանին 
նշանակուած Քանի կոլով: Փոխանցումը կատարեց Պրանտթ: Ստորեւ տեսնել 
ցարդ արձանագրուած արդիւնքները.
- Ֆրայպուրկ – Պոր.Մէօնշընկլատպախ 1-0
- ՌՊ Լայփցիկ – Փատըրպորն 1-1
- Պայէր Լեվերքուզըն – Պայըրն Միւնիխ 2-4
- Ֆորթունա Տուսըլտորֆ – Հոֆընհայմ 2-2
- Պորուսիա Տորթմունտ – Հերթա Պերլին 1-0
- Վերտէր Պրեմըն  – Վոլֆսպուրկ 0-1
Դասաւորում.1)Պայըրն Մ. 70 կէտ 90-30, 2)Պորուսիա Տ. 63 կէտ 81-35, 3)Լայփցիկ 
59 կէտ 75-32, 4)Պոր.Մէօնշընկլապախ 56 կէտ 57-36, 7)Հոֆընհայմ 43 կէտ 42-50:
Ռմբարկուներ.1)Ռ.Լեվանտովսքի-Պայըրն 30 կոլ, 2)Թ.Վերնըր-Լայփցիկ 25 կոլ, 
3)Ճ.Սանչօ-Պորուսիա Տ. 17 կոլ: 

ՓáñÃáõÏալÇ ԱխáÛ»անáõÃÇõն
ՓáñÃû äաñïáõ»óաõ ºõ Üահանջ»ó
Փորթուկալի ֆութպոլի ախոյեանութեան մրցումները վերսկսան եւ 25-րդ 
հանգրուանի մրցումներուն արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
-Ֆամալիսաօ – Փորթօ 2-1
- Պենֆիքա – Թոնտելա 0-0, - Սանթա Քլարա – Սփորթինկ Պրակա 3-2
- Վիթորիա Կիմարայէշ – Սփորթինկ Լիզպոն 2-2
Առաջատար «Փորթօ» մրցեցաւ 6-րդ դիրքը գրաւող «Ֆամալիսաօ»ի դաշտին 
վրայ եւ կրեց այս տարեշրջանի իր 3-րդ պարտութիւնը: Ֆապիօ Մարթինզ 48-րդ 
եւ Փետրօ Կանսալվէս 78-րդ վայրկեաններուն նշանակեցին «Ֆամալիսաօ»ի 
կոլերը, մինչ Գորոնա 74-րդ վայրկեանին նշանակած էր «Փորթօ»ի կոլը: 2-րդ դիրքը 
գրաւող «Պենֆիքա»ն իր դաշտին վրայ առանց կոլերու հաւասարեցաւ 14-րդ 
դիրքը գրաւող «Թոնտելա»ի հետ: Շահած մէկ կէտը բաւարար էր, որ կէտերով 
հաւասարէր «Փորթօ»ին եւ կոլերու տարբերութեամբ գրաւէր առաջատարի 
դիրքը: Օրուան երկրորդ մրցումին, 4-րդ դիրքը գրաւող «Սփորթինկ Լիզպոն»ը 
իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 6-րդ դիրքը գրաւող «Վիթորիա Կիմարայէշ»ի դէմ: 
Սլովէն յարձակող Շփորար «Սփորթինկ»ը երկու անգամ յառաջ տարաւ, սակայն 
Ժոաօ Քարլոս եւ անգլիացի Էտուըրծ հաւասարեցուցին մրցումին հաշիւը: 76-րդ 
վայրկեանին «Կիմարայէշ»ի ղանացի կիսապաշտպան Ամոահ ստացաւ իր 
երկրորդ դեղին քարտը:
Դասաւորում.1)Պենֆիքա 60 կէտ 52-14, 2)Փորթօ 60 կէտ 51-18, 3)Սփորթինկ 
Պրակա 46 կէտ 43-29, 4)Սփորթինկ Լիզպոն 43 կէտ 39-28:
Ռմբարկուներ.1)Քարլոս Վինիսիուս-Պենֆիքա 15 կոլ, 2)Փիցցի-Պենֆիքա 14 
կոլ, 3)Սանտրօ Լիմա-Ժիլ Վիսենթէ 10 կոլ: 

ä»լառáõëÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն
ՔաïÇÙ»անÇ ՓáխանóáõÙը
Պելառուսիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 12-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին 
մէջ, Հայաստանի հաւաքականի յարձակող Գեղամ Քատիմեանի մաս կազմած 
10-րդ դիրքը գրաւող Կրատնոյի «Նիոման»ը  իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 8-րդ 
դիրքը գրաւող Մազիրի «Սլավիա»ին դէմ: Թէեւ 31-րդ վայրկեանին ղանացի 
կիսապաշպան Նարհ նշանակեց դաշտի տէրերու կոլը, սակայն «Նիոման»ի 
սերպ յարձակող Զորան Մարուշիչ նշանակեց երեք կոլեր, 19-րդ, 75-րդ եւ 
86-րդ վայրկեաններուն: Խումբը տարաւ իր 5-րդ յաղթանակը եւ 17 կէտով 
առժամաբար գրաւեց 7-րդ դիրքը: Քատիմեան մասնակցեցաւ ամբողջ մրցումին 
եւ կատարեց առաջին կոլին փոխանցումը:  4-րդ դիրքը գրաւող Սալիկորսք 
քաղաքի «Շախտիոր»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 2-րդ դիրքը գրաւող Մինսքի 
«Էներկեթիք»ին դէմ: 12-րդ վայրկեանին, «Շախտիոր»ի ռմբարկու Վիթալի 
Լիզաքովիչ նշանակեց մրցումին միակ կոլը: Հայկ Մուսահակեան մնաց 
«Էներկեթիք»ի պահեստայիններու նստարանին վրայ: «Շախտիոր» տարաւ 
կարեւոր յաղթանակ մը եւ 24 կէտով գրաւեց 2-րդ դիրքը, մինչ «Էներկեթիք» կրեց 
իր 4-րդ պարտութիւնը եւ նահանջեց 4-րդ դիրք: Իսկ առաջատար Պորիսովի 
«ՊԱԹԷ»ն իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 11-րդ դիրքը գրաւող «Վիթեպսք»ի դէմ: 

ՀաÛաëïանÇ ԱխáÛ»անáõÃÇõն
Առաջաïաñը ԱÙñապնդ»ó Æñ ԴÇñքը

Հայաստանի ֆութպոլի ախոյեանութեան 20-րդ հանգրուանի մրցումներուն 
արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Արարատ-Արմենիա – Լոռի Վանաձոր 0-0
- Շիրակ Կիւմրի – Արարատ 2-0
- Նոա – Ալաշկերտ 1-0
Առաջատար «Արարատ-Արմենիա»ն իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 3-րդ դիրքը 
գրաւող Վանաձորի «Լոռի»ին դէմ: Հակառակ առաջատարին ունեցած 
տարածքային առաւելութեան, նաեւ անկիւնային հարուածներով եւ դիպուկ 
հարուածներով ունեցած առաւելութեան, մրցումը աւարտեցաւ առանց կոլերու 
հաւասարութեամբ:
Այս հանգրուանին, 6-րդ դիրքը գրաւող Կիւմրիի «Շիրակ»ը իր դաշտին վրայ 
մրցեցաւ 5-րդ դիրքը գրաւող Երեւանի «Արարատ»ին դէմ: Առաջին կիսախաղին 
մրցումին ընթացքը հաւասարակշռուած էր: Երկրորդ կիսախաղին, «Շիրակ»ի 
յառաջապահ օղակը աւելի աշխուժացաւ եւ 54-րդ վայրկեանին նիկերիացի 
կիսապաշտպան Սոլոմոն Ուտօ նշանակեց առաջին կոլը: Իսկ 82-րդ վայրկեանին, 
փղոսկրեայ ափունքցի յարձակող Մորի Քոնէ նշանակեց երկրորդ կոլը: «Շիրակ» 
յաղթեց եւ կէտով գրաւեց րդ դիրքը: Երկրորդ մրցումին, 4-րդ դիրքը գրաւող 
«Նոա»ն իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 2-րդ դիրքը գրաւող «Ալաշկերտ»ի դէմ: Թէեւ 
«Ալաշկերտ» ունէր որոշ տարածքային եւ անկիւնային հարուածներու թիւի որոշ 
առաւելութիւն, սակայն «Նոա»ն կրցաւ զսպել բոլոր յարձակումները եւ 89-րդ 
վայրկեանին ռուս կիսապաշտպան Վլատիմիր Ազարով նշանակեց մրցումին 
միակ կոլը: «Նոա» 34 կէտով գրաւեց 2-րդ դիրքը: 
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան Հայաստանի ֆութպոլի ախոյեանութեան 21-րդ 
հանգրուանի մրցումները: Այս հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ 
արդիւնքները.
- Արարատ – Նոա 0-0
- Լոռի Վանաձոր  – Շիրակ Կիւմրի 1-1
- Ալաշկերտ – Արարատ-Արմենիա 1-2
Վեցերորդ դիրքը գրաւող «Արարատ»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 3-րդ դիրքը 
գրաւող «Նոա»ի դէմ եւ հակառակ բոլոր փորձերուն, մրցումը աւարտեցաւ 
առանց կոլերու հաւասարութեամբ: «Նոա» 35 կէտով առժամաբար բարձրացաւ 
2-րդ դիրք:
Առաջատար «Արարատ-Արմենիա»ն իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 3-րդ դիրքը 
գրաւող «Ալաշկերտ»ի դէմ: Թէեւ դաշտի տէրերը ունէին որոշ տարածքային եւ 
անկիւնային հարուածներու թիւի առաւելութիւն, սակայն առաջատարն էր աւելի 
արդիւնաւէտ կազմը: 11-րդ վայրկեանին, նիկերիացի յարձակող Օթուպանճօ 
յառաջ տարաւ հիւրերը: 46-րդ վայրկեանին, «Ալաշկերտ» նիկերիացի յարձակող 
Նկպետէի փոխարէն դաշտ մտցուց պոսնիացի յարձակող Կլիշիչը: Ան ալ 
նշանակեց հաւասարութեան կոլը 59-րդ վայրկեանին:  Սակայն «Արարատ-
Արմենիա»ի կանաչ հրուանդանցի յարձակող Մեյլսըն 66-րդ վայրկեանին 
տուգանային յարուածով հաշիւը դարձուց 2-1: Առաջատարը տարաւ իր 12-րդ 
յաղթանակը եւ ամրապնդեց իր դիրքը: Օրուան երկրորդ մրցումին, 4-րդ 
դիրքը գրաւող Վանաձորի «Լոռի»ն իր դաշտին վրայ ընդունեց 5-րդ դիրքը 
գրաւող Կիւմրիի «Շիրակ»ը: Հաւասարակշռուած մրցումին, «Շիրակ» ունէր 
առաւելութիւն դիպուկ հարուածներու թիւին մէջ, սակայն չի կրցաւ օգտագործել 
զայն: Արմէն Սանամեանի սաները կանուխ շարժեցան եւ 37-րդ վայրկեանին, 
կիսապաշտպան Սարգիս Շահինեան նշանակեց «Լոռի»ի կոլը: Միայն 88-րդ 
վայրկեանին կրցաւ «Շիրակ» նշանակել հաւասարութեան կոլը փղոսկրեայ 
ափունքցի ռմբարկու Մորի Քոնէի միջոցով: 
Դասաւորում.1)Արարատ-Արմենիա 41 կէտ 36-17, 2)Նոա 35 կէտ 28-21, 3)Լոռի 
35 կէտ 30-22, 4)Ալաշկերտ 34 կէտ 36-24:
Ռմբարկուներ.1)Մ.Քոնէ-Շիրակ 16 կոլ, 2)Ժ.Տեզիրէ-Լոռի 10 կոլ, 3)Տ.Մահմուտով-
Փիւնիկ 9 կոլ: 

Գ»ñÙանÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն
ÈաÛփóÇÏ Հաõաëաñ»óաõ
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան Գերմանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 
30-րդ հանգրուանի մրցումները: Վերջին հինգ հանգրուաններուն, խումբեր 
կը պայքարին Չեմփիընզ Լիկ եւ Իւրոբա Լիկ տանող դիրքեր գրաւելու համար: 

ՄԱՐԶԱԿԱՆ 
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ՄԱՐԶԱԿԱՆ 
Սկիզբը Էջ 19 աւարտական հանգրուանի առաջին վեց մրցումներուն ցարդ արձանագրուեցան 

հետեւեալ արդիւնքները.
Քարլսըն – Շիոնկ 1-0, 1-0, 1-0, 0,5-0,5, 0-1, 0,5-0,5
Քարլսըն 4,5 կէտ – Շիոնկ 3,5
Սօ – Վաշիէ-Լակրաւ 0,5-0,5, 0,5-0,5, 0,5-0,5, 1-0, 1-0, 0,5-0,5
Սօ 5,5 կէտ – Վաշիէ-Լակրաւ 2,5 կէտ
Տոմինկէզ – Քարուանա 1-0, 0,5-0,5, 0-1, 1-0, 0-1, 0,5-0,5
Քարուանա 5,5 – Տոմինկէզ 2,5 կէտ
Արոնեան – Կրիշչուք 0-1, 0,5-0,5, 1-0, 0,5-0,5, 0,5-0,5, 1-0
Արոնեան 5 կէտ – Կրիշչուք 3 կէտ
Իսկ քառորդ աւարտական հանգրուանի վերջին վեց մրցումներուն ցարդ 
արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
Քարլսըն – Շիոնկ 0-1, 0,5-0,5, 1-0, 1-0, 0,5-0,5, 1-0
Մակնուս Քարլսըն 11,5 կէտ – Ճեֆրի Շիոնկ 6,5
Սօ – Վաշիէ-Լակրաւ 0,5-0,5, 0,5-0,5, 0-1, 0,5-0,5, 1-0, 1-0
Սօ 13 կէտ – Վաշիէ-Լակրաւ 5 կէտ
Այս արդիւնքներուն հիման վրայ, Աշխարհի ախոյեան նորվեկիացի Մակնուս 
Քարլսըն եւ ամերիկացի Ուեսլի Սօ անցան կիսաւարտական հանգրուան:

 üáõÃëալ
ՀաÛաëïանÇ ԲաժաÏ
Èէû Անóաõ Քառáñդ ԱõաñïաÏան
Հայաստանի ֆութսալի բաժակի վերջին 
16 խումբերու հանգրուանը աւարտած 
է եւ յայտնի են քառորդ աւարտական 
հանգրուանի խումբերը: Վերջին 16-ի 
հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւե-
ալ արդիւնքները.
-Արարատ – Դուին 2-5, - Ճոքէր – Սիրիուս 
12-1
-Սփորթինկ – Լէօ 4-14, -Նորք Մարաշ – 
Ֆալքոնզ 3-6
-Չարբախ – Շահումեան 4-4 տուգ.3-2
-ՀՊՏՀ – Եղուարդ 11-4, - Էքօ Վիլ – Էվրեքա 11-3
-Արարատ-Արմենիա – Մովիսթար 23-1

 Գ»ղաëահք (Figure Skating)
ØñóáõÙն»ñը äÇïÇ ì»ñëÏëÇն
Գեղասահքի միջազգային ֆետերասիոնը 26 Օգոստոսը ճշդած է որպէս 
մրցումներու վերադառնալու թուական: Տարեշրջանը պիտի ընդգրկէ Կրան 
փրիի մրցումներ, Եւրոպայի ախոյեանութիւն, Աշխարհի ախոյեանութիւն եւ 
Աշխարհի պատանեկան ախոյեանութիւն:

 ԲռնóքաÙաñï
Գáռ ºñÇó»անÇ Èաõ Èáõñը

Հայ արհեստավարժ բռնցքամարտիկ, WBO վարկածոէ մինչեւ 23 տարեկան 
Աշխարհի ախոյեան Գոռ Երիցեան երկուքուկէս ամիսէ ի վեր կը գտնուի 
Հայաստան: Punch Boxing Promotions-ը ներկայացող Երիցեան եւ Նարեկ 
Աբգարեան կը մարզուին Հոլիվուտի Wild card boxing club-ի մէջ: Իրենց 
մրցումները ընդհանրապէս տեղի կունենան ԱՄՆ-ի մէջ: Ան կը մարզուի 
Աշխարհի առաջնակարգ բռնցքամարտիկներու հետ: Մեծ յոյս ունի ապագային 
պահելու իր բարձր մարզավիճակը եւ արձանագրելու նորանոր յաղթանակներ: 
«Արմսփորթ»ին կատարած իր հարցազրոյցին մէջ, հայ մարզիկը ուրախ լուր 
մը տուած է այս մարզաձեւի հայ սիրահարներուն: Երեւանի մէջ մօտ ատենէն 
պիտի բացուի նոր ակումբ եւ մարզադահլիճ, սիրողական եւ արհեստավարժ 
բռնցքամարտիկներ մարզելու համար:

Թէեւ Նեխայչիք 14-րդ եւ Տրակուն 58-րդ վայրկեաններուն յառաջ տարին 
առաջատարը, սակայն «Վիթեպսք»ի Վոլքովը 79-րդ եւ Քսենոֆոնթովը 90-րդ 
վայրկեաններուն հաւասարեցուցին մրցումին հաշիւը: Ստորեւ տեսնել 
արձանագրուած արդիւնքները.
- Սլուցք – Թորփետօ ՊելԱԶ Ժոտինօ 1-1
- Սլավիա Մազիր – Նիոման Կրատնօ 1-3
- Վիթեպսք  – ՊԱԹԷ Պորիսով 2-2
- Շախտիոր Սալիկորսք – Էներկեթիք Մինսք 1-0
Դասաւորում.1)ՊԱԹԷ 26 կէտ 25-12, 2)Շախտիոր 24 կէտ 17-3, 3)Թորփետօ 
ՊելԱԶ 22 կէտ 16-10, 4)Էներկեթիք 22 կէտ 17-14, 7)Նիոման 17 կէտ 17-13:
Ռմբարկուներ.1)Գ.Քատիմեան-Նիոման 7 կոլ, 2)Ճ.Եախշիպոյեւ-Էներկեթիք 7 
կոլ, 3)Վ.Լիզաքովիչ-Շախտիոր 6 կոլ: 

ԴանÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն
äապաÛ»ան ºñÏáõ ÎáլÇ Հ»ղÇնաÏ
Դանիոյ ֆութպոլի ախոյեա-
նութեան մրցումները վերսկսան 
եւ տեղի ունեցան 25-րդ 
հանգրուանի մրցումները: Այս 
հանգրուանի իր մրցումին, 
Հայաստանի հաւաքականի 
կիսապաշտպան Էտկար 
Պապայեանի մաս կազմած 
12-րդ դիրքը գրաւող «Հոպրօ»ն 
իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 7-րդ 
դիրքը գրաւող «Ռենտըրզ»ի 
դաշտին վրայ եւ յաղթանակ 
տարաւ Պապայեանի 36-րդ 
վայրկեանին նշանակած տուգանային հարուածով: Պապայեան մասնակցե-
ցաւ ամբողջ մրցումին: Իսկ 26-րդ հանգրուանի իր մրցումին, Հայաստանի 
հաւաքականի կիսապաշպան Էտկար Պապայեանի մաս կազմած 12-րդ դիրքը 
գրաւող «Հոպրօ»ն իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 8-րդ դիրքը գրաւող «Լինկպի»ի 
դէմ: 41-րդ վայրկեանին,  Հեպօ յառաջ տարաւ «Լինկպի»ն: 47-րդ վայրկեանին, 
Էտկար Պապայեան հաւասարեցուց մրցումին հաշիւը, նշանակելով տուգանային 
հարուածէն: 65-րդ վայրկեանին, Պապայեան դեղին քարտ ստացաւ: 81-րդ 
վայրկեանին, Նիլսըն նշանակեց «Լինկպի»ի համար, սակայն Եագոպսըն 90+4-
րդ վայրկեանին հաւասարեցուց մրցումին հաշիւը: 

äáõլÏաñÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն
Յáíëէփ»անÇ Աñïան Հաõաëաñ»óաõ
Պուլկարիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան մրցումները վերսկսան Գորոնա 
համաճարակի հետեւանքով առնուած դադարէն ետք: 25-րդ հանգրուանի 
մրցումներուն, Հայաստանի հաւաքականի կիսապաշտպան Ռումիան Յիվսէ-
փեանի մաս կազմած 9-րդ դիրքը գրաւող Քարճալիի «Արտա»ն իր դաշտէն 
դուրս մրցեցաւ 13-րդ դիրքը գրաւող Ռուսէ քաղաքի «Տունաւ»ին դէմ: Մրցումը 
աւարտեցաւ առանց կոլերու հաւասարութեամբ: Յովսէփեան դաշտ մտաւ 79-րդ 
վայրկեանին, որպէս 4-րդ փոխարինող: 

 ՃաïñաÏ 
ÈÇնïáñէë ԷպպÇ è»փÇï Չ»լէնճ
îáõպáí Շահ»óաõ îÇïղáëը
Lինտորէս Էպպիի արագ ճատրակի մրցա-
շարքի աւարտական փուլի երկրորդ մրցա-
շարքին արձանագրուեցան հետեւեալ 
արդիւնքները.
Նաքամուրա – Տուպով 0-1, 0,5-0,5, 0,5-0,5, 
0,5-0,5  արդիւնք. 1,5-2,5
Իսկ աւարտական փուլի երրորդ եւ 
ճակատագրական մրցաշարքին արձա-
նագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
Տուպով – Նաքամուրա 0.5-0.5, 1-0, 0-1, 0,5-
0.5, 1-0 արդիւնք.3-2
Այս արդիւնքին հիման վրայ եւ միայն 5-րդ 
պլից մրցումով ռուս երիտասարդ մեծ 
վարպետ Տանիլ Տուպով կրցաւ յաղթել ամե-
րիկացի Հիքարու Նաքամուրային եւ շահիլ 
մրցաշարքին տիղոսը:

 ՃաïñաÏ
Քլաչ ՉէëÇ Առóանó Øñóաßաñք
Աñáն»ան Յառաջ Անóաõ
Շաբաթավերջին սկսան Քլաչ Չէս ճատրակի միջազգային առցանց մրցաշարքի 
մրցումները ութ մեծ վարպետներու մասնակցութեամբ: Տեղի պիտի ունենան 
12 մրցումներ: Յաղթողը պիտի անցնի կիսաւարտական հանգրուան: Քառորդ 
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Արցախի «Տիգրանակերտ» Զօրավարժարանին 
Մէջ Յարձակողական Թեմայով Մարտավարական 
Զօրավարժութիւն Իրականացած Է

Վարչապետի Մամլոյ Խօսնակը Արձագանգեց 
Գագիկ Ծառուկեանի Ելոյթին

Սկիզբը Էջ 01

Պաշտպանութեան բանակի 
հիւսիսային ուղղութեամբ գործող 
միաւորումներէն մէկուն մէջ ընթացող 
տեսչական ստուգումներուն ծիրէն 
ներս՝ առանձին զրահահրասայլային 
զօրամասերէն մէկուն հետ՝ իրա-
կանացած է գումարտակային մարտա-
վարական զօրավարժութիւն, որուն 
մարտական հրաձգութեան փուլը 
խաղարկուած է 7 յունիսին, բանակի 
«Տիգրանակերտ» զօրավարժարանին 
մէջ: Այս մասին կը տեղեկացնէ ԱՀ ՊՆ 
մամուլի ծառայութիւնը:
Յարձակողական թեմայով իրակա-
նացած մարտավարական զօրա-
վարժութիւններուն ընթացքին 
խաղարկուած են ռազմական 
իրադրութեան առկայ եւ հաւանա-
կան զարգացումներու բնոյթէն բխող 
տարբեր մարտավարական դրուագներ, 
որոնց կը հետեւէին ՀՀ ՊՆ ռազմական 
վերահսկողութեան ծառայութեան 
պետ, զօրավար-գնդապետ Մովսէս 
Յակոբեանը, ԱՀ պաշտպանութեան 
նախարար, ՊԲ հրամանատար, 
զօրավար-հրամանատար Ճալալ 
Յարութիւնեանը, բարձրաստիճան 
զինուորական պաշտօնեաներ:
Մարտավարական զօրավարժու-
թիւններուն ողջ ընթացքին մասնակից 

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի 
մամուլի խօսնակ Մանէ Գէորգեանը 
ֆեյսպուքեան գրառմամբ անդրա-
դարձած է ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ 
Ծառուկեանի ելոյթին։
«Կը կարծեմ պարոն Ծառուկեանը 
պարզապէս մտահոգուած է շարք մը 
քրէական գործերու ընթացքով, որոնք 
կը վերաբերին փողերու լուացման, 
ընտրակաշառք բաժնելուն, հարկերէն 
խուսափելուն, քորուփցիային: Եթէ 

անձնակազմը ցուցաբերած է 
պատրաստուածութեան եւ կազմա-
կերպուածութեան բարձր մակարդակ, 
որուն շնորհիւ հնարաւոր դարձած է 
իրականացնել հրամանատարներուն 
կողմէ ընդունուած համապատասխան 
որոշումներն ու մտայղացումները, իսկ 
հրետանային ստորաբաժանումներուն 
հետ աշխոյժ փոխգործակցութեան 
ապահովման իբրեւ արդիւնք ստանա-
լով համապատասխան կրակային 
աջակցութիւն խոցել պայմանական 
հակառակորդի թիրախները, ամբողջ 
ծաւալով իրագործել առաջադրուած 
մարտական խնդիրն ու զբաղցնել 
առաւել նպաստաւոր կրակային բնա-
գիծեր:
Ընդհանուր առմամբ զօրավարժու-
թեան ընթացքին ներգրաւուած 
ստորաբաժանումները գործած են 
ներդաշնակ ու փոխգործակցուած, 
իսկ մարտավարական գործողու-
թիւնները ամբողջութեամբ կը համա-
պատասխանէին զօրատեսակին 
առաջադրուած իրական մարտա-
կան խնդիրներուն ու հաւանական 
հակառակորդին կողմէ սպասուող 
մարտահրաւէրները չէզոքացնելու 
արդի պահանջներուն:

պարոն Ծառուկեանը կը կարծէ, որ 
իր քաղաքական յայտարարութիւննե-
րը կը շեղեն քննութեան բնակա-
նոն ընթացքը, սխալ հաշուարկ է, 
որովհետեւ Հայաստանի մէջ բոլորը 
հաւասար են օրէնքի առաջ, նաեւ՝ 
ապօրինի ձեռքբերուած գոյքը բռնա-
գանձելու մասին օրէնքի առաջ, որով 
մտահոգուելու առիթ նոյնպէս պարոն 
Ծառուկեանը կրնայ ունենալ»,– գրած 
է ան:

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Վրաստանի Մէջ Անյայտ Անձեր Վնասած Են 
Հայկական Եկեղեցւոյ Մերձակայքը Գտնուող 
Գերեզմանատան Տարածքը

Խօսքը կը վերաբերի եկեղեցւոյ, որ 
կը թուագրուի 19-րդ դարու կէսերուն։ 
Ընդ որում՝ Կոմանը կարեւոր է հին 
աշխարհի պատմութիւնը ուսումնա-
սիրելու տեսանկիւնէ։ Հնագէտները 
բազմիցս յայտնաբերած են այդտեղ 
կաւէ սպասքի բեկորներ, որոնք կը 
թուագրուին պղինձի եւ վաղ երկաթի 
դարերուն։
«Տեղանքը ուսումնասիրելէ ետք արդէն 
հաստատուած են ծանր սարքերու 
աշխատանքի հետքերը եկեղեցւոյ 
տարածքին։ Մասնագէտները յայտնա-
բերած են մարդկային ոսկորներ, որոնք 

անկանոն կերպով տարածուած են 
եկեղեցւոյ շուրջ։ Եկեղեցւոյ մուտքին 
մօտ տեղադրուած քարը նոյնպէս 
վնասուած է»,-հաղորդած են կառոյ-
ցէն։
Վրաստանի ՆԳՆ-եան կողմէ յարու-
ցուած է քրէական գործ բողոքի 
դիմում ստանալէ ետք։ Կը նշուի, 
որ ոստիկանները պէտք է պարզեն 
խումբը, որ կատարած է անօրինա-
կան աշխատանքները մշակութա-
յին ժառանգութեան յուշարձանի 
տարածքին։
Քննութեան զուգահեռ մասնա-
գէտները պէտք է պարզեն կառոյցին 
հասցուած վնասի աստիճանը։

Լուրեր Աշխարհէն
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րութիւնները համաճարակի դէմ 
պայքարին մէջ:
Նախագահ Սարգսեան շնորհա-
կալութիւն յայտնած Էսթոնիոյ նախա-
գահին` «Հայաստանի մանուկներ» 
հիմնադրամին (COAF) 30 հազար 
եուրօյ տրամադրելու համար, որ 
պիտի օգտագործուի համավարակի 
դէմ պայքարին եւ համապատասխան 
բժշկական պարագաներ ձեռք բերելու 
համար: Շար. Էջ 23

Ատրպէյճանի Իշխանութիւնը Սպառնալիք 
Է Տարածաշրջանային Խաղաղութեան Եւ 
Անվտանգութեան Համար. Արտաքին Գործոց 
Նախարարութիւն

ՀՀ Նախագահը Աշխատանքային Քննարկում 
Ունեցաւ Առողջապահութեան Մարզի 
Մասնագէտներուն Հետ

Շտապ Օգնութեան Աշխատակիցները Պիտի 
Պարգեւատրուին

Էսթոնիա Կ ՛աջակցի «Հայաստանի Մանուկներ» 
Հիմնադրամին` Համավարակի Դէմ Պայքարելու 
համար

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

«Ատրպէյճանի բարձրագոյն ղեկա-
վարութիւնը պատրաստ չէ խաղա-
ղութեան», - Հայաստանի արտաքին 
գործոց նախարարութեան խօսնակ՝ 
Աննա Նաղտալեան հանդէս եկած 
է ատրպէյճանական իշխանական 
տարբեր օղակներու «ռազմատենչ 
յայտարարութիւններու առնչութեամբ» 
յայտարարութեամբ:
Արտաքին Գործոց Նախարարութեան 
մեկնաբանութեան մէջ մասնաւո-
րապէս ըսուած է. «Վերջին շրջա-
նին Ատրպէյճանի բարձրագոյն 
ղեկավարութեան եւ տարբեր 
գերատեսչութիւններու կողմէ 
կը կատարուին բովանդակային 
կառուցուածքէ զուրկ, ջղագարու-
թիւն յիշեցնող հակահայկական 
մրցակցային յայտարարութիւններ: 
Տպաւորութիւն կը ստեղծուի, որ 
Ատրպէյճանի ղեկավարութիւնը 
կը փորձէ գերազանցել իր նախկին 
հակահայկական յայտարարու-
թիւնները, որ տասնամեակներու 
ընթացքին հետեւողական հակա-
հայկական քարոզի պայմաններուն 
մէջ չիւրին գործ չէ»:
Արտաքին Գործոց Նախարարութեան 
խօսնակը նշած է, որ յատկանշա-
կան է, որ սեփական ժողովուրդի 
առջեւ ատելութիւն քարոզող եւ 
պատերազմի սպառնալիքներով 
հանդէս եկող Ատրպէյճանի բռնա-
պետական իշխանութիւնները 
կ’օգտագործեն «Քորոնա» ժահրի 
դէմ պայքարը, իրենց երկրին մէջ 
մարդու իրաւունքներու լայնածաւալ 
խախտումներ կատարելու համար. 
իրողութիւն, զոր բարձրաձայնուած 
է շարք մը հեղինակաւոր միջազգա-
յին եւ տարածաշրջանային կազմա-
կերպութիւններու կողմէ:
«Այնուհանդերձ, որքան ալ որ 

Հայաստանի մէջ «Քորոնա»-ի համա-
վարակով պայմանաւորուած իրա-
վիճակը, անոր կանխարգիլման ու 
յաղթահարման գծով ձեռնարկուող 
քայլերը, ինչպէս նաեւ առկայ 
կարելիութիւնները։ Այս մասին կը 
յայտնեն ՀՀ նախագահի մամուլի 
վարչութենէն։
Հանդիպման ծիրէն ներս՝ առողջա-
պահական համակարգի խնդիրները 
քննարկելու նպատակով՝ նախագահ 
Արմէն Սարգսեան, Յունիս 9-ին, 
նախաձեռնեց աշխատանքային 
քննարկում մը, որուն մասնակցեցան 
առողջապահութեան նախարար Արսէն 
Թորոսեանը, «Արաբկիր» բժշկա-
կան կեդրոնի գիտական ղեկավար, 
առողջապահութեան նախկին նախա-
րար Արա Բաբլոյեանը, Երեւանի 
պետական բժշկական համալսարա-
նի ղեկավար, առողջապահութեան 
նախկին նախարար Արմէն Մու-
րատեանը, «Նորք ինֆեկցիոն 
կենտրոն»-ի տնօրէն Մհեր Դաւի-
թեանցը, առողջապահութեան նախա-
րարութեան «Հիւանդութիւնների 
վերահսկման եւ կանխարգելման 
ազգային կենտրոն»-ի տնօրէն 
Արտաւազդ Վանեանը, «Սուրբ 
Գրիգոր Լուսաւորիչ» բժշկական 
կեդրոնի կրծքային վիրաբուժու-
թեան բաժանմունքի վարիչ Յովհան-
նէս Սարկաւագեանը, «Աստղիկ» 
բժշկական կեդրոնի տնօրէն Ասատուր 
Ասատրեանն ու նոյն կեդրոնի սրտա-
յին վիրաբուժութեան բաժանմունքի 
ղեկավար Միհիր Սուսանին:
Նախագահ Սարգսեան նշեց, որ 
հանդիպման նպատակն է առողջա-
պահութեան ոլորտի պատասխա-
նատու ներկայացուցիչներուն, յայտնի 
մասնագէտներուն հետ քննարկել երեք 
հիմնական հարց` համավարակին 
հետ կապուած ներկայ իրավիճակը 
եւ յառաջիկայ կատարուելիքները, 

հայերու դէմ ատելութեան քարոզը 
եւ պատերազմի սպառնալիքները 
միտուած ըլլան ներքին լսարանին, 
նման յայտարարութիւնները լրջօրէն 
կը վնասեն խաղաղ գործընթացին եւ 
կը մատնանշեն, որ ոչ թէ Ատրպէյճա-
նի ժողովուրդը, այլ Ատրպէյճանի 
բարձրագոյն ղեկավարութիւնը 
պատրաստ չէ խաղաղութեան», - 
ըսուած է մեկնաբանութեան մէջ:
Արտաքին Գործոց Նախարարու-
թեան յայտարարութեան մէջ նշուած 
է, որ Ատրպէյճանի ղեկավարութեան 
հակահայկական գործողութիւնները 
արդէն ստացած են իրենց իրաւա-
կան գնահատականը միջազգային 
ատեաններու կողմէ: Այսպէս, Մարդու 
իրաւունքներու եւրոպական դատա-
րանի (ՄԻԵԴ) «Մակուչեանը եւ 
Մինասեանը ընդդէմ Ատրպէյճանի եւ 
Հունգարիայի» գործով դատավճիռը 
դատապարտեց ատրպէյճանական 
պետութեան ցեղապաշտական քաղա-
քականութիւնը, որ արտայայտուած 
էր մարդասպան Ռամիլ Սաֆարո-
վին ներելու, ազատ արձակելու եւ 
պարգեւատրելու գործողութիւններով:
Հայատեացութիւնը որպէս ներքին 
համախմբման եւ իշխանութեան օրի-
նաւորութեան հիմնական աղբիւր 
դիտարկող Ատրպէյճանի ներկայիս 
իշխանութիւնը սպառնալիք է ոչ միայն 
Արցախի, Հայաստանի եւ ողջ հայ 
ժողովուրդի, այլ տարածաշրջանային 
խաղաղութեան եւ անվտանգութեան 
համար, ըսուած է յայտարարութեան 
մէջ:
Արտաքին Գործոց Նախարարութիւնը 
կ’ընդգծէ, որ Արցախի եւ Հայաստանի 
անվտանգային համակարգը բաւարար 
համալիր եւ կայուն է, արդիւնաւէտօրէն 
հասցէագրելու եւ հակադարձելու նման 
սպառնալիքներ:

առողջապահական համակարգի 
կառավարման առնչուած խնդիրները, 
եւ թէ Հանրապետութեան նախագահն 
ու նախագահական կառոյցը ինչո՛վ 
կրնան աջակցիլ այդ խնդիրներու 
լուծման եւ համավարակի յաղթա-
հարման:
Անդրադառնալով համավարակային 
վիճակին` նախագահ Սարգսեան 
մասնաւորապէս նշեց, որ տիրող 
կացութիւնը բարդ է, իսկ իւրաքանչիւր 
փորձառու մասնագէտի կարծիք 
կարեւոր է ճիշդ որոշումներ տալու 
եւ լուծումներ գտնելու առումով: Ըստ 
անոր, երկիրը այս պահուն կը գտնուի 
ծանր իրավիճակի մէջ, եւ նախագահը 
իր սահմանադրական իրաւունքներէն 
ալ պէտք է դուրս գայ ու գործէ նաեւ 
իբրեւ մէկը, որ կրնայ աջակցիլ եւ 
օգնել` մանաւանդ իր միջազգային 
կապերով եւ կարելիութիւններով, բայց 
եւ այնպէս ինք պէտք է նախ գիտնայ, 
ճշդէ, թէ երկիրը ինչի՞ կարիք ունի, 
որպէսզի ատոր համաձայն դիմէ:
Ան շատ կարեւոր համարեց ռազմա-
վարութիւնը, որմէ պիտի բխի յստակ 
ծրագիր, իսկ ծրագիրէն` աշխա-
տանքային ծրագիրներ առանձին 
միաւորներու համար, էական նկա-
տուեցաւ նաեւ կառավարումը. 
«Կառավարումը պէտք է ըլլայ ճիշդ, 
ժամանակին` ռազմավարական ծրա-
գիրին համապատասխան եւ բարձր 
կարգապահութեամբ` ներգրաւելով 
բոլոր կարելիութիւնները»:
Հանրապետութեան նախագահը 
նպատակայարմար համարեց, որ 
Յունիս 21-ին` «Բուժաշխատողի 
օրուան» առիթով, բժիշկներն ու 
բժշկական մարզին մէջ աշխատողնե-
րը արժանանան պետական բարձր 
պարգեւներու: Նախագահ Սարգսեան 
առողջապահութեան նախարարին 
առաջարկեց այդ հարցը բարձրացնել 
կառավարութեան նիստին:

Ի պատասխան ԱԺ պատգամաւոր 
Արման Աբովեանի հարցին, թէ արդեօ՞ք 
շտապօգնութեան աշխատակիցները 
այս ամիս պարգեւատրուած են, թէ՞ 
ոչ, ՀՀ առողջապահութեան նախա-
րարութեան մամուլի խօսնակը կը 
տեղեկացնէ, որ առողջապահութեան 
նախարար Արսէն Թորոսեանի կողմէ 
կը նախատեսուի պարգեւատրում 
շտապօգնութեան աշխատակիցնե-
րուն, ինչպէս նախորդ, այնպէս ալ 
Մայիս ամսուան համար:

Հանրապետութեան նախագահ Արմէն 
Սարգսեան  հեռախօսազրոյց ունե-
ցած է Էսթոնիոյ Հանրապետութեան 
նախագահ Քերսթի Քալիւլայտի հետ:
Նախագահները խօսած են երկու 
երկիրներու մէջ «Քորոնա» համա-
ճարակի հետ կապուած իրավի-
ճակին, անոր կանխարգիլման ու 
յաղթահարմանն ուղղուած միջո-
ցառումներուն շուրջ, քննարկած 
համագործակցութեան հնարաւո-
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Էսթոնիա Կ ՛աջակցի «Հայաստանի Մանուկներ» 
Հիմնադրամին` Համավարակի Դէմ Պայքարելու 
համար

Եւս 3 Բժշկական Կեդրոն Կը Միանայ «Քորոնա» 
Համաճարակին Դէմ Պայքարին

Հայաստանի Մէջ Կը Ստեղծուի COVID-19-ի 
Գիտական Խորհուրդ

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Սկիզբը Էջ 22

Հայաստանի եւ Էսթոնիոյ նախա-
գահները անդրադարձած են նաեւ 
երկկողմ յարաբերութիւններու 
զարգացման` մասնաւորապէս 
ընդգծելով արհեստագիտութիւննե-
րու, արհեստական բանականու-
թեան, գիտարուեստի, կրթական 
ոլորտներու մէջ երկու երկիրներու 
համագործակցութեան մեծ ներու-
ժի առկայութիւնը, ներառեալ նաեւ` 

Յառաջիկայ օրերուն «Քորոնա» 
համաճարակի դէմ պայքարին մէջ 
առողջապահական համակարգի 
մահճակալներու քանակը պիտի 
աւելնայ մօտ 240 մահճակալով:
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան 
կը յայտնէ, որ յառաջիկայ օրերուն 
«Քորոնա» համաճարակին դէմ 

Հայաստանի մէջ կը ստեղծուի 
COVID-19-ի գիտական ուսումնա-
սիրութիւններու համակարգման 
գիտական խորհուրդ` գիտական 
ջանքերը միաւորելու եւ լուծումներ 
գտնելու համար:
COVID-19-ի գիտական ուսումնա-
սիրութիւններու համակարգման 
գիտական խորհրդին մէջ ընդգրկուած 
են Հայաստանի Գիտութիւններու 
ազգային ակադեմիայի (ԳԱԱ), 
Առողջապահութեան նախարա-
րութեան «Հիւանդութիւններու եւ 
կանխարգելման ազգային կեդրոն»-ը 
եւ համալսարանական մասնագէտներ:
ԳԱԱ-էն կը յայտնեն, որ խնդիրը 
քննարկուած է Յունիս 9-ին տեղի 
ունեցած Գիտութիւններու ակադե-
միաներու միջազգային միութեան 
ժահրագիտութեան գիտական խոր-

նախագահական ATOM նախա-
ձեռնութեան ծիրէն ներս փոխգոր-
ծակցութիւնը: Այս շրջագիծին մէջ 
նշուած է, որ նախագահ Արմէն 
Սարգսեանի` աշնան Էսթոնիա 
նախատեսուող պաշտօնական այցը 
նոր խթան պիտի հանդիսանայ 
երկու բարեկամ երկիրներու համա-
գործակցութեան խորացման:

հուրդի հիմնադիր առցանց գիտա-
ժողովի ընթացքին, որուն մաս-
նակցած են Ռուսիոյ, Չինաստանի, 
Պելառուսիոյ, Հայաստանի, Վրաս-
տանի, Ղրղզիստանի, Տաջիկստա-
նի, Ուզպեքիստանի եւ Ուքրանիոյ 
ժահրագիտութեան, համաճարա-
կաբանութեան, մանրէաբանութեան, 
ախտազերծութեան ոլորտներու 
յայտնի մասնագէտներ:
«Կարեւոր է, որ մասնագէտները` 
ժահրաբանները, համաճարակա-
բանները, կը միաւորուին միջազգային 
եւ ազգային մակարդակով, եւ մենք 
արդէն կը տեսնենք խնդրի նկատմամբ 
գիտական կեդրոնացում»,- ըսած է 
ՀՀ ԳԱԱ Բնական գիտութիւններու 
բաժանմունքի ակադեմիկոս-քարտու-
ղար Ռուբէն Յարութիւնեան:

ԳՈՅԺ

ՄԱՀԱԶԴ

Պէյրութի Վահան Թէքէեան վարժարանի 
Հոգաբարձութիւնը, Տնօրէնութիւնը եւ ողջ 
ուսուցչակազմը  սրտի խոր կսկիծով կը 
գուժեն վարժարանիս հոգաբարձութեան 
երկարամեայ նախկին գանձապահ, նորոգ 
հանգուցեալ Ընկ. Գրիգոր Քիւրէճեանի 
կողակից՝ Ընկերուհի Մաքրուհի Քիւրէ-
ճեանի անակնկալ մահը:
Ընկերուհի Քիւրէճեան իր կողակիցին 
հետ միասին, անշահախնդիր հոգատա-
րութեամբ նեցուկ կանգնեցաւ վարժարա-
նիս կրթական վերելքին ու գոյատեւման: 
Անոր թողած վաստակն ու նուիրումը դրոշմուած պիտի մնայ 
վարժարանիս բազմամեայ պատմութեան մատեանին մէջ:
Յիշատակն արդարոց օրհնութեամբ եղիցի:

 Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանի
Հոգաբարձութիւն, Տնօրէնութիւն եւ Ուսուցչակազմ

Տիկին Մայտա Քիւրէճեան եւ զաւակները Արմէն,Ռաֆֆի եւ Լոռի 
Քէլէշեաններ (Լոս Անճելոս) 
Տէր եւ Տիկին Արսէն եւ Մարինա Սարաֆեան եւ դուստրը Փերլա 
Տէր եւ Տիկին Սարօ եւ Հիլտա Յարութիւնեան եւ զաւակները 
Նայիրի, Նանոր եւ Արամ (Նիւ Ճըրզի) 
Տիար Սեդրակ Եւ Օրդ. Սոնիա Քիւրէճեաններ 
Տիար Յակոբ եւ Օրդ. Ալիս Կակոսեաններ 
Տիկին Մարի Սարաֆեան 
Եւ համայն Քիւրէճեան, Դագէսեան, Յարութիւնեան, Սարաֆեան 
ընտանիքներ եւ ազգականներ, սրտի դառն կսկիծով կը գուժեն 
իրենց մօր, մեծ մօր, մօրաքրոջ եւ խնամիին 

ՄԱՔՐՈՒՀԻ ՔԻՒՐԷՃԵԱՆԻ
(Ծնեալ ԴԱԳԷՍԵԱՆ 1931-ին)

անակնկալ մահը որ պատահեցաւ Երկուշաբթի, 8 Յունիս, 
2020-ին: Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը կատարուեցաւ 
Չորեքշաբթի, 10 Յունիս, 2020-ին կէսօրէ ետք ժամը 2:00-ին, 
Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ, Անթիլիաս, ուրկէ 
հանգուցեալին մարմինը պիտի տեղափոխուի Ֆըրն Շըպէքի 
Ազգային գերեզմանատունը եւ ամփոփուեցաւ ընտանեկան 
դամբարանին մէջ: 
Փոխան ծաղկեպսակի նուիրատութիւնները կը խնդրուի կատարել 
Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանի ԳՐԻԳՈՐ եւ ՄԱՔՐՈՒՀԻ 
ՔԻՒՐԷՃԵԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՖՈՆՏԻՆ: Հեռ. +961 71 720598 
Միացեալ նահանգներու համար նուիրատութիւնները ուղղարկել 
հետեւեալ հասցէին: 
TEKEYAN CULTURAL ASSOCIATION - 755 Mt. Auburn Street, 
Watertown, MA 02472 
Memo: KRIKOR and MAKROUHI KUREDJIAN EDUCATIONAL 
FUND 
Ցաւակցական Ե Նամակի հասցէ email: kuredjianfamily@gmail.
com

***
Ընկ.հի Մաքրուհի Քիւրէճեանի մահուան տխուր առիթով 
«Նոր Օր» իր խորազգաց ցաւակցութիւնները կը յայտնէ իր 
դուստրերուն ինչպէս նաեւ ընտանեկան բոլոր պարագաներուն 
եւ հարազատներուն:

պայքարին մէջ առողջապահական 
համակարգին կը միանան Սպիտակի 
(100 մահճակալ), Վեդիի (100 մահճա-
կալ) բժշկական կեդրոնները եւ Մար-
տունիի Բժշկական կեդրոնի մէկ 
բաժանմունք (35-40 մահճակալ):
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Այլ մասնաւոր հիւանդանոցներ ևս 
սկսած են «Քորոնա»-ով հիւանդներ 
ընդունիլ, թէեւ ընդգրկուած չեն 
պետպատուէրով բուժում իրակա-
նացնող հիւանդանոցներու ցանկին 
մէջ: Անոնք են «Աստղիկ» և «Էրեբունի» 
բժշկական կեդրոնները:

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

Եւս 3 Բժշկական Կեդրոն Կը Միանայ «Քորոնա» 
Համաճարակին Դէմ Պայքարին

Միայն Արձագանգողի Դերին Մէջ Ըլլալը Պարտութեան 
Ճանապարհ Է. ՀՀ Պաշտպանութեան Նախարարը 
Ներկայացուցած Է Իր Տեսլականը

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
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Մինչ այժմ, Հայաստանի մէջ 9 բժշկա-
կան հաստատութիւն կ՛իրականացնէ 
Covid 19-ով հիւանդներու բուժումը: 
Անոնք են` «Նորք» վարակաբանա-
կան հիւանդանոցը, «Սուրբ Աստուա-
ծամայր» ծննդատունը, «Սուրբ 
Գրիգոր Լուսաւորիչ» բժշկական 
կեդրոնը, Վնասուածքաբանութեան 
եւ օրթոպեդիայի գիտական կեդրոնը, 
Ոստիկանութեան բժշկական վարչու-
թեան հիւանդանոցը, Վանաձորի եւ 
Գիւմրիի վարակաբանական հիւանդա-
նոցները, Արտաշատի բժշկական 
կեդրոնը:

Հայաստանի Հանրապետութեան 
պաշտպանութեան նախարար 
Դաւիթ Տոնոյեան ներկայացուցած է 
ՀՀ Զինուած Ուժերուն առնչութեամբ 
իր տեսլականը` անդրադառնա-
լով վերազինման եւ անվտանգու-
թեան միջավայրի պահպանման 
ուղղուած քայլերուն։ Տեսլականը 
հրապարակուած է ՀՀ պաշտպա-
նութեան նախարարութեան կայքէջին 
վրայ։ՀՀ պաշտպանութեան նախա-
րարի տեսլականը պաշտպանութեան 
ոլորտի եւ զինուած ուժերու զարգաց-
ման առաջնահերթութիւններուն 
վերաբերեալ
Զինուած ուժերու վերազինումը կը 
հետապնդէ քանի մը նպատակ.
– Առաջինը՝ այնպիսի ռազմական 
ներուժի ձեւաւորումն է, որ ոչ 
միայն պիտի զսպէ հակառակորդի 
ռեւանշիստական նկրտումները 
եւ զերծ պիտի պահէ լայնածաւալ 
ռազմական գործողութիւններ 
սկսելու գայթակղութենէն, այլեւ 
այդ գայթակղութեան պարագա-
յին՝ զայն արագօրէն պիտի զրկէ 
պատերազմավարման կարողու-
թիւններէն: Այդ ներուժը կոչուած է 
նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հակա-
մարտութեան բանակցային գործըն-
թացէն դուրս մղելու վերջնագրե-
րու, նախապայմաններու եւ սպառ-
նալիքներու բառապաշարը:
– Երկրորդը՝ վերազինումը նպատա-
կաուղղուած է զինուած ուժերու 
ստորաբաժանումները այնպիսի 

շարժունակ, ժամանակակից եւ 
գերճշգրիտ զինատեսակներով 
համալրելուն, որոնք պիտի գործեն 
ինքնաշխատ կառավարման տիրոյ-
թէն ներս եւ պիտի ապահովեն ստորա-
բաժանումներուն ապակեդրոնա-
ցուած ինքնուրոյն գործողութիւնները:
Շեշտադրելով որակական, այլ ոչ 
թէ քանակական ցուցանիշները` 
վերազինման իբրեւ արդիւնք ձեռք-
բերուող սպառազինութեան եւ 
ռազմական սարքերուն տեսակները 
պէտք է գերազանցեն արդէն իսկ 
առկայ եւ փոխարինուող սպառազինու-
թեան եւ ռազմական սարքերու (ՍՌՏ) 
տեսակներուն` կրակային հզօրութեան 
ու ճշգրտութեան, շարժունակու-
թեան, պաշտպանուածութեան եւ 
արագ արձագանգման իրենց հնարա-
ւորութիւններով:
– Երրորդը՝ վերազինումը նպատակ կը 
հետապնդէ հասնելու ՍՌՏ-ի առաւել 
երկարաժամկէտ եւ դիւրին՝ պակաս 
մարդկային միջոցներ պահանջող եւ 
մարդկային գործօնէն նուազագոյն 
կախում ունեցող շահագործման, 
սպասարկման ու կիրառման, ատոր 
իբրեւ արդիւնք՝ միջոցներու արդիւնա-
ւէտ օգտագործման:


