
«Հակահամաճարակային շարժումը 
դանդաղ արդիւնք է տալիս», - 
ֆէյսպուքեան գրառումով տեղեկա-
ցուցած է Առողջապահութեան 
նախարար՝ Արսէն Թորոսեան եւ 
ներկայացուցած է աղիւսակ, COVID-
19-ի կանխատեսուած ու իրական 
թիւերու վերաբերեալ. Յունիս 13-ին 
կը սպասուէր, որ հատէինք 20 հազար 
վարակակիրներու շեմը, մինչդեռ 
այսօր ունինք 18033 վարակակիր։

During World War I politically unsafe and uncertain 
situation dominated in Palestine under the Ottoman 
Turks until 1917 as the St. James Armenian Patriarchate 
remained vacant.

Հայ Քոյրերու վարժարանը 13 Մարտին փակեց իր 
դռները,  պսակաձեւ ժահրի  համաճարակին պատ-
ճառով, ենթարկուելով  նահանգի պարտադրած 
ինքնամեկուսացման պայմաններուն:

Միջօրէ, արեւ աստուած Միհրը, երկիր մոլորա-
կի իր ընթացքին մի ակնթարթ կանգնի երկնա-
կամարի բարձունքին, լոյսի ճառագայթները որպէս 
հրավառութիւն խուրձ-խուրձ նետի մոլորակի 
դէմքին, ողջոյն յղի հայրերին: 
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Հայաստանի Մէջ Բոլորը Հաւասար Են Օրէնքի Առաջ.

Նիկոլ Փաշինեան

Հայաստանի Մէջ «Քորոնա» Ժահրի Համաճարակը Կը 
Շարունակէ Մնալ Կառավարութեան Թիւ Մեկ Օրակարգային 
Խնդիրը. Նիկոլ Փաշինեան
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Հրեղէն  Փառքի Լոյս  Հայրերին The Armenian Patriarchate Of Jerusalem
During The First World War

Լոս Անճելըսի Հայ Քոյրերու Վարժարանի 
2019-2020 Տարեշրջանը Աւարտեցաւ

Սփիւռքի հայահոծ գաղութներուն մէջ օրըստօրէ ահագնացող 
ազգային, ընկերային, կրթական ճգնաժամերու շեմին, եւ 
ի մասնաւորի այս տարուայ Մայիսի կէսերուն կայացած՝ 
Յորդանանի Իւզպաշեան-Կիւլպէնկեան միակ հայկական 

վարժարանի փակման որոշումը լուրջ անհանգստութիւններու 
տեղիք կու տան, եւ հետեւաբար, ՌԱԿ-ի Կեդրոնական Վաչութիւնը 

որոշեց հանդէս գալ հետեւեալ յայտարարութեամբ.
Հիմնուելով Յորդանանի Իւզպաշեան-Կիւլպէնկեան վարժարանի մասին 
վերջին երկու տարիներու ընթացքին եղած հրապարակումներուն վրայ, 
յստակ է, որ այսօրուայ իրականութիւնը եւ փակման որոշումի պատճառները 
պատահական չեն, այլ տարիներու ընթացքին կուտակուած կառավարման 
եւ տնտեսական թերութիւններու արդիւնք են։ Առանց քննադատելու 
միտում ունենալու, կը հաւատանք, որ այս բացասական ընթացքը պէտք 
էր գերազանցապէս առաջնահերթ մտահոգոթիւնը ըլլար Յորդանանի 
համայնքի ղեկավարութեան եւ աշակերտներու ծնողներուն։ Գաղութը, ի 
վերջոյ, կենսականօրէն պէտք ունի եւ պիտի ունենայ այդ միակ հայկական 
վարժարանին։ Այս հրամայականէն դրդուած ալ, յորդանանահայութեան 
ամբողջ գիտակից զանգուածը այսօր իսկ պէտք է ձեռնարկէ յաւելուածական 
ամէն ճիգի, համագաղութային ջանքերով երկխօսութեան եւ վարժարանի 
վերաբացման շուրջ համաձայնութեան յանգելու։

Յայտարարութիւն
Պահպանենք Ազգային Վեհ Արժէքները 

Շար. Էջ 09
Շար. Էջ 02

Շար. Էջ 09

Շար. Էջ 09

Շար. Էջ 09

Ժողովուրդի ազատ կամարտա-
յայտման խոչընդոտելու (եւ 
ընդհանրապէս՝ կաշառակերութեան, 
չարաշահումներու, հարկեր վճարելէ 
խուսափելու եւ այլ) բոլոր դէպքերը 
պէտք է Հայաստանի օրէնսդրու-
թեամբ սահմանուած կարգով քննուին 
եւ յանգին օրէնքով նախատեսուած 
արդիւնքի: Այս մասին Facebook-ի 
իր էջին գրած է ՀՀ վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեանը եւ տեսանիւթ 
հրապարակած:
«Ազատութիւնը, ժողովրդավարու-Կառավարութիւնը 12 յունիսի 

արտահերթ նիստի ժամանակ որո-
շում ընդունեց երկրի մէջ արտա-
կարգ դրութեան ժամկետը եւս 
30 օրով՝ մինչեւ 13 յուլիս՝ ժամը 
17:00-ը ներառեալ երկարաձգելու 
վերաբերեալ։ 
Արտակարգ դրութիւն երկրին մէջ 
յայտարարուած էր 16 մարտին եւ 
երկարաձգուած էր մինչեւ 14 մայիս, 
ապա՝ 13 յունիս:
«Այն պատճառները, որոնցով արտա-
կարգ դրութիւնը յայտարարուած էր, 
կը շարունակեն գոյութիւն ունենալ, 
եւ անոնց արձագանգելու պատշաճ 
եւ արդիւնաւէտ մեքենականութիւն 
ապահովելու համար անհրաժեշտ 
է կրկին երկարաձգել արտակարգ 
դրութեան ժամկէտը»,- նշած է 
արդարադատութեան նախարար 
Ռուստամ Բադասեանը:

Ազգային անվտանգութեան ծառա-
յութիւնը (ԱԱԾ)  միջնորդութիւն ներ-
կայացուցած է Երեւանի ընդհանուր 
իրաւասութեան դատարան, Գագիկ 
Ծառուկեանին կալանաւորելու 
վերաբերեալ, «Ազատութեան» 
յայտնեց ընդդիմադիր «Բարգաւաճ 
Հայաստանի» առաջնորդի փաստա-
բան՝ Էմին Խաչատրեան: Կալանքի 
քննութեան նիստի օրը յայտնի չէ։

ՀՀ գլխաւոր դատախազ Արթուր 
Դաւթեանը Ազգային ժողով ներկա-
յացուցած է միջնորդութիւններ՝ 
ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկեանը 
կալանաւորելու համար թոյլտւու-
թիւն ստանալու համար։ Այժմ ան 
խորհրդարանին կը ներկայացնէ 
Ծառուկեանը անձեռնմխլիութենէն 
զրկելու եւ կալանաւորելու հիմքերը։
Առաջին դրուագով Դաւթեանը 
պատմեց, որ ՀՀ քաղշին կոմիտէի 
ղեկավարի ներգրաւմամբ գործի 
ընթացքին յայտնաբերուած են 
ընկերութիւններէն մէկուն փաստա-
թուղթերը, որոնց մէջ կը յիշատակուին 
2017 թուականի խորհրդարանա-
կան ընտրութիւններու ժամանակ 
«Ծառուկեան» դաշինքի բաժնած 
ընտրակաշառքներու մասին տեղե-
կութիւններ։

Ցաւօք սրտի, Հայաստանի մէջ 
«Քորոնա» ժահրի համաճարակը կը 
շարունակէ մնալ կառավարութեան 
թիւ մէկ օրակարգային խնդիրը, 
կառավարութեան նիստի ժամանակ 
ըսած է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշի-

թիւնը, օրինականութիւնը Հայաստա-
նի մէջ այլընտրանք չունի: Բոլորը 
հաւասար են օրէնքի առաջ»,-նշած 
է ան:

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 թիւերով 
պիտի արտայայտուի ամենաշուտը 
մէկ շաբաթ ետք: Այսինքն՝ այսօր կը 
տեսնենք մեր՝ մէկ շաբաթ առաջուան 
կարգապահութեան մակարդակը:

Հայաստանի Մէջ 
Արտակարգ Դրութիւնը 
Երկարաձգուեցաւ Մինչեւ 
13 Յուլիս

Ծառուկեան Չ՚ընդունիր Իր 
Դէմ Եղած Մեղադրանքը

Գլխաւոր Դատախազը 
ԱԺ-Ի Մէջ Ներկայացուց 
Ծառուկեանը 
Կալանաւորելու Հիմքերը

Արսէն Թորոսեան. 
«Հակահամաճարակային 
Շարժումը Դանդաղօրէն 
Արդիւնք Կու Տայ»
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Մեր  Դրօշը Մեր Կեներուն 
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Հաղորդագրութիւն
Պահպանենք Ազգային Վեհ Արժէքները 

Հաղորդագրութիւն
Գերագոյն Հոգեւոր Խորհրդի Ժողով
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում

Սկիզբը Էջ 01

Հաշուի առնելով, որ կենսական նշանակութեամբ այս վարժարանը արդէն 
իսկ ունի 58-ամեայ կրթական աւանդ եւ փորձառութիւն, մանկավարժական 
հմտութիւն, միջազգային կազմակերպութիւններու հետ արմատացած 
համագործակցութեան փորձ, եւ առաւել կարեւորը, 30-է աւելի արձա-
նագրուած հայ աշակերտներ եւ աշակերտուհիներ, ըստ երեւոյթին նոյնքան 
ալ արաբ քրիստոնեայ աշակերտներ, ՌԱԿ-ը համոզուած է, որ վարժարանը 
բաց պահելու անհրաժեշտութիւնը այսօր իսկ կը շարունակէ մնալ կենսական 
պահանջք, եւ այս հարցի բարենպաստ լուծման բանալին յստակօրէն կը 
կայանայ համագաղութային նոր եւ խորքային երկխօսութեան, Վարժարանի 
կրթական առաքելութեան վերարժեւորումին, կրթական նոր ոճի մշակման, 
ինչպէս նաեւ նորարար մօտեցումներուն, եւ ի մասնաւորի, երիտասարդ, 
պիտանի եւ մասնագէտ նոր ղեկավարութեան նշանակումին մէջ։ 
Հետեւաբար, ՌԱԿ-ը շահագրգիռ բոլոր կողմերուն կոչ կ’ընէ փակման 
որուշումը վերանայելու, ապաւինելով Յորդանանի հայ համայնքին, հոգեւոր 
Առաջնորդին եւ ծնողներուն բանիմացութեան, պատասխանտւութեամբ 
եւ բարեխղճութեամբ պահպանելու համար վարժարանի գոյերթը։
Որպէս գաղութի գիտակից եւ մտահոգ, առաջադէմ ղեկավարութեան 
մաս, ՌԱԿ-ի Յորդանանի մեր շրջանակի ընկերներուն կը յանձնարարենք, 
որ ընթացք տան ազգային համախոհութեան, լուծումներ որոնելով եւ 
ճշդումներ սահմանող համագաղութային, կրթական եւ ծնողաց կառու-
ցաղական երկխօսութեան ընդմէջէն խթանելու համար Վարժարանին 
շարունակականութեան ծրագիրը։
Յորդանանի միակ ազգային վարժարանը գաղութի բարոյական յենարանն 
է, հայապահպանումի միակ դարբնոցը, ազգային ողնաշարը, համայնքի 
ինքնութեան երաշխիքը։ Հետեւաբար, ամէն ջանք պէտք է տարուի, 
որպէսզի այս վեհ արժէքները պահպանուին գաղութի հայաշունչ ազգային 
կառոյցներէն, ի մասնաւորի, Իւզպաշեան-Կիւլպէնկեան վարժարանէն ներս:
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Յունիսի 16-ին Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնում, նախագահութեամբ 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ 
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսի, տեղի ունեցաւ 
Գերագոյն հոգեւոր խորհրդի ժողով: 
Ժողովի օրակարգում ընդգրկուած 
էին համավարակի կանխարգել-
մանն ուղղուած քայլերին, հոգեւոր 
կրթական հաստատութիւններին, 
Մայր տաճարի հիմնանորոգութեան 
ընթացքին եւ ազգային-եկեղեցական 
կեանքին առնչուող հարցեր։ 
Համավարակի ընթացքում Մայր 
Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի եւ թեմերի 
կողմից հայրենիքում իրականա-
ցուող սոցիալական աջակցու-
թեան լայնածաւալ ծրագրերի 
մասին զեկոյց ներկայացրեց Մայր 
Աթոռի Սոցիալական ծառայու-
թիւնների գրասենեակի տնօ-
րէն Արժանապատիւ Տ. Մարկոս 
քահանայ Մանկասարեանը։ 
Տեղեկացուեց, որ Մայր Աթոռի 
միջոցներով, սփիւռքի թեմերից, 
բարերարներից եւ հիմնադրամնե-
րից ստացուած գումարներով 
ծրագրեր են իրագործուել սոցիա-
լական, առողջապահական եւ 
կրթական ոլորտում, որոնց մասին 
պարբերաբար պատշաճ կերպով 
իրազեկւում է հանրութեանը։ Ծանու-
ցուեց Վեհափառ Հայրապետի 
մասնաւոր տնօրինութեամբ Լիբա-
նանի եւ Սիրիայի հայ համայնքնե-
րին ցուցաբերուած զօրակցութեան 
մասին։ 
Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդը գնա-
հատանքով ողջունեց կատարուած 

աշխատանքները՝ կարեւորելով 
առկայ դժուարին պայմաններում 
կարիքաւոր ընտանիքներին ցու-
ցաբերուող աջակցութիւնը, ինչպէս 
նաեւ առողջապահական եւ կրթա-
կան ոլորտում ՀՀ կառավարու-
թեանը բերած օգտակարութիւնը։ 
Ժողովականները քննարկեցին նաեւ 
ծրագրերի յետագայ ընթացքին 
վերաբերող հարցեր։
Ժողովի ընթացքում լսուեց Մայր 
Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Վարչա-
տընտեսական բաժնի տնօրէն 
Գերաշնորհ Տ. Մուշեղ եպիսկոպոս 
Բաբայեանի զեկոյցը Մայր 
Տաճարի հիմնանորոգութեան եւ 
ամրակայման աշխատանքների  
ընթացքի մասին։ Սրբազանը 
տեղեկացրեց, որ պայմանաւորուած 
համավարակով աշխատանքները 
դադարեցուել էին եւ վերսկսուե-
ցին միայն վերջերս։ Ծանուցուեց, 
որ աւարտին են մօտեցել տաճա-
րի կենտրոնական գմբէթի աշխա-
տանքները, արդիւնքում՝ յունիսի 
14-ին Ամենայն Հայոց Կաթո-
ղիկոսի ձեռամբ կատարուեց գմբէ-
թի նորակերտ խաչի օծման եւ 
տեղադրման արարողութիւնը։ 
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Յունիսի 15-ը Հայաստանի 
Հանրապետութեան դրօշի  
պետական օրն էր։ 
2006 թուականի այս օրը 
ՀՀ Ազգային Ժողովը ընդու-
նեց` «Հայաստանի Հանրա-
պետութեան պետական դրօ-
շի մասին» եւ «Հայաստանի 
Հանրապետութեան պետական 
զինանշանի մասին» նոր 
օրէնքները։ 
Հայկական եռագոյնը  մեր այն 
պետական խորհրդանիշներէն 
մէկն  է, որ մեր կեներուն մէջ 
կը կրենք, ինչպէս միայն մեր 
ազգին բնորոշ գիծերը, միայն 
մեր ազգը բնորոշ վարքն ու 
մարմնի  արտաքին յատկա-
նիշները։ Չեմ կրնար ըսել, որ 
արդեօ՞ք բոլոր ազգերը նոյնը 
կը զգան իրենց պետական 
դրօշին հանդէպ  ինչպէս մենք, 
բայց  վստահաբար կրնամ 
փաստել, որ  ամեն  հայորդիի 
համար՝ անկախ իր բնակած 
երկրէն, հայկական  եռագոյնը 
այն է՝ ինչ, որ է ընտանիքի 
անդամը՝ հայրը, մայրը, քոյր-
եղբայրը։ Հայը անձը հայկա-
կան եռագոյնը հպարտութեամբ 
ծածանելու սովորութիւն ունի 
նոյնիսկ  առանց որեւէ առիթի 
եւ այս բանը ան կ՛ընէ ամենայն 
հպարտութեամբ։
Իւրաքանչիւր երկրի դրօշի 
գոյները կամ խորհրդանիշնե-
րը կը բխին իրենց ազգային 
առանձնայատկութիւններէն, 
անոնց ապրած պատմական 
կեանքէն... Հայաստանի եռա-
գոյնը իր երեք գոյներուն  
մէջ  կը կրէ մեր դարաւոր 
անցեալի ցաւն  ու պայծառ 
ապագայի միաժամանակէտ  
ուժը, Հայաստանի համար 
թափուած արիւնը, հայ ժողո-
վուրդի մշտական պայքարը 
յարատեւման, քրիստոնէական 
հաւատքի եւ Հայաստանի 
անկախութեան եւ ազատու-
թեան համար, խաղաղ երկինքի 
տակ ապրելու  կամքն ու յոյսը, 
հայ ազգի արարող կամքի 
ուժը....
Մեր դրօշը մեր հպարտութեան 
առիթներէն մէկն, մեր ազգա-
յին մասունքներէն մէկն է, 
մեր ինքնութեան ներդաշ-
նակ շարունակութիւնը...: 
Ան դաջուած է մեր կենի մէջ: 
Կ՛ապրի մեր հոգիին ու սրտին 
ամենանուիրական անկիւննե-
րուն մէջ։ 
Ամուր ու անխախտ  պահենք 
Հայաստանի Հանրապե-
տութեան անկախութիւնը, 
Հայաստանի պետական 
խորհրդանիշներ՝ դրօշն ու 
զինանշանը, հայկական եկե-
ղեցին,  հայու արարող հոգին  
ու անսասան կամքը եւ այս ամէ-
նուն  համար մեզի  ուժ պէտք է: 
Այդ ուժը՝ մեր միասնականու-
թեան մէջն է։ 

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
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Հրեղէն  Փառքի Լոյս  Հայրերին
Ծնողները Հաւասար են Աստուծոյ,Նոյնիսկ Աստուած
Չի կարող Վճարել Պարտքը Ծնողքների 

ՊՕՂՈՍ  ԱՐՄԷՆԱԿ  ԼԱԳԻՍԵԱՆ
 

Միջօրէ, արեւ աստուած 
Միհրը, երկիր մոլորա-
կի իր ընթացքին մի 

ակնթարթ կանգնի երկնա-
կամարի բարձունքին,   լոյսի 
ճառագայթները որպէս հրա-
վառութիւն խուրձ-խուրձ նետի 
մոլորակի դէմքին, ողջոյն յղի 
հայրերին: Արե՜ւ, արմէնները 
նրա լոյսին պաշտամունք 
նուիրեցին, որ իրենց լեռնե-
րի աշխարհին յաւերժութիւն 
պարգեւէր, իրենց արտերի 
ցորեանին լոյս շաղէր, իրենց այգիներին պտղաբերութեան ծիածան փռէր, իրենց 
հոգիներին կեանքի հէքիաթ հոսէր: Միհր կոչեցին նրան, իրենց մեհեաններ բերին, 
որոնց ճակատներին յաւերժութեան խորհրդանիշ կարմիր բոցոտ նուռեր, նրա 
կրակով հրդեհուած խաղողի ողկոյզներ քանդակեցին, նրանց շուրջ բոլորը արեւի 
կրակով բոցավառուող նռնենիներ տնկեցին: Նրա ճառագայթների փունջերից 
կրակ վառեցին իրենց ատրուշաններերում, արեւորդի՝ արեւ աստուծոյ որդիներ, 
կոչեցին իրենց: Եթէ մայրերի օրուան ձօնուած տօնախմբութեանը նրանց 
լանջերը տիեզերքից քաղած աստղերի փունջերով քօղեցին, երկնակարում 
շանթերի ահարկու համազարկերով ողջունեն հայրերին, լոյսով տօնախմբեն 
նրանց փառաբանման օրը: Ամերիկայի Միացեալ Նահանգները ցնծում են այսօր, 
թող ցնծայ աշխարհն այսօր, շանթերի լոյսի ժպիտների համբոյրներ հայրերի 
խոհուն ճակատներին, երախտագիտութեան տեղատարափ անձրեւ, երջանիկ 
օրերի մաղթանքի աղօթք նրանց յախուռն զարկերով սրտերին:
Տարին էր 1909, Ամերիկուհի՝ Սոնորա Սմարթ Տոտը քաղաքի տաճարում 
ունկնդրել մայրերի օրուայ յիշատակութեան տօնակատարութեանը նուիրուած 
վարդապետի ողջոյնի քարոզը: Թախծոտ աղօթել էր, որ յաւերժութեան 
ճանապարհով քայլող մայրիկի հոգուն Արարիչը լոյս շաղէր: Մայրիկի կորստեան 
ցաւի տառապանքն էր պատել հոգին, մայրական գգուանք չէր ծորել սրտին, 
մայրական տիեզերական սիրոյ շողեր չէին պատել դէմքը, չէր հպել մօր լանջին, 
որ նրա սրտի տրոփիւնի զարկերը մայրութեան սիրոյ լոյս յորդէին իր հոգու 
տաճարի խորանին: Եւ մայրը, Սոնորային արեւի լոյս պարգեւելու պահին .  .  
. իր լոյսն էր հանգել: Տաճարում հնչած աղօթքների մրմունջները, մայրերին 
ձօնուած անանձնական սիրոյ ողջոյնները պլպլացող մոմերի լոյսին յենած, գնում 
գգւում յաւերժութեան ճամբաներով քայլող մայրերին: Սոնորան ընկողմանել 
էր մայրական վշտի ցաւի յորձանուտ, խորհրդածել . . .  ինչու՞ նաեւ հայրերին 
երջանիկ մաղթանքների, նրանց խոնջանքի երախտիքի, նրանց արարման 
խրախճանքի հանդէսների տօնախմբութիւն չլինէր, նրանց աշխատանքի  հեւքով 
մեծացած զաւակները իրենց հոգիների խորքերից  քաղած սիրոյ երախտիքի 
փունջեր չմատուցէին:
Սոնորան եւ իր հինգ քոյր ու եղբայրները, Վիլեամ Ճէքսոն Սմարթ հայրիկի 
խնամքին էին մնացել: Կեանքի վայելքները զոհաբերած՝ բարեպաշտ, քրիստո-
նէական սիրով մեծացած հայրը, աւելի քան երկու տասնամեակներ խնամել  իր 
վեց զաւակներին, մայրական սիրոյ հուր կաթել նրանց սրտերին:
1910 թուականի Յունիսի 19-ին՝ հայրիկի ծննդեան օրը, Սոնորան Վաշինգտոն 
նահանգի Սպակէյն քաղաքում, տօնախմբութիւն էր կազմակերպել՝ բոլոր 
հայրերի ծննդեան տարեդարձների մեծարման համար: Աստուածային երախտա-
գիտութեամբ լեցուն աղջիկ, քու անունն էլ փառաբանւում է հայրերի մեծարման 
օրուայ հետ: Հայրական սիրոյ կրակի ջահը ձեռքիդ քայլում ես ծաղիկների ու 
աստղերի լոյսով վարար քու յաւերժութեան ճանապարհին, նրանց հոգիները 
քեզ գրկած գնում տիեզերական ճախրանքի ճամբաներով: : 
Եւ ամէն տարի, Արարիչի հանգստեան Կիրակի օրը, սկսել էին հայրերի 
մեծարանքի ոչ պաշտօնական տօնախմբութիւններ կատարել, հրավառու-
թիւններ արել, նրանց արի սրտերը ցնծութեան լոյսով հեղեղել: 1924 թուական, 
երկրի նախագահ՝ Կալվին Կուլիչը, ամէն տարուայ Յունիս ամսուայ երրորդ 
Կիրակի օրը հռչակել էր՝ ՝՝Հայրերի Օր՝՝: Օրուայ ծաղիկը ընտրել է՝ Աստղիկ 
դիցուհու արիւնից շառագունած ծաղիկների գեղուհի՝ վարդը, որի վրայ յենած 
սոխակները տիեզերքի ողջոյնն են հնչում աշխարհին: Կարմիր վարդերը՝ կեանքի 
հէքիաթի վայելքով հրճուող հայրերին, սպիտակները նրանց շիրիմներին՝ որպէս 
լուսնեակից քաղած ձիւնալոյս պսակ:
Տիեզերքի Արարիչին ՝՝Հայր Մեր՝՝ ենք կանչում: ՝՝Հայր Մեր՝՝ տէրունական 
աղօթքը մրմնջում վերացած ու լուռ երկիւղածութեամբ: Խաղաղութեան 
անդորր իջնում մեր հոգիներին, չարից փրկուելու աղերսանք, մեր անուշ 
մանչերին հանապազօրեայ հաց պարգեւելու յոյսի ըղձանք, հայրենի երկրին 
խաղաղութիւն: Խաղաղութիւն ենք խնդրել, որ ոչ մի կաթիլ արիւն չհոսէր  հաց 
արարողից:  Տեսե՞լ ես ինչպէ˜ս էին մեր ռանչպար հայրերը հայեացքները դէպի 
երկնի կապոյտը յառած՝ ցորեանի հատիկները թեւատարած ափերով շաղ 
տալիս արտերի հողի  երեսին, հոռովելներ կանչելով եզներին եղբայր դարձրել, 
արօրների արեւաշող խոփերը հողի կուրծքը պատռելով ծածկել այն, որոնց 
մահով արտերն էին կանաչ հագել, արտերն են ոսկեփայլ ծփացել, արեւահուր 
հասկերը զեփիւռին յենած քնքուշ պար բռնել, ամբարները աղօրիքով լցուել: 
Հայոց հեթանոս աստուածների տիեզերական խորհուրդի կրակը հոգում՝ 
բանաստեղծ Վարուժանը, հացի արարման ‘’աղօթք’’ երկնել:
Հայաստան երկիրը Հայրենիք ենք կոչել, քաջ նախնիների արարման քրտինքով, 
խոնջենքով, սրբացած հողը՝ հայրենի հող անուանել, Արշակների սրտերին 
պայքարի, կռուի շանթեր է փոթորկել: Հայրենի հողում, հայրերը շէներ, 

ոստաններ պատել յետնորդների համար, այդ նրանք են դիւցազնօրէն կռուել 
նրա պաշտպանութեան համար: Երբ հայրենիք ենք կանչում, սարսռում են մեր 
հոգիները, հայրենիք մրմնջալով՝ ուժգին տրոփում  են մեր սրտերը, կորցրած 
երկրի կարօտի յուշերից փլւում են մեր հոգիների տաճարները, նրա խռովքից 
մեր ակներից հոսող մարգարտաշար հատիկները համբուրում են  մեր այտերը: 
Նրա բազում-բազում որդիք, հայրենի հողի պաշտպանութեան համար իրենց 
գարնանային կեանքի երազներն են զոհել: Կամաւորական Արմենակ արի 
հայրս, հայրենի հողի համար մարտի ելել թշնամու դէմ, հայրենազրկուած հայեր 
վերադարձել երկիր: Տարիներ յետոյ, զաւակներին բերել հայրենիք՝ Զանգեզուր 
աշխարհի լեռներ, տուն պատել Արարատի ստուերի տակ, այգի արարել, հոգին 
զուարթ շունչով արբեցել:  
Հայրերի արարած օճախները հայրական տուն  կոչել, ուր գնացինք նրա կարօտի 
մրմունջները խռովքով պատել մեր հոգիները: Իմ, ձեր ծննդավայրերի հայրենի 
տնե~րը, մեր հոգիների տաճարներն են: Ամէն օր ու պահ այցի եմ գնում նրան, 
նրա պատշգամբում հայրենի հողի կռուից վերադարձած հայրիկիս եմ գրկել, 
մայրիկիս ճակատիս համբոյրը այրում է սիրտս: Խռովում է հոգիս, կարօտի 
սարսուռի անուրջների հետ երեւակայութեանս լոյսի շողերին բազմած, գնում 
ընկողմանում նրանց գիրկը: Հայրը ինքը տունն է, իր վսեմ ճակատի վրայ է 
պահում այն, որ չփլի, շարունակի ապաստան լինել զաւակներին: Աշխարհի 
մեծեր փլեցին մեր տները, թշնամու դէմ կռուի ելած այդ արի մարդկանց հեռու,, 
շա˜տ հեռու տարան: Այդ վեց շէների բնակիչներ որոշել էին այրել իրենց տները, 
որ դուշմանի մարդիկ չկոխէին իրենց ոտնահետքերին, արգելեցին, զաւթողի 
իրաւունքով ասացին՝ Ո՝Չ . . . : Գեղեցիկ էին իրենց շէները, անցորդներ հաւաստել 
էին, որ նրանք նման են Իտալիայի Նափոլի քաղաքին մօտիկ շէներին: Պատմում 
են, որ ինն մուսաները իրենց Ապոլլոն եղբայրի հետ իջել այդ արի մարդկանց 
լեռներ, մուսաների լեռներ, թասերով գինի խմել, բանաստեղծութիւն երկնել,, 
աստղեր զարկել այդ լեռների գագթներին, քաջութիւն լինէր:
Սահակ Բագրատունի իմաստուն Մեծ իշխան, ազգի պատմութիւնը երկնելու 
համար աղերսել էր Մեսրոպ Մաշտոցի աշակերտ՝ Խորոնք շէնի Մովսէս 
Խորենացուն, իր տոհմին ու ազգին յաւերժացնելու համար Մատեան երկնէր: 
Եւ Խորենացի իմաստուն այրը իր ցեղի արարումները որոնելու ելաւ, նրանց 
մտքի թռիչքներով աւանդուած պատումներից ու այլ գրքերից ճշմարիտը, 
իրականը պեղեց, իր ազգի բագինին ՝՝Հայոց Պատմութիւն՝՝ մատեանը ձօնեց, 
նրանից բռնկած ջահերը արմին-հայերի հոգիներին իմաստութեան լոյս 
կաթում: Սիւնեաց Բակուր Նահապետի Գողթն աշխարհի քերթողների տաղերը 
բանաստեղծութեան լոյս ճառագեցին մեր հոգիների տաճարների խորաններին, 
հուր հերով ու արեգակունք ակներով Վահագնի ծնունդի հրաշապատումը 
աւետեց, նախնեաց մեծ գործերի հպարտանքը ու նրանց վսեմութեան պատգամը 
փայլատակեց աշխարհներ: Եւ նրան ՝՝Պատմահայր՝՝ կոչեցինք:
Սպիտակ թղթին հակած, մտքիս ղօղանջում են թոռնիկներիս կանչերի 
արձագանգը, երբ նրանք բակում խաղալիս ինչպէ~ս էին ՝՝Մեծ Հայրիկ՝՝ կանչում 
եւ գիտէ՞ք այն ինչքան անուշ էր հնչում: Նրանց խաղընկերները զարմացած 
նայում   ինչո՞ւ էին պապիկին ՝Մեծ Հայրիկ՝՝ կանչում: Եւ ՝՝հայրիկների՝՝ սիրոյ 
ջերմութեամբ լեցուն այդ մանչերն էլ, ինձ հանդիպելու ատեն զուարթ ձայնով 
՝՝Մեծ Հայրիկ՝՝ կանչել: 
Տիեզերական բարութեան ջահը ձեռքին երկիր մոլորակ ժամանած բարի 
հսկան՝ Սարոյեանը, ասել էր, որ բոլոր հայերը բանաստեղծ են: Ճշմարիտ էր 
այդ իմաստունը, իսկապէս հայոց դպրութեան, արուեստների, բանաստեղծների 
հովանաւոր՝ Տիր աստուածը, ինչքա~ն քերթողներ, գուսաններ էր պարգեւել 
Արմինն-Հայ արի ցեղին: Գուսաններ՝ Սայեաթ, Ջիւանի, Շերամ, Հաւասի, Աշոտ, 
Շահեն, Դոստի իրենց երգերով փառաբանել  հայրերին: Ցեղին սրտի ջահը 
ձեռքին՝ ‘’Վահագն Յարդագողի Ճանապարհ’’ի հայոց հեթանոս աստուածների 
տաճարից հայրենի երկիր եկած Վարուժանը, աղաչել էր հայրիկին՝  իր ձիւնոտ 
վարսերի խորհուրդով, մտքի անդաստանից յորդած աղօթքով օրհնէր իրեն.

Հայր իմ, օրհնէ, ժամը հասաւ, պիտ երթամ,
Նոր կեանք մ՝ինծի կը սպասէ:

Պատանութիւնն ես թողեցի, նոր արիւն
Երակիս մէջ կը վազէ:

Իմ արիւնս է գոյացած քու քրտինքէդ.
Յոգնութեանդ ծիլն եմ տխուր:

Հոգիդ, կաղնի,  երբ կործքդ կ՝ուտար մրրիկին՝
Ես շուքին տակ, հանգիստ, լուռ:

Հայր իմ, օրհնէ, դողդոջ ձեռքերդ գլխուս դիր,
Թող մատներէդ կաթի վար

Աղօթքդ՝ եկած հոգուոյդ պայծառ խորանէն:
Վերջին ժամն է, օրհնէ հայր:

Հայ իմաստուն մի այր, մայրիկին աշխարհներ տարաւ՝ ՝՝Մայրիկ՝՝ շարժանկարով: 
Տեսե՞լ էք արդեօք, մի ուրիշ Հայ իմաստունի՝ ՝՝Հայրիկ՝՝ շարժանկարը: Պաստառի 
վրայ պարթեւահասակ խոշոր Մհեր-Ֆրունզիկ ՝՝Հայրիկ՝՝-ն է յաղթ քայլում,  հեռու 
բազմութեան մէջէն իր մանչն է վազում, ՝՝Հայրի~կ՝՝ կանչելով գիրկն ընկում: 
Ինչքա~ն անհամբեր սպասել ենք հայրական տան սեմին, վազել հայրիկին 
ընդառաջ, խոնջած հայրը սիրոյ թովչանքի քրքիչով գրկել, սեղմել է մեզ իր 
լանջին: Չէ, մեր հայրերը մեր ցեղի ոգին են: 
Հայր-մայր, բնութեան արարումն է, իրենց շարունակական կեցութեան 
հրաշապատումը, սիրոյ ու գուրգուրանքի անյաղթ զգացում, բնութեան հանդէպ 
սիրոյ, ինքն-իրեն բազմացնելու կրկնութեան ընթացքի փոփոխութիւն:
Մեր լեռները  ՝՝Լեռներ Հայրենի՝՝ կոչեցինք: Բարձր են  մեր երկրի լեռները, 
սպիտակ թագեր են նրանց գագաթներին, ամպերի ճերմակ շապիկներ  հագել: 
Գիշերները աստղերն են այցի գալիս նրանց, լուսնեակը իջնում է  իր սպիտակ 
համբոյրը շաղելու ճակատներին, արեւն իր երթը աւարտելուց առաջ կարմիր 
պատմուճան փռում նրանց երեսներին, երկնքում պայթած շանթերը կրակէ 
գօտի կապում մէջքերնին, նրանց սրտերից կրակ է ժայթքում: 
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Պատանեկան Յուշերէս

«Այս Ո ՞րքան Գիր Կարդացողը Կը Յոգնի Հապա Գրո՞ղը»
Դոկտ. ԶԱՒԷՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ

Արմաշի Յուշամատեանը
Պատանի էի, հազիւ 13 տարեկան, երբ հայրս Եղիա Արզումանեան, իր գրա-
դարանէն գիրք մը  բերելով կը բանար եւ ինծի ցոյց կու տար եկեղեցականնե-
րու խմբանկար մը որ Արմաշի Դպրեվանքի առաջին ձեռնադրեալ եօթը 
հոգեւորականներու հունձքը կը ներկայացնէր, կեդրոնը նստած Վերատեսուչ 
եւ ձեռնադրիչ Մաղաքիա Եպիսկոպոս Օրմանեան։ Կ՛ըսէր որ անոնք եօթը 
նորընծաներն էին Արմաշու Դպրեվանքին, ու «այս մէկը կը յիշեմ տեսած եմ 
երբ ես պատանի էի Էվէրէկի Ս. Թորոս եկեղեցիին մէջ», ցոյց տալով Բաբգէն 
վարդապետ Կիւլէսէրեանը, որ Անկիւրիոյ Առաջնորդ եղաւ, եւ յետոյ՝ Աթոռակից 
Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ։

Գիրքը Արմաշու Դպրեվանքի 25-ամեակին 
յատուկ Յուշամատեան մըն էր 1914 թուին 
պատրաստուած Թորգոմ Եպիսկոպոս 
Գուշակեանի խմբագրութեամբ որ իմ 
մօտ տակաւին կը պահուի հօրս թողած 
հազուագիւտ գիրքերու շարքին։ Խմբանկա-
րը տպաւորիչ էր եւ իմ յիշողութեան 
մէջ մնաց սեւազգեստ վեղարաւոր հայ 
երիտասարդ հոգեւորականներու խումբը՝ 
ձեռնադրուած 1895 թուին։                                   
Յետագային հայրս կը պատմէր թէ 
Համաշխարհային Ա Պատերազմէն տարի 
մը առաջ Բաբգէն Եպիսկոպոս Կիւլէսէրեան 
որպէս թեմի Առաջնորդ Էվէրէկ կ՛այցելէր 
ու եկեղեցւոյ մուտքին կը դիմաւորուէր 
խուռներամ հաւատացեալներուն կողմէ, 
եւ պատանի Եղիայի յիշողութեամբ, որ 
առաջին անգամն ըլլալով հայ եպիսկոպոս 
մը կը տեսնէր, «երբ ան ձիէն իջնելով, իր 

ոտքերու փոշին կը թօթափէր եկեղեցւոյ վրան առջեւ, եւ եկեղեցի մտնելով կու 
տար իր քարոզը»։ Հայրս զարմանալիօրէն կը յիշէր նաեւ եպիսկոպոսին տուած 
քարոզին բնաբանը՝ «մի կալ հակառակ չարին»։
 
Օրմանեան Պատրիարքի «Խոհք եւ Խօսք»ը
Շատ չանցած հայրս գիրք մը եւս ձեռքս կուտար որ թղթատեմ, այս անգամ 
Մաղաքիա Պատրիարք Օրմանեանի «Խոհք եւ Խօսք» անուն իր վերջին գիրքը։ 
Լաւ կը յիշեմ իմ նիհար հայերէնովս շատ բան չհասկնալս, էջերը արագ արագ 
դարձնելս, եւ հայատառ լատիներէն բառ մը կրկին եւ կրկին անգամ կարդացած 
ըլլալս։ Բառն էր «րեվերսուրուս»։ Երբ հօրս հարցուցի թէ ինչ կը նշանակէ, 
չեմ գիտեր ըսաւ։ Յետագային մտքիս մէջ արձանագրուած այդ բառը նախ 
հաստատեց փոքր տարիքիս այդ գիրքը եւս իրապէս ձեռքս առած ըլլալս, եւ ապա 
կրկին կարդալով ու հասկնալով անոր օրուան Սրբազան Պապին Կոնդակին 
խորագիրն ըլլալը։

Տարի մը ետք երբ Գահիրէի Գալուստեան 
Ազգային Վարժարանի վեցերորդ կարգ անցայ, 
տնօրէնութենէն շրջանաւարտ երիտասարդ մը 
Շահան Բագրատունի դասարան մտնելով հաղորդեց 
մեզի թէ արտօնուած էինք դպրոցին գրադարանը 
մտնել եւ գիրք մը առնել արձանագրելով մեր 
անունը, զայն տուն տանիլ ու կարդալ, եւ անպայման 
ապահով վերադարձնել գրադարան։ Լսեցինք 
իբրեւ հպարտ եւ առանձնաշնորհեալ դասարանի 
աշակերտներ, եւ սակայն կարեւորութիւն չտուինք։ 
Մեր դասագիրքերը հազիւ կը կարդայինք, մնաց որ 
յաւելեալ գիրք մըն ալ շալկէինք եւ տուն տանէինք։ 
Նոյն երեկոյեան հօրս անցողակի ըսի թէ այս տեսակ 
բան մը ըսին մեզի։
Օրմանեան Պատրիարքի «Ազգապատում»ը
Առաւօտուն հայրս ըսաւ, «եթէ գրադարան երթաս հարցուր որ «Ազգապատում» 
անունով գիրքը ունի՞ն։ Գրողն է Օրմանեան Պատրիարք»։ Ինձ համար այդ 
անունները մտովի մինչեւ դպրոց եւ գրադարան հասցնել շատ դժուար պիտի 
ըլլար։ Միայն մականուններու նմանութիւնը միտքս պահելով եւ Օրմանեան 
անունը մտաբերելով հասայ եւ գրադարանի օրիորդին հարցուցի եթէ այդ 
անունով գիրք մը ունէին թէ ոչ։ Փնտռեց ցանկին մէջ եւ ըսաւ որ կայ։ Բերաւ 
հսկայ հատոր մը։ Ինք զարմացաւ, ես սարսափեցայ։

«Այս խոշոր գի՞րքը պիտի կարդաս։ Տո՞ւն 
պիտի տանիս։ Ապահով կրնա՞ս վերա-
դարձնել»։ Ուզեմ չուզեմ շալկեցի գիրքը, 
տուն տարի, եւ հօրս յանձնեցի իր ուզած 
եւ չտեսած Օրմանեան Պատրիարքի 
«Ազգապատում»ի հատորներէն մին։ 
Հիացած, հայրս սկսաւ թղթատել մեծ 
գիրքը, «ա՛յս է եղեր Ազգապաումը, ի՝նչ 
մեծ գիրք է», եւ ես հերոսաբար կը հետեւէի 
անհամբեր թէ ինչ նկարներ պիտի տեսնէի։ 
Էջերը կը թաւալէին, ոչ իսկ մէկ պատկեր 
այդ խոշոր հատորին մէջ։ Գիրով գիր, մինչ 
հայրս հիանալով կը կարդար տող մը ասկէ 
տող մը անկէ, եւ ատեն մը ետք ըսաւ՝ 
«Այս ո՞րքան գիր, կարդացողը կը յոգնի, 
հապա գրո՞ղը»։ Գիրքը մի քանի օր տուն 
մնաց եւ հայրս ըսաւ զգուշութեամբ վերա-
դարձնել զայն գրադարան։ Կը կարծեմ թէ 
այդպէս ալ ըրի։ Սակայն ինք չկարծեց որ սա 
«մեր տղան», ինչպէս Էվէրէկցիները սովոր 

են ըսել, օր մըն ալ այդ «Ազգապատում»ը շարունակողը պիտի ըլլար յիսնամեակ 
մը ետք, անձամբ պիտի շարեր անհատնում գիրերը, ինք պիտի չյոգնէր գրելէն 
եւ շարելէն, սակայն պիտի յոգնեցնէր զայն ընթերցողը։
 
«Ազգապաում»ին Շարունակութիւնը
Լուռ մարգարէութիւն մըն էր կարծես եղածը։ Հայրս ապրեցաւ մինչեւ 87 տարե-
կան եւ սակայն չհասաւ տեսնելու Տէր Զաւէնին, իր զաւկին աշխատասիրու-
թիւնը որ երեք ստուար հատորներով կազմեց շարունակութիւնը Օրմանեան 
Պատրիարքի երեք մեծածաւալ հատորներուն։ Նոր հատորներուն իսկական 
նախաբանը «գրողը» հայրս եղաւ։ Ուրկէ՛ ուր։
Անցած է քսանամեակ մը երբ առաջին հատորը լոյս տեսաւ, որուն յաջորդեց 
երկրորդը, եւ աւելի ուշ՝ երրորդ գիրքը, միասնաբար կազմելով քսաներորդ 
դարու Հայ Եկեղեցւոյ եւ ազգին փոթորկալից պատմութիւնը, հալածանք, 
ցեղասպանութիւն, Սովետական բռնատիրութիւն, բռնագաղթ, յետոյ աւելի 
թոյլատու վիճակ եւ վերջապէս պետական անկախութիւն։ Այս բոլորը հետեւո-
ղութեամբ մեծանուն պատմաբան Մաղաքիա Արքեպիսկոպոս Օրմանեանի 
«Ազգապատում»ին որպէս միացեալ Դ Հատորը՝ գլխակարգութեամբ չորս 
մեծագործ Հայրապետներու՝ Գէորգ Ե Սուրէնեանց, նահատակ Խորէն Ա 
Մուրատբէկեան, Գէորգ Զ Չորեքճեան եւ Վազգէն Ա Պալճեան Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսներու։
Նորագոյն երեք հատորները հրատարակուեցան Ամերիկայի Հայոց Արեւելեան 
Թեմի հովանաւորութեամբ, Հայրապետական Օրհնութեան Գիրովը Ամենայն 
Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ Կաթողիկոսի, հրամանաւ Թեմի Առաջնորդ Տ. Խաժակ 
Արքեպիսկոպոս Պարսամեանի եւ մեկենասութեամբ «Զգօն Եպիսկոպոս Տէր 
Յակոբեան» գրական հիմնադրամին։

Բաբգէն  Ա. Կաթողիկոս 
Կիւլէսէրեան

Սկիզբը Էջ 03

Հրեղէն  Փառքի Լոյս  Հայրերին...
 Այնտեղ կռուի եկած դրացի Ասորեստան երկրի մարդիկ իրենց Աքքատերէն 
լեզուի խօսքի ‘’կրակ’’ իմաստով արմինների Արմինա երկիրը ‘’Ուրաշտու-
Ուրարտու’’անուանել: Պատմաբաններ, որոշ Հայ  պատմաբաններ, Արմինա 
երկրի այդ անուանումը համարում են Ուրարտու-Ուրաշտու անունով առանձին 
երկիր: Աքեմէնեան հարստութեան թագաւոր Դարեհ Ա. Իր 1200 տողանոց 
Բեհիստունեան արձանագրութիւնում Պարսկերէն լեզուի բնագրի խօսքում 
արմինների երկիրը ‘’Արմինա’’ երկիր, Պարսկերէն բնագրի Էլամերէն լեզուի 
խօսքով ‘’Հարմինուա’’ երկիր, Պարսկերէն բնագրի Աքքատերէն լեզուի  խօսքով 

Ուրաշտու-Ուրարտու, որոնք նոյն Արմինա երկրի տարբեր անուանումներ էն, 
ոչ թէ տարբեր երկրներ: 
Ո՜վ Արմին-Հայ մարդ, որ արեւի լոյսի ու կեանքի հէքիաթն ես ըմբոշխնում, 
իմացի՝ր, այն քեզ պարգեւել է  հայրդ, խոնարհիր նրա սպիտակ թագին, նրա 
կեանքի իմաստութեանը եւ դու Քրիստոնեայ հայ, կատարի′ր պատուիրանը 
քու պաշտած Աստուծոյ՝

ՅԱՐԳԻՐ  ՈՒ  ՊԱՏՈՒԻՐ  ԾՆՈՂՔԴ
՝՝ՊԱՏՈՒԷ  ՔՈՒ  ՀԱՅՐԴ  ՈՒ  ՄԱՅՐԴ,  ՈՐՊԷՍԶԻ  ՔՈՒ  ՕՐԵՐԴ  ԵՐԿԱՅՆ  

ԸԼԼԱՆ  ԱՅՆ  ԵՐԿՐԻՆ  ՎՐԱՅ  ՈՐ  ՔՈՒ  ՏԷՐ ԱՍՏՈՒԱԾՏ  ԿՈՒՏԱՅ  ՔԵԶԻ՝՝ 
(Ելից 20-12)

Եւ ամենաթանկագին օրինակը, որ հայրը կարող էր տալ իր զաւակներին, 
նրանց մայրերին շնորհած իր սիրոյ գուրգուրանք է:
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սեպեր, մատիտի տրամագիծով, խոշոր  գլուխներով, որ նոյնպէս  պայտարը 
պատրաստած կ’ըլլար: Ահա այս գամերն է, որ պարտէր մխրճել ծակերուն մէջ: 
Ես սոսկումով կը դիտէի այս վերջին գործողութիւնը, քանի ամէն վայրկեան կը 
կարծէի,– հակառակ փորձառութեանս,– որ ան պիտի մխրճուէր անասունի 
միսին մէջ, մինչ ան անտարբեր կ’ենթարկուէր վարպետի հարուածներուն:
Սմբակը կոնաձեւ ըլլալուն՝ գամերուն ծայրերը յաճախ մէկ-երկու սանթիմի 
չափ    դուրս կու գային անկէ. վարպետը կը կտրէր այդ մասերը, խարտոցով 
կը հաւասարեցնէր եղունգին եւ կ’աւարտէր գործը. խորունկ շունչ մը կ’առնէի 
ու  կը հանգստանայի, ինծի հետ ալ ձին, որ լիաթոք կը խրխնջէր:
Նոր պայտ ունեցող   ձին կարծես աւելի առոյգ, աւելի աշխոյժ ու կենսունակ 
երեւոյթ մը կը մատնէր եւ ոտքերով կայտառօրէն կը դոփէր գետինը՝ նոր կօշիկ 
ստացած մանուկի  գոհունակութեամբ:

*   *   *

Եւ վերջապէս Պուրճ-Համմուտի պղնձագործները…
Արդի հայը  որոշ չափով պատկերացում ունի վերոնշեալ  արհեստներուն 
մասին, սակայն չեմ կարծեր, թէ ձեզմէ մէկը գիտնայ՝  ի՛նչ է պղնձագործը: Այս 
արհեստը կիրարկողներու երկար շարք մը հաստատուած էր Արաքս թաղի 
կռնակը՝ աջին, որ անցած դարու յիսունականներուն ազատ տարածութիւն 
մըն էր մինչեւ գետը: Պղնձագործները  կ’ունենային ընդամէնը երկթակ մուրճ 
մը եւ պողպատեայ սալ մը, որ գետնէն հազիւ թիզ մը բարձր հաստատուած 
կ’ըլլար: Անոնք գետինը նստած կ’աշխատէին, եւ անոնց միակ ատաղձը պղնձեայ 
թերթերն էին՝ զանազան հաստութեամբ: Այդ թերթերը շրջանակաձեւ կը կտրէին 
ու կը սկսէին ձեւաւորել՝ սալին վրայ ծեծելով զանոնք: Երկա՜ր  ու տաժանագին 
աշխատանք մըն էր այս, որուն շնորհիւ անդուլ թակուող պղնձեայ սկաւառակը 
մեր ապշահար աչքերուն առջեւ կամաց-կամաց ձեւ կը ստանար՝ դառնալու 
համար բաժակ մը, սրճաման մը,  պնակ մը, տապակ մը, սան մը, խալկին մը, 
փարչ մը, կաթսայ մը,  տաշտ մը, սկուտեղ մը կամ որեւէ այլ ընդունարան: 
Ասոնք բոլորը կը ղրկուէին քիչ անդին գտնուող կլայագործներուն,  որոնք բորբ 
կրակին վրայ լաւ մը կը տաքցնէին զանոնք, ապա անագով կ’օծէին անոնց 
ներքին  մակերեսը միայն, յետոյ քուրջով մը կը շփէին  զայն, եւ կաս-կարմիր 
պղինձը կը գունափոխուէր ու կը սկսէր երեսիդ ժպտիլ  պսպղուն հայելիի պէս, 
որուն մէջ կրնայիր պատկերդ տեսնել:
Ափսո՜ս, քանի մը տարի ետք այդ արուեստն ալ կորսնցուց իր հմայքն ու թափը, 
երբ ալումինիումէ պատրաստ սպասները ողողեցին շուկան՝ մանաւանդ 
կանխելով թունաւորումի հաւանականութիւնն  ալ, որ պղինձին մէկ մնայուն 
վտանգն  էր:
Յատուկ յիշատակութեան արժանի  են նաեւ  հայ շինարարները՝ իրենց 
վարպետներով ու ճարտարապետներով: Անոնց մեծ մասը կ’ապրէր խրճիթներու 
մէջ. սակայն  համեստ  օրապահիկի մը սիրոյն կը ծառայէին տեղացիներու 
քարաշէն բնակարաններու, դղեակներու եւ պանդոկներու կառուցումին: Աւելի 
ուշ է որ անոնք իրենց տեղը զիջեցան  սուրիացի բանուորներուն եւ ուրիշ 
օտարականներու:

*   *   *
Պուրճ-Համմուտի մէջ կը գործէին չորս մարդասիրական հաստատութիւններ:
Ասոնցմէ մէկը  դարմանատուն մըն էր, Մեսրոպեան վարժարանին կից, որ  
կը տնօրինէր ֆրանսացի քոյր մը՝  Mère Blanche անունով.  միջին տարիքի, 
լեցունկեկ, յաղթանդամ, սնդիկի պէս  շարժուն եւ եռանդուն, համակ ժպիտ ու 
քաղցրութիւն՝ ան բոլորիս հոգածու հրեշտակն էր, անունին տէրը՝ իսկական 
մայր մը:
Միւսը Գարակէօզեան հիմնարկն էր,  որ նախախնամական դեր ունեցաւ հայ  
մանուկներու սնունդի եւ առողջապահական կարիքներու մատակարարման մէջ:
Ապա՝ Ծերանոց-այրիանոցը եւ Կուրանոցը, Նոր Սիսի եւ Նոր Ատանայի հատման 
կէտին վրայ, որոնց հիմնադիրները, մատակարարները եւ երկսեռ անձնակազմի 
վերին շերտը զուիցերիացիներ էին, որոնք սակայն…մաքուր հայերէն կը խօսէին: 
Այս աւանդոյթը շարունակուեցաւ մինչեւ այն օրը, ուր զուիցերիացի վերջին 
հայախօս տնօրէնը՝ Մր. Ցիգլերը, հեռացաւ Լիբանանէն՝ իր հետ տանելով հայ 
կինն ու հայախօս զաւակները:

Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը

Քաղցրիկ Պուրճ-Համմուտ – 3 –
ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆ
 

Պուրճհամմուտցի ամէն մանուկ եռալեզու դարձած կը դիմաւորէր 
գիտակցական տարիքը. ան իւրացուցած կ’ըլլար արդի հայերէնը, որ 
մասնաւորաբար դպրոցին մէջ կիրարկուողն էր,  բարբառ մը, որ յատուկ 

էր տան մէջ  ապրող մեծհօր մը կամ մեծմօր մը,  եւ թրքերէնը,  որուն մենք 
նոյնքան  կը տիրապետէինք, որքան հայերէնին,  երբեմն նոյնիսկ աւելի լաւ: Կային 
տղաք, որոնք միայն դպրոցը հայերէն կը խօսէին, իսկ  ժամանակին մնացեալ 
մասը  թրքերէն կը հաղորդակցէին թէ՛ տան մէջ, թէ՛  փողոցը, մանաւանդ եթէ 
կու գային թրքախօս ընտանիքէ:
Ուրեմն կային նաեւ հայախօս ընտանիքներ եւ թրքախօս ընտանիքներ:
Իմս հայախօս էր, եւ չեմ յիշեր որեւէ առիթ, ուր հայրս կամ մայրս կամ մեծմայրս 
թրքերէն դիմած ըլլային մեզի: Սակայն հակառակ ասոր՝ մենք՝ հինգ քոյր-
եղբայր, սահուն կը խօսէինք թրքերէնը, որուն կը տիրանայինք փողոցը եւ մեր 
շուրջը  գտնուող թրքախօս հասակակիցներէ, հիւրերէ, խանութպաններէ,  
փերեզակներէ, արհեստաւորներէ, պատահական անցորդներէ, քիչ մը բոլորէն:
Գալով բարբառներուն, ամէն ընտանիք ունէր իրը, որ կը գործածէր միայն տան 
մէջ՝ մեծհօր կամ մեծմօր հետ, երբեմն մինչեւ իսկ հօր ու մօր հետ, ու հոն ալ կը 
մնար ան: Բացառուած չէր, որ մեզմէ ոմանք  յաջողէին սորվիլ նաեւ անմիջական 
դրացիին տան մէջ խօսուող բարբառը:
Ժամանակին հետ այդ բառբառները հետզհետէ կորսուեցան, երբ զանոնք խօսող 
երէցները  չմնացին. այսօր ամբողջ սփիւռքի մէջ որոշ կենսունակութիւն ունի  
Մուսալեռի բարբառը միայն՝ Անճարի մէջ, իսկ արեւմտահայ միւս  բարբառները   
անհետացան: Մօտաւորապէս նոյն ընթացքին հետեւեցաւ թրքերէնը, թէեւ զայն 
խօսողներ, մանաւանդ գիտցողներ, բաւական կը գտնուին մինչեւ հիմա ալ:
Մեծ բացական արաբերէնն էր, քանի մեր առօրեայէն բացակայ էին իրենք՝ 
արաբները  եւս: Ամբողջ Պուրճ-Համմուտի մէջ կ’ապրէին երկու  արաբ 
ընտանիքներ՝ քաղաքապետարանի քարտուղարինը եւ Մար-Եուսեֆ եկեղեցւոյ 
ժամկոչինը: Մնացեալները մենք էինք ու մերոնք եւ  կ’ապրէինք  մեր եկեղեցինե-
րով, դպրոցներով, ուր բոլոր նիւթերը հայերէն կը դասաւանդուէին, խանութներով 
եւ   արհեստանոցներով, ուր ծառայողները գրեթէ միայն հայեր էին՝ դերձակներ, 
կօշկակարներ, ատաղձագործներ, երկաթագործներ, դարբիններ, բրուտներ, 
մինչեւ անգամ…պայտարներ, այո, պայտարներ,– նոյնիսկ  հեռաւոր ու  մեզի 
անծանօթ շրջաններէ տեղացիներ իրենց գրաստը կը բերէին եւ Պուրճ-Համմուտի 
մէջ լուսնել կու տային: Ես մինչեւ հիմա ալ չեմ մոռնար  անոնցմէ մէկը, որ Լեւոն 
կը կոչուէր:
Չոր, նիհար մարդ մըն էր ան, հաւանաբար 50-ի շուրջ, ունէր տարեկից  օգնական 
մըն ալ: Այս վերջինը կը վառէր կաւաշէն փոքրիկ  քուրան, որուն մէջ վարպետը 
կը դնէր մետաղեայ ձող մը, մօտաւորապէս մէկ թիզ երկարութեամբ: Աշկերտը  
քուրային կրակը յարատեւ կ’արծարծէր փքոցով մը, եւ ահա երկաթը  հետզհետէ 
կը շիկանար: Լեւոն մետաղեայ երկարակոթ ունելիով մը կը բռնէր զայն, կը դնէր 
սալին վրայ, որ հաստատուած կ’ըլլար կոճղի մը գագաթը, մօտ 70-80 սանթիմ 
բարձրութեամբ,  ու կը սկսէր նախ կիսաշրջանակ ոլորել զայն: Մէջընդմէջ 
երկաթը կը վերադառնար դէպի քուրայ ու կը վերաշիկանար: Ապա  կամաց-
կամաց կը տափակցնէր զայն, եւ այսպէս կը ձեւանար պայտը: Որմէ ետք  դուրի  
մը օգնութեամբ, դա՛րձեալ շիկացնելով զայն, կը բանար զանազան ծակեր:
Պատրաստ  պայտերը կը կախուէին պատին վրայ:
Եւ ահա կու գար գրաստատէր մը, ընդհանրապէս ձիապան մը:
Օգնականը կ’անշարժացնէր ձին, կ’ոլորէր անոր առջեւի ոտքերէն մէկը, 
եւ վարպետը խոշոր աքցանով մը կը քաշէր մաշած պայտին գամերը, 
որոնք շատ դժուար դուրս կու գային սմբակէն: Ապա կ’անցնէր միւսին…: 
Քակուած պայտերուն տեղը ձիուն եղունգը  սեւցած ու մաշած կ’ըլլար. Լեւոն 
կիսաշրջանակաձեւ դանակով մը կը քերթէր եղունգին այդ մասը, որ շերտ-շերտ 
գետին կը թափէր: Այդ շերտերէն ոմանք երբեմն մինչեւ 7-8 սանթիմ  երկայնք 
կ’ունենային եւ աւելի քան կէս սանթիմ հաստութիւն:

Երբ լման հեռացնէր մաշած եղունգը, խոշոր խարտոցով մը կը յղկէր տեղը, 
կը հարթէր զայն,  որպէսզի հանգիստ նստի նոր պայտը, որմէ ետք կը սկսէր  
յարմար չափի մը ընտրութիւնը:  Ասոնք ալ պատրաստելէ ետք կը հասնէր  
ամենասոսկալի  արարը, որ էր պայտերու ամրացումը սմբակին վրայ:
Այդ մէկը տեղի կ’ունենար շնորհիւ խոշոր գամերու, մօտ 8-10 սանթիմ քառանկիւն 

Պուրճ-Համմուտ, 1910
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Հաճընցի Վերապատուելի
Տիգրան Համբարձում Րէճէպեան

Շար. Էջ 07

ԶԱՐՄԻՆԷ ԿԱՆԱՉԵԱՆ ԱՍՄԻՆԵԱՆ 

«Իմ 80 Տարուան Կեանքիս Յուշերը». 
այսպէս կոչած է իր գիրքը` վերապատուելի 
Տիգրան Րէճէպեան (Արարատ տպարան, 
1950, Լոս Անճելըս, Գալիֆորնիա):
Քանի մը տարի առաջ հայրս ցոյց 
տուաւ գիրք մը, որուն մէջ յոբելեարին 
ձօնած իր բանաստեղծութիւնը կար: 
Վերապատուելին հօրս քերայրն է:
Վերապատուելի Րէճէպեանի 80 տարուան 
կեանքին յուշերը` արժէքաւոր գիրք մըն 
է: Հեղինակը գիրքը ձօնած է իր հօր` 
Համբարձում աղա Րէճէպեանին, եւ 
եղբօր՝ Տոքթ. Յակոբ Րէճէպեանին, որոնք 
կրթութեան բոլոր ծախսերը հոգացած են:
Հայրը: Համբարձում Աղա Րէճէպեան- 
Ծնած է Հաճըն, 1845-ին: Նախնական 
ուսումը ստացած է տեղւոյն բարձրագոյն 
վարժարանէն. հայերէնին, մանաւանդ 
թրքերէնին տիրապետած է յաջողապէս:
Հազիւ 18 տարեկան մեկնած է Մերսին 
եւ հոն հետեւած` վաճառականութեան:
20 տարեկանին Հաճըն վերադառնալով, 
ամուսնացած է եւ ունեցած` հինգ զաւակ. 
Տոքթ. Յակոբ, վերապատուելի Տիգրան, դեղագործ Նազարէթ, Միսաք եւ Յովսէփ:

Հաճնոյ մէջ զբաղած է վաճառակա-
նութեամբ, վարած է կառավարական 
պաշտօններ, երկար տարիներ՝ տեղա-
կալներու մօտ խորհրդատու անդամ, 
քաղաքապետ, 16 տարի բողոքականներու 
ազգապետ: Ան պարգեւատրուած է թուրք 
կառավարութեան կողմէ:  
Հաճընցին կը յարգէր եւ կը սիրէր զինք, իր 
մաքուր, իսկական հայու նկարագրին եւ 
զոհողութեան համար: Համբարձում Աղա 
Րէճէպեան քաջ էր եւ անվախ:
Րէճէպեան ընտանիքը զերծ չմնաց 
տարագրութենէն: Համբարձում Աղա իր 
սիրելիներուն հետ, մեծ աքսորի ցուպն 
իր ձեռին, քալեց անապատի խորերը եւ 
ի վերջոյ Ռագգա գիւղակին մէջ 1918-ին 
կը մահանայ, 73 տարեկանին:
Գիրքին Ա. մասը կ՛ամփոփէ իր 70-րդ 
տարեդարձին (1940) առթիւ գրուած 
ոտանաւորներն ու գրուածքները, որոնցմէ 
կը կատարենք մէջբերումներ:

- Վերապատուելիի հօրեղբօր տղուն` Ճորճ Ա. Րէճէպեանի խօսքէն հատուած 
մը. «Սիրելի եղբայրս, դուք հինգ եղբայր էիք, որոնցմէ երկուքը սպաննուեցան 
անգութ թուրքին կողմէ, իսկ միւս երկուքը հիւանդութեան պատճառով կեանքէն 
հեռացան: Դուն մնացիր իբրեւ հիմնաքար: Դուն ազգասէր, հայրենասէր, 
հիւրասէր, եղբայրասէր, բարեկամասէր ես եւ նաեւ անկեղծ սիրտ մը ունիս:
Ալթուն Կանաչեան Րէճէպեան` (հօրս 
հօրաքոյրը) վերապատուելիին տիկինը, 
այսպէս արտայայտուած է իր խօսքին 
մէջ. «Պատուելին ճշմարիտ, օրինաւոր, 
մարմնապէս եւ մտովին, սրտով ու հոգիով 
մաքուր անձ մըն է: Անոր հետ ապրեցայ 28 
երկար տարի: Տեսանք դժուարութիւններ, 
հանդիպեցանք փոթորիկներու, սպանդի 
եւ տեղահանութեան, այս բոլորը Էնվէրի 
եւ Թալաաթի հրամանով:
Աստուծոյ հազար փառք, որ այսօր 
առիթը ունինք պատուելիին 70-ամեակը 
տօնելու»:
Գիրքին մէջ տեղ գտած են նաեւ անգլերէն 
բանաստեղծութիւններ, որոնց հայերէնի 
թարգմանութիւնները կատարած են իր 
բարեկամները:
Լաւագոյն թարգմանիչներէն եղած է 
իր 34 տարուան բարեկամ, բարեսիրտ  
վերապատուելի Փափազեան: Ան ամե-
րիկացի նշանաւոր բանաստեղծնե-
րէն  Հէնրի Վատսվըրդ Լօնկ Ֆէլոյի «A 
Psalm Of Life» բանաստեղծութիւնը 
թարգմանած` գիրքին մէջ զետեղած 
է: Անոնք 1905-1907 թուականներուն 
Կիլիկիոյ բողոքականութեան կեդրոնը 
եղող Այնթապի երեք մեծ եկեղեցիներուն 
մէջ միասին գործած են:

 Վեր. Համբարձում Աշճեանի մասին
Ան յարգելի անձնաւորութիւն մըն է. անկեղծ, քաջ, ազգասէր, ազնիւ եւ ճշմարիտ 
քրիստոնեայ մը: Անոր խիզախութեան մասին վերապատուելին շատ կարեւոր 
դէպք մը կը յիշէ:
Ատանայի կոտորածէն (1909) քիչ մը վերջ, Ատանայի բողոքական հովիւ 
եղած ատեն, այս վեհանձն մարդը Ճեմալ փաշային 400 երեւելիներու տուած 
ճաշկերոյթին ժամանակ իր պատմական եւ պատուական ճառը կը կարդայ: Իր 
կեանքը վտանգի մէջ դնելով եւ իր ազգին համար զոհուելու պատրաստ ըլլալով, 
այդ ճառին մէջ Ատանայի կոտորածին բոլոր յանցանքը թուրք կառավարութեան 
վրայ կը ձգէ: Պոլսոյ բոլոր թերթերը կը հրատարակեն անոր ճառը:
Խիզախ վերապատուելին երկու անգամ աքսորուած է, հինգ անգամ 
բանտարկուած եւ անգամ մըն ալ` Պատերազմական Ատեանին յանձնուած 
(Նոյնիսկ ուզած են կախաղան հանել):
Վեր. Րէճէպեան իրեն ղրկուած թարգմանութիւնները, յօդուածները,  
բանաստեղծութիւնները հաւաքած եւ զետեղած է իր 70 եւ 77-ամեակներուն 
նուիրուած գիրքին մէջ:
Գիրքէն  քաղուած Վեր. Րէճէպեանի ինքնակենսագրութենէն գլխաւոր կէտեր.
1870 Սեպտ. 12-ին ծնած եմ:
1893 Սեպտ. 12-ին Նիւ Եորք հասայ առաջին անգամ:
1898 Սեպտ. 12-ին ամերիկեան քաղաքացի եղայ:
1949 Սեպտ. 12-ին այս գիրքին յառաջաբանս գրեցի:
Նախնական ուսումը ստացած է Հաճընի մէջ: Յետոյ շրջանաւարտ եղած է 
Այնթապի Կեդրոնական Թուրքիոյ գոլէճէն (1892) B.A. (Պսակաւոր Արուեստից) 
տիտղոսով:
Հայերէնին մէջ եղած է պերճախօս եւ հրապարակախօս եւ առաջին մրցանակը 
շահած է:
1892-ին Գոլէճէն վկայական առած օրը արտասանած ճառին նիւթը եղած է 
«ճշդապահութիւն»ը։ Այդ օրէն մինչեւ կեանքի վերջը վերապատուելին ճշդապահ 
եղած է:
15 Սեպտեմբեր 1892-էն մինչեւ 15 Յունիս 1893 Մարաշի Աստուածաբանական 
ճեմարանը յաճախած է եւ այդտեղ եղած է նաեւ գրադարանի տեսուչ:
12 Սեպտեմբեր 1893-ին Նիւ Եորք նահանգին մէջ գտնուող Օպըրնի 
Աստուածաբանական ճեմարանը յաճախած է, ուրկէ շրջանաւարտ եղած է 
1896-ին: Չորս տարի Ամերիկայի տարբեր քաղաքներու մէջ դասախօսութիւններ 
տուած է եւ քարոզած...
1900 Նոյեմբերէն նորէն վերադարձած է քարոզչութեան եւ հովուութեան 
պաշտօնով զբաղած Հաճընի, Այնթապի եւ Մարաշի մեծ բողոքական եկե-
ղեցիներու մէջ: Երկու տարի եղած է Տարսոնի Ճենանեան որբանոցին տնօրէնը 
եւ երկու տարի ալ Հաճընի Ակադեմիային նախագահը եւ գանձապահը:
1914-ին կրկին Ամերիկա մեկնած է եւ 15 տարի քարոզած Ամերիկեան Երիցական 
եկեղեցիներուն մէջ: Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակեան Կուսակցութեան անդամ 
եղած է եւ վարած` Հաճընի մասնաճիւղին ատենապետութիւնը:
Ան գրած է. «Բոլոր կեանքիս մէջ դրամի ետեւէ եղած չեմ, եղած եմ առատաձեռն: 
Նշանակէտս եղած է մաքուր եւ անկեղծ նկարագիր մը ունենալ եւ միշտ զուարթ 
կեանք մը ապրելու աշխատած եմ` Տէրոջը օգնութեամբ: Խղճմտանքիս միշտ 
հնազանդ եղած եմ, ագահութիւնը եւ կեղծաւորութիւնը կ՛ատեմ:
Աստուած զիս առաջնորդեց, որ Երուասաղէմ այցելեմ: 1914-ին, Համաշխարհա-
յին պատերազմին ատեն, նորէն Ամերիկա եկայ, եթէ ոչ տարբեր պատճառներով, 
թուրք կառավարութիւնը զիս պիտի կախէր: 1939-ին, Երկրորդ Համաշխարհա-
յին պատերազմի ժամանակ, նորէն Ամերիկա էի»:

Վերապատուելիին ներկայացուցած կեանքի սկզբունքները եղած են`
1- Աստուծոյ Հաւատք
2- Քրիստոսի նմանիլ կամ հետեւիլ կեանքով
3- Սուրբ Գիրքին սէր
4- Արդարութիւն
5- Պարտաճանաչութիւն, Անկեղծութիւն, Ազգասիրութիւն
 
Կեանքի մէջ երջանկութեան համար ներկայացուցած կանոններն են`
1- Աշխատիլ. գործը գլխաւոր սնունդն է մարմնին եւ մտքին
2- Բարեկամներ ունենալ պէտք է: Բարեկամն ու բարեկամութիւնը, ճշմարիտ, 
անկեղծ, սրտանց եւ հաւատարիմ ըլլալու է:
3- Հոգ մի ըներ եւ լաւատես եղիր:                                                                                               
4- Երջանկութեան վրայ խորհէ: Խորհուրդներդ եւ մտածումներդ երջանիկ եւ 
ուրախ թող ըլլան: 
5- Ինքնավստահութիւն ունեցիր:                                                                              
6- Ծառայութեան կեանք մը ունեցիր:        
7- Աստուծոյ հաւատք ունեցիր. սիրէ Աստուած, սիրէ մարդկութիւնը:
  
Ամուսնացած զոյգերու ընտանեկան կեանքին երջանկութեան 
համար ներկայացուցած կարեւոր կանոններն են`   
1- Գիտնալ սիրել ու զոհուիլ եւ չքննադատել զիրար:
2- Անկեղծ գնահատել եւ գովեստ տալ:
3- Քաղաքավար ըլլալ իրարու հետ:
4- Հաճելի բաներ ընել:
5- Համաձայն ըլլալ եւ սխալները ընդունիլ:
 
Կեանքի մէջ յաջողութեան համար մեծ գաղտնիքներ են`
1- Աղէկ նկարագիր մը ունենալ պէտք է:
2- Անձնաքննութիւն, քաղաքավարութիւն եւ կենցաղագիտութիւն պէտք է:
3- Աշխատասիրութիւն եւ խնայողութիւն պէտք է:
4- Ինքնազսպութիւն պէտք է:
5- Արժանապատուութիւն պէտք է:
6- Կեդրոնացում պէտք է:
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Հաճընցի Վերապատուելի
Տիգրան Համբարձում Րէճէպեան

Ժողովրդական ըլլալու համար օրէնքներ են` 
1- Մի՛ մոռնար, որ ազնիւ մէկը ըլլալու ես եւ ուրիշները քննադատելու չես:
2- Մի՛ մոռնար, որ կենցաղագիտութիւն եւ ժպիտ ունենալու ես:
3- Ուրիշներուն օգտակար ըլլալու ես:
4- Հաճելի, քաղաքավար, մտախոհ եւ խոհեմ ըլլալու ես:
5- Արժանապատուութիւն եւ ծանրութիւն ունենալու ես:                                 
6- Մի՛ մոռնար, որ համագործակցութիւն ունենալու ես:
 
Առաջնորդ ըլլալու համար կարեւոր պայմաններ են` 
1- Յիշէ որ ծառայութիւն ընելու ես:
2- Յիշէ որ զօրաւոր կամք եւ ինքնավստահութիւն ունենալ պէտք է:
3- Յիշէ որ խոհեմ ըլալ եւ համոզումի քաջութիւն ունենալ պէտք է:
4- Արժանապատուութիւն եւ ծանրութիւն ունենալ պէտք է:
5- Հրապուրիչ եւ գրաւիչ անձնականութիւն մը ունենալ պէտք է:
6- Յիշէ որ կարողութեան տէր ըլլալ պէտք է:
7- Յիշէ որ տեսիլք ունենալ պէտք է եւ դիւանագիտութիւն:
   
Հարստութեան համար 2 կարեւոր դիտողութիւններ եւ 2 գլխաւոր պայմաններ են` 
Ա. Բաներ կան, որ դրամէն աւելի կարեւոր են:
Բ. Դրամ ունի, բայց նորէն աղքատ է ան մարդը եթէ ուրիշ կարեւոր բաները չունի:
Հարստութեան գլխաւոր 2 պայմաններն են` 
Աշխատասիրութիւն եւ Խնայողութիւն:
                                                     
Գիրքին Բ. Մաս
Հետեւեալ ոտանաւորը հայրս` Պօղոս Կանաչեան, գրած եւ նուիրած է 
վերապատուելի Րէճէպեանին՝ (1948թ.) իր քերայրին 77-ամեակին առիթով:
 
Թուրքերու Դէմ Պայքարած
Մաղթանքներս իմ սրտագին,
իմ սիրելի Քերայր անգին,
Եօթանասուն եօթը ամեակին,
Զոր շնորհեց Աստուած բարին:
Դու Րէճէպեան գերդաստանի,
Զաւակը մեծ հայրենասէրի,
Պայքարած ես դէմ թուրքերու,
Բարձրահամբաւ քաջ հաճընցի:
Եղած ես դուն կղերական,
Հովիւ բարի ժողովրդեան,
Նաեւ գործիչ քաղաքական,
Ազգիս սիրուած անգին խորան:
Թէեւ հիմա հեռու քեզմէ,
Կը գրեմ քեզ օտար երկրէ,
Աստուած երկար կեանք պարգեւէ,
Իր պսակին արժանացնէ:
 
1948թ. հաճընցի հայրենակից՝ «Նոր Հաճըն» եւ «Շարժում» թերթերու խմբագիր 
Աբրահամ Էօլմէսէքեանի խօսքէն հատուածներ:
Ան կը գրէ. «Րէճէպեան գերդաստանը ազգին տուած է օգտակար զաւակներ: 
Բժիշկ, տնօրէն, դեղագործ եւ գործակատար: Մեր յոբելեարը հոգեւոր եւ ազգային 
գործիչ էր, նաեւ պերճախօս-հռետոր: 1903-1905 վարած է Թարսուսի Ճենանեան 
որբանոցի տնօրէնութիւնը: 1910-ին, Ատանայի կոտորածին ատեն ջարդուած 
հաճընցի քարոզիչներուն եւ Կիլիկիոյ դաշտին մէջ կոտորուող ժողովուրդի 
յիշատակին 1200 հոգինոց ժողովին ան ազդեցիկ ճառ կը խօսի եւ վերջին տողը 
կ՛ըլլայ. «Սիրելի ժողովուրդ, նախ Աստուծոյ փարեցէք եւ յետոյ զէնքին»:
Իր ժամանակի առաջնորդները կ՛ըսէին. «Կիլիկիոյ բողոքական պատուելիներուն 
մէջ միակ քաջը, ազգասէրը, մայրենի եկեղեցին սիրողը եւ յեղափոխականը 
Վեր. Րէճէպեանն է: Երբ հօրը կ՛առեւանգեն` կը յայտնէ, որ եթէ հայրը չգտնուի, 
Հաճընի բոլոր թուրքերը ջարդել կու տայ»:
1913-1914 թուականներուն վերա-
պատուելին Հնչակեան կուսակցութեան 
Հաճնոյ մասնաճիւղի ատենապետն 
էր: Թուրք կառավարութիւնը վերա-
պատուելիին եկեղեցւոյ մէջ յեղափո-
խական ճառը, փաշային վրայ պոռալը, 
ժանտարմաներուն վրայ ատրճանա-
կով յարձակիլը եւ կուսակցութեան 
ատենապետ ըլլալը նկատի ունենալով, 
կ՛որոշեն կախաղան հանել քանի մը 
հաճընցիներու հետ: Այս մասին կը յայտնէ 
Կարապետ Կիզիրեան եւ վերապատուելին 
կը փախչի Ամերիկա, սակայն Կիզիրեան 
կը նահատակուի:  Յետոյ արդէն կը սկսի 
հալածանքը: 1936-ին կը քաշուի գործէ 
եւ երէցկինին հետ խոր ծերութեան մէջ 
խաղաղ կեանք մը կ՛անցընէ:
Գիրքին մէջ գրուածքներ կան, որ 
նուիրուած են իր տոքթոր եղբօրը` Յակոբի 
յիշատակին: Գրողներէն են` Տոքթ. Ա. 
Նագաշեան, Գ. Պ. Գուշեան  եւ Փրոֆ. Գր. 

Հ. Գալուստեան, որոնք վկայած են անոր մասին, թէ ան եղած էր մաքրամիտ 
ու մաքրասիրտ, անկեղծ, զուարթ եւ հաճոյակատար անձ մը, իր անունին 
կցուած ածական մը ունեցած է՝ «Լաւ մարդ է»: Իսկական հայ էր, ծառայասէր 
ու կարօտեալին հասնող, անշշուկ բարեգործ, ազատատենչ, հայրենասէր, 
անձնուէր դաստիարակ, ճարտար վիրաբոյժ...:
Վեր. Սամուէլ Մ. Րէճէպեան գրած է. «Տոքթ. Յակոբի մահով Րէճէպեան 
գերդաստանի ամենափայլուն աստղը մարեցաւ եւ Հաճնոյ հոյակապ դէմքէրէն 
մին անհետացաւ:
Հաճըն քաղաքը անով պարծենալու շատ պատճառներ ունեցաւ: Ան Հաճըն, 
Ատանա, Թարսուս եւ Մերսին քաղաքներու մէջ առաջնակարգ բժիշկ մը 
կը նկատուէր եւ մինչեւ իսկ Ամերիկայի մէջ ալ մեծ եւ բարի համբաւ ունէր: 
Նախախնամական դեր մը կատարեց Գոնիայի Ճենանեան Գոլէճի համար 
(պահեց գոլէճը): Գոնիայի հայութեան եւ աւետարանական համայնքին շատ 
օգտակար եղաւ»:
Վեր. Րէճէպեանի գիրքը տեղեկութիւններ կու տայ նաեւ Հաճընի մասին: 
Գիրքը իր աւարտին հասցնելով ան կը զգայ, թէ իր «Իմ 80 Տարուան Կեանքիս 
Յուշերը» գիրքը իր վերջին գրութիւնը պիտի ըլլայ, եւ կեանքին ամենավերջին 
յօդուածը: Ան համոզուած ըլլալով, որ կեանքը աւելի երկար ապրիլ չ՛արժեր, կը 
նախընտրէր մտնել յաւիտենական երջանկութեան կեանքը:
Վեր. Րէճէպեան կ՛անդրադառնայ մեծ յաղթութիւններու: 
Կը գրէ. «Յաղթութիւն շահողը թէ՛ սրտի գոհունակութիւն մը ունի եւ թէ՛ 
ուրիշներէն մրցանակներ եւ գովեստներ կը շահի»:
Հետեւեալ յաղթութիւնները կը յիշէ.
- Յաղթութիւն է փոթորիկի մէջ հանդարտ կենալ ու համբերել:
- Պօղոս առաքեալ կ՛ըսէ. «Յաղթութիւն է մեզի պատահած բոլոր բաները Տէրոջը 
կողմանէ ղրկուած ընդունիլ: (Հրովմ. 8.28):  
- Յաղթութիւն է լոյս չերեւցած պահուն յուսալ եւ ուրիշի յաջողութեան վրայ 
ուրախանալ:
- Սողոմոն Իմաստուն կ՛ըսէ. «Յաղթութիւն է քաղաք առնելէն աւելի ոգին զսպել»:     
(Առակ. 16.32): 
 
Կեանքի ասպարէզին մէջ յաղթութիւն շահելու համար, մարդ
1. Աստուածավախ եւ կրօնասէր ըլլալու է:
2.  Իր անձին յաղթող ըլլալու է:
3.  Գաղափարականի տէր, ծրագրի կամ մեթոտի մարդ ըլլալու է:
4. Անձնաքննութիւն ընելու է: 
5. Արժանապատուութիւն ճանչնալու է:
6. Նպատակի տէր անձ մը ըլլալու է:
7. Փառասիրութիւն (ambition) ունենալու է:
8. Յառաջադէմ ըլլալու է եւ ինքնավստահութիւն ունենալու է:
9. Առողջ մարմին, գործունեայ եւ արթուն միտք ունենալու է:
10. Քաջ, անվախ, անկախ եւ ինքնիշխան ըլլալու է:
11. Կեանքի մէջ սկզբունքներ ունենալու է:                                                                  
12. Անձնականութիւն եւ ժողովրդականութիւն ունենալու է:
Մ.Մ. Գասպարեանի Ներբողագիրը` որպէս վերջաբան.
«Արժանապատիւ հնչակեան ընկեր
 
Հաճի Տիգրան Պատուելի Հայրիկին
Քաջ եւ հնչակեան գաղափարակից 
պատուելի Րէճէպեանի սոյն կենսագրա-
կանը, որ իր հմտալից խրատականներով, 
իր կեանքին արժէքաւոր անցեալի ազա-
տամարտ դրուագներով, բարոյատիպ 
կեանքով, եւ առաւելապէս դիւցազն 
Հաճընի եւ անոր անվեհեր հերոսնե-
րուն մտքի, սրտի ու գրչի մշակներուն 
դրուատիքներով` իր 80-ամեայ տարե-
դարձին նուիրուած` Յուշարձան մըն 
է: Մեծ հրճուանքով կարդացի այն 
կէտը, որ պատուելի Րէճէպեան թուրք 
գազան բռնակալութեան դէմ ըմբոստ 
եւ ազատասէր իր հոգիով յիշեցուց 
ինձ ա՛յն Հայ բարձր հայրենասէր կրօ-
նաւորները, որոնց անունը կը փայլի վսեմ 
պատմութեան մէջ: Այս գիրքը առաւել 
իմաստ ունի անով, որ հոն յիշուած են շարք 
մը արժէքաւոր անձերուն մշակութային 
գործունէութիւնները, այս անձերուն ալ 
տեղ տալով` իր այս գիրքին մէջ` բացառիկ 
հանգամանք մը եւ աննախընթաց մըն է 
որ կ՛աւելցնէ արժանիքը այս գիրքին:
Պատիւ Պատ. Րէճէպեանի եւ իր իմաստալից կեանքին, յարգանք անոր 80-ամեայ 
յոբելեանին:
 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԱԶԴ
Նոր Օրի ելեկտրոնային տարբերակը կարդալու 

համար կարելի է այցելել՝ 

noror.org
Կամ գտնել մեզի մեր ֆէյսպուքի էջին վրայ՝

www.facebook.com/norornews/



ՉորեքշաբÃÇ, 17 ՅունÇս 2020 8Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Ամերիկեան Բարքեր

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Ամուսնական Եզակի Երեւոյթ մը . . .
Ամուսնութեան աւանդական հասկացողութիւնը այն է թէ այդ տեղի կ՛ունենայ 
այր մարդու մը եւ կնկայ մը միջեւ։ Սակայն 21-երորդ դարը մեծ յեղաշրջում մը 
յառաջացուց այդ ըմբռնումին նկատմամբ՝ երբ շարք մը երկիրներ թոյլատրեցին 
միասեռական ամուսնութիւնը։
Միասեռականութիւնը գոյութիւն ունեցած է դարերէ ի վեր՝ նոյնիսկ Քրիստոսէ 
առաջ, հին Յունաստանի եւ Հռոմէական կայսրութեան մէջ։ Սակայն ներկայիս՝ 
միասեռականներու ամուսնութիւնը պետականօրէն արտօնուեցաւ 2001 
թուականին, Հոլանտական կառավարութեան կողմէ։
Ցարդ 30 երկիրներ օրինական դարձուցած են միասեռականներու միջեւ 
կնքուած ամուսնութիւնները։ Բայց մեր նիւթը այսօր պիտի չկեդրոնանայ 
միասեռական ամուսնութեան վրայ որովհետեւ կամայ թէ ակամայ ընդունած 
ենք այդ երեւոյթը։ Ուրեմն ինչի՞ մասին է ամուսնական մեր եզակի երեւոյթը։ 
Հիմա թոյլ տուէք բացատրեմ։
Գալիֆորնիաբնակ Սքաթ Փերի եւ իր ընկերուհին (girlfriend) 2015 թուականին 
որդեգրած են երկու տարեկան կատու մը Օլիվիա անունով։ Սքաթ կ՛ըսէ որ 
Օլիվիան շատ ամչկոտ կատու մըն էր, սակայն տարի մը ետք՝ երբ Սքաթ եւ իր 
ընկերուհին կը բաժնուին իրարմէ, Օլիվիան իր ամչկոտութիւնը մէկդի դրաւ եւ 
հիմա երբեք չի բաժնուիր ինձմէ։
Սքաթ դիտել կու տայ թէ այս վերջին 
երկու ամիսներու տնային կալանքը՝ 
Քորոնա ժահրի համաճարակին 
պատճառաւ, առիթ մը եղաւ որ ես 
եւ Օլիվիան աւելի մօտիկութիւն ցու-
ցաբերենք իրարու հանդէպ եւ այդ 
մտերմութիւնը (տես նկարը) մէջս 
սէր մը արթնցուց  իր նկատմամբ . . . 
Եւ ահա նորափթիթ այդ հազուագիւտ 
սէրը զիս մղեց որ ամուսնութիւն առաջարկեմ Օլիվիային! Սա գնահատանքի եւ 
երախտագիտութեան մէկ զգացումն է որ սկսայ տածել կատուին նկատմամբ։ 
Աւելին, Սքաթ իր պսակադրութեան պիտի հրաւիրէ բոլոր կենդանի սիրողները 
եւ անոնց նուիրատուութիւններէն գոյացած հասոյթը որոշած է նուիրել՝ Լոս 
Անճելըսի կենդանիներու պատսպարանին։
Ոչ՝ այս մէկը մարսելի չէ այլեւս, ինչ կ՛ուզէք ըսէք ու վերջ։

Տարիքը Պարզապէս Թիւ մըն է . . . 
Ահաւասիկ ամուսնական ուրիշ 
երեւոյթ մը որ սակայն այնքան 
խոտոր չէ, որքան մեր առաջին 
դէպքը։ Այս մէկը տեղի ունեցած 
է Ֆիլատէլֆիոյ մէջ, 2018 թուա-
կանին։
Վերոյիշեալ թուականին՝ 27 տարե-
կան Ռէյչըլ Չընօլթ ամուսնու-
թեան առաջարկ ներկայացու-
ցած է իր 72 տարեկան նախկին 
գործատէր Ճան Փէնզէրային եւ 
վերջինին համաձայնութեամբ, 
անոնք անմիջապէս նշանուած են։
Ուրեմն երեք տարի միասին 
ապրելէ ետք, մեր նշանուած զոյգը 
(տես նկարը) կ՛որոշէ ամուսնա-
նալ եւ ընտանիք կազմել։ Ռէյ-
չըլին նշանածը՝ թէ իր հօրմէն 
եւ թէ ալ իր մօրմէն շատ աւելի 
տարիքոտ է, սակայն այդ մէկը 
չխանգարէր իրենց ամուսնանա-
լու վճռականութիւնը։
Աւելին՝ երբ Ռէյչըլին հարց տուած են թէ հօրմէն աւելի տարիքոտ մէկու մը հետ 
ամուսնանալը երբեք չմտահոգէ՞ր զինք, ան պատասխանած է թէ տարիքը 
պարզապէս թիւ մըն է . . .
Հալէպի մէջ՝ երբ տակաւին պատանի էի, ընդունուած սովորութիւն դարձած էր 
որ հարսը պէտք է առ նուազն տաս տարեկան փոքր ըլլայ փեսայէն։ Հաւանաբար 
այս միեւնոյն սովորութիւնը առկայ էր նաեւ Միջին Արեւելեան այլ երկիրներու 
մէջ ալ։
Ես կը կարծեմ որ վերոյիշեալ սովորութիւնը տրամաբանական էր, քանի պէտք 
է տղայ մարդը նախ դպրոցը աւարտէ, ապա գործի տէր ըլլայ եւ կարենայ իր 
ընտանիքին ապրուստը ապահովել՝ որպէսզի ամուսնանայ։ Մինչդեռ աղջիկները 
այդ մտահոգութիւնը չուէին հոն։
Թերեւս այդ սովորութիւնը կու գար մեզի այդ երկիրներու տեղացի արաբ 
ժողովուրդէն, որոնց մօտ շատ բնական էր որ տղամարդիկ իրենցմէ մինչեւ 
քսան տարեկան փոքր աղջիկներու հետ ամուսնանային . . .
Հիմա ես իմ կողմէ սրտանց կը շնորհաւորեմ մեր երջանիկ զոյգը եւ կը մաղթեմ 
իրենց յաջողութիւն՝ իրենց ամուսնական կեանքին մէջ եւ վերջ։ 

Բանաստեղծին 
Արդիւնքը

Բիւրաւոր մարդիկ՝ մեր մոլորակի                                                                                                                                         
Խորհելը իրօք համարում են լոկ                                                                                                                                         
Բնախօսական մի գործ՝ անհարկի։
Նրանք վարում են օրերը՝ նման                                                                                                                                            
Երկար տարիներ անխռով, անհոգ                                                                                                                                     
Հասնելով մինչև դարպասին՝ 
մահուան։
                   

***

Փորձութիւններ շա՜տ 
են եկել ու անցել,                                                                                                                              
Դրանց մասին շա՜տ 

Աստուած իմ, Դուն որ Հայրն ես բոլորին, թող Քու պատկերին նմա-
նականութեամբ մշակես նաև կեանքը բոլոր հայրերուն: Հայրերու տօնին 
Քեզ կ՛ընծայեմ աղօթքը սրտիս, որպեսզի օրհնես բոլոր հայրերը, ինչպէս 
կ՛օրհնես նաև մայրերը, որպէսզի հաւատքով զօրացած դառնան Քու 
առաքեալները ընտանիքէն ներս, և հայրական բարի նկարագրով ներշնչեն 
նաև բոլոր երիտասարդները, որոնք պիտի դառնան վաղուան հայրերը. 
Ամէն:

եմ խորհել, գրանցել,                                                                                                                       
Սակայն նորեկ այս 
՛՛վիրուսը՛՛ պատրուակ,                                                                                                                         
Աշխարհակուլ ծպտեալներին մենք 
ճարակ։

***
- Ի՞նչ կայ եարաբ
Թուրքաց խարաբ,
Քար սրտերի
Ծալքերում,
Որ չեն կարում
Դար ու դարե՜ր
Միտուեն դէպի
Հաշտութիւն։
- Պատասխանեմ
Այդ քո հարցին,

Իմ բարեկամ՝
Սիրասուն։
Չար բնոյթն է
Նրանց դրդում,
Որ ուրանան
Բարութիւն։

***
Մի բացարձակ ճշմարտութիւն,
Անհնար է, որ կայանայ
Հայ-թուրքական մի տևական                                                                                                                                           
Ու հաստատուն խաղաղութիւն։
Անհնար է թուրքը թողնի
Դար ու դարեր գործադըրած
Ահ ու սարսափ, աւար, աւեր,                                                                                                                                          
Սպանութիւն ու բրտութիւն։
Մեզ մնում է ինքնամոռաց

Շարունակենք պայքարը՝ սուրբ,                                                                                                                                           
Թող, որ հասնենք մենք օր-առաջ.                                                                                                                                      
Մարտակոչը՝ -Դէպ յաղթութիւն։

***
Կսկիծ              

                                                                                                                             
Հալածուելով իշխաններից՝ 
նենգ ու դաժան                                                                             
Սար ու ձորեր, հանդ 
ու չոլեր եմ թափառում,                                                                       
Տեսնում գունեղ, մանր ու 
խոշոր հաւք ու գազան                                                                
Տոչոր սրտով նրանց հետ եմ ես 
բարբառում...

ԺՈՐԱ ՀԱՄԲԱՐՉԵԱՆ

Աղօթք Ձօնուած Հայրերուն Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

ԱԺ-ն 87 Կողմ Քուէով Համաձայնութիւն Տուաւ Գագիկ 
Ծառուկեանը Ազատութենէն Զրկելուն
ԱԺ-ն հաւանութիւն տուաւ «Բարգա-
ւաճ Հայաստան» խմբակցութեան 
ղեկավար Գագիկ Ծառուկեանը կալա-
նաւորելու վերաբերեալ գլխաւոր 
դատախազի միջնորդութեան։
«Իմ քայլը» խմբակցութեան 87 
պատգամաւոր կողմ քուէարկած է 
միջնորդութեան։

Յիշեցնենք, որ աւելի վաղ ԱԺ-ն 
համաձայնութիւն տուած էր Գագիկ 
Ծառուկեանը պատգամաւորա-
կան անձեռնմխելիութենէն զրկելու 
միջնորդութեան։
ԱԺ ընդդիմադիր երկու ուժերը՝ ԼՀԿ-ն 
եւ ԲՀԿ-ն այս քուէարկութիւններուն 
չեն մասնակցած։
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

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 
յուղարկաւորութիւններու կամ 
ընդյատակեայ հարսանիքներու 
ժամանակ հակահամաճարակային 
կաոնները չպահպանելն 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:

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

Ծառուկեան Չ՚ընդունիր Իր Դէմ Եղած Մեղադրանքը

Արսէն Թորոսեան. «Հակահամաճարակային Շարժումը 
Դանդաղօրէն Արդիւնք Կու Տայ»

Գլխաւոր Դատախազը ԱԺ-Ի Մէջ Ներկայացուց 
Ծառուկեանը Կալանաւորելու Հիմքերը

ԱԺ-ն Գագիկ Ծառուկեանը Զրկեց Պատգամաւորական 
Անձեռնմխելիութենէն

Հայաստան Չի Կրնար Անտարբեր Մնալ Լիբանանահայ 
Համայնքի Խնդիրներուն Նկատմամբ. Արտաքին Գործոց 
Նախարար

«Չնայած մեծ բացարձակ թուերին, 
վերջին 10 օրերի համաճարակա-
բանական միտումները աւելի դրական 
են, քան կանխատեսուած էր: Աճի 
ընթացքի նուազման նման միտումնե-
րի պատճառը կարող է լինել միայն մեր 
վարքագիծը, հակահամաճարակային 
պարզ կանոնների պահպանումը», - 
գրած է նախարարը:
«Այս թուային փոփոխութեան 
արդիւնքում 60 մահ պակաս կ’արձա-
նագրենք, քան կանխատեսուում էր, 
այսինքն՝ սրանով 60 մարդու կեանք 
է փրկուել», - վարչապետ Փաշինեանը 
աւելի ուշ դարձեալ ֆէյսպուքեան 
գրառումով շեշտած էր, աւելցնելով, որ 
վարակի դէպքպերը 3500-ով պակաս 
են կանխատեսուածէն, վերջին տասը 
օրերուն կանոնները պահպանող 
մարդոց շնորհիւ:

ՀՀ ազգային ժողովը փակ գաղտնի 
քուէարկութեամբ  «Բարգաւաճ 
Հայաստան» խմբակցութեան ղեկա-
վար Գագիկ Ծառուկեանը զրկեց 
պատգամաւորական աձեռնմխե-
լիութենէն: Ծառուկեանի նկատմամբ 
քրէական հետապնդում յարուցելու 
համաձայնութիւն տալու վերաբերեալ 
քուէարկութեան կողմ քուէարկած է 87 
պատգամաւոր, դէմ ձայն չկար:
Արդիւնքները յայտնեց հաշուիչ 
յանձնախումբի նախագահ Վահագն 
Յովակիմեանը: Քուէարկութեան 
մասնակցած էին 87-ը, քուէա-
թերթիկներէն ոչ մէկը անվաւեր 
համարուած է:
«Բարգաւաճ Հայաստան» կուսակցու-
թեան ղեկավար, պատգամաւոր 
Գագիկ Կոլիայի Ծառուկեանի 
նկատմամբ քրէական հետապնդում 

Հայաստան չի կրնար անտարբեր մնալ 
լիբանանահայ համայնքի խնդիրնե-
րուն նկատմամբ ու դիւանագիտա-
կան ներկայացուցչութեան միջոցով 
մշտական կապի մէջ է համայնքա-
յին բոլոր կառոյցներուն հետ: 
«Արմէնփրես»–ի հաղորդումով՝ 
այս մասին ըսաւ ՀՀ արտաքին 
գործոց նախարար՝ Զոհրապ Մնա-
ցականեան, Ազգային Ժողովին, 
կառավարութեան անդամներու 
հետ հարց ու պատասխանի ժամա-
նակ պատասխանելով «Լուսաւոր 
Հայաստան»-էն Տարօն Սիմոնեանի 
հարցումին:
Տարօն Սիմոնեան նկատել տուաւ, որ 
Լիբանանի մէջ հայկական համայնքը 
բաւական լուրջ խնդիրներու առջեւ 
է եւ Լիբանանի մէջ շատ լուրջ 
տնտեսական ճգնաժամ կը տիրէ: Ան 
հետաքրքրուեցաւ, թէ արդեօք ՀՀ-ն այս 
առնչութեամբ որեւէ աջակցութիւն կը 
ցուցաբերէ լիբանանահայ համայնքին:
«Հայաստանը չի կարող անտարբեր մնալ 
լիբանանահայ համայնքի խնդիրնե-
րի նկատմամբ, մեր դիւանագիտա-
կան ներկայացուցչութեան միջոցով 
մշտական կապի մէջ ենք համայնքա-
յին բոլոր կառոյցների հետ եւ շարու-
նակելու ենք այդ երկխօսութիւնը, 
շարունակելու ենք հետեւել հետագայ 
զարգացումներին:   Լիբանանահայ 
մեր հայրենակիցների ընկերային-
տնտեսական վիճակն, ընդհանուր 
առմամբ,  իրապէս բաւականին 

«Քորոնա» ժահրի 544 նոր դէպք 
գրանցուած է վերջին մէկ օրուայ 
ընթացքին, աւելի քան երկու հազար 
հետազօտուածներէն: Ընդհանուր 
առմամբ՝ Հայաստան արդէն 18033 
մարդ COVID-19-ով վարակուած է, 
որոնցմէ ապաքինուած են 6714-
ը, մահացած 302 քաղաքացի, 
որոցմէ 9-ը` վերջին մէկ օրուայ մէջ: 
Երէկ մահացածներուն ամենա-
երիտասարդը 42-ամեայ տղամարդ 
է: Եւս 3 քաղաքացի մահացած է այլ 
հիւանդութեան պատճառով, բայց 
նաեւ հաստատուած «Քորոնա» ժահր 
ունեցած է:
Առողջապահութեան նախարա-
րութեան մամլոյ խօսնակ Ալինա 
Նիկողոսեան վստահեցուց, որ 
ծանր վիճակով տունը գտնուող ու 
հիւանդանոց փոխադրուելու սպասող 
վարակակիրներ այս պահուն չկան:

Բարգաւաճ Հայաստան Կու-
սակցութեան առաջնորդը Յունիս 
16-ի երեկոյեան, ԱԱԾ-էն դուրս 
ելլելէն յետոյ ըսած էր, որ այսօր 
կ’ենթադրուի իր կալանքի հարցին 
քննութիւնը։ Ծառուկեանի փաստա-
բանը «Ազատութեան» փոխան-
ցեց, որ Ծառուկեանին մեղադրանք 
առաջադրուած է. - «154.2 յօդուա-
ծով (ընտրողի կողմից թեկնա-
ծուներից, կուսակցութիւններից 
(կուսակցութիւնների դաշինքնե-
րից), հանրաքուէի քարոզչական 
նախաձեռնութիւններից կաշառք 
ստանալը կամ թեկնածուների, 
կուսակցութիւնների (կուսակցու-
թիւնների դաշինքների), հանրաքուէի 
քարոզչական նախաձեռնութիւննե-
րի կողմից ընտրողներին կաշառք 
տալը կամ ընտրողի ազատ կամքի 
իրականացմանը խոչընդոտելը)` 
ընտրակաշառքների հետ կապուած»:
Էմին Խաչատրեան ըսաւ, որ Ծառու-
կեանը մեղադրանքը չ’ընդունիր եւ 
զայն կ’որակէ ապօրինի. - «Ապօրինի, 
չհիմնաւորուած մեղադրանք»:
Քանի մը ժամ տեւողութեամբ 
հարցաքննութենէն յետոյ, Ծառուկեան 
դուրս ելաւ ԱԱԾ-էն յայտարարելով, 
որ կ’երթայ տուն եւ կրկին շեշտելով, 
որ իրեն վերագրուող քրէական 
գործերը շինծու են. - «Կը հարցնէք 
հիմնական իրաւապահ մարմիններին, 
թող պատասխանեն, որեւիցէ մի բան 
իմ հետ կապուած չկայ, որեւիցէ մի 
խնդիր չկայ, որեւիցէ մի հարցով 
կառավարման հետ ես ոչ մի կապ 
չունեմ: Կան կառավարիչներ, իսկ 

մնացածի հետ որեւիցէ մէկը, եթէ բան 
կայ ասելու, կարայ գայ առերեսման: Սա 
շինծու, սարքած գործ է, դատարանում 
կը քննուի, բոլորդ դա կը տեսնէք»:
Բացի 2017 թուականի ընտրու-
թիւններուն ընտրակաշառք բաժնե-
լու գործէն, Ազգային անվտանգու-
թեան ծառայութիւնը յայտնած է 
Ծառուկեանին առնչուող եւս երկու 
գործի մասին։ Անոնցմէ մէկը կը 
վերաբերի Ծառուկեանի «Մուլթի 
կրուփ» գործարանին մաս կազմող 
«Օնիրա քլապ» ընկերութեան։ 
ԱԱԾ-ն կը յայտնէ, որ Հայաստանի 
տարբեր վայրերը շահումով խաղերու 
եւ խաղատան գործը կատարող այս 
ընկերութիւնը առանց արտօնագրի 
գործած է, պետութեան պատճառելով 
մօտ 30 միլիառ դրամի կամ 60 միլիոն 
տոլարի վնաս։ Ըստ ԱԱԾ-ին՝ մէկ 
այլ դրուագով՝ «Օնիրա քլապը» 
մոլորութեան մէջ ձգած է պատկան 
մարմինները եւ պետութիւնը զրկած 
40 միլիառ դրամի չափով ներդրումէ:
Իսկ միւսը՝ Ծառուկեանի հայրենի 
Առինջի պաշտօնատար անձերու 
գործողութիւններուն կը վերաբերի։ 
Այս պարագային անոնք, ըստ ԱԱԾ-ի, 
պետութեան էական վնաս պատճա-
ռած են, երբ գիւղատնտեսական 
նշանակութեան հողատարածքը 
Ծառուկեանին պատկանող վաճա-
ռանիշ «Նիւ» Սահմանափակ 
պատասխանատուութեամբ ընկերու-
թեան (ՍՊԸ) -ի կողմէ օգտագործուած 
է որպէս արդիւնաբերական նշա-
նակութեան, որու հետեւանքով 
պետութեան պատճառած է գրեթէ 
380 միլիոն դրամի կամ 804 հազար 
տոլարի վնաս։

Դաւթեանի խօսքով՝ այդ 5 փաստա-
թուղթերուն մէջ ներառուած են 
շտապներու ծախսերու, քուէար-
կողներու համաձայնութիւններու 
վերաբերեալ եւ այլ տեղեկութիւններ։ 
Անոնց մէջ կը յիշատակուի նաեւ 
Ծառուկեանի ազգանունը։

Դատախազը նշած է, որ 
«Երեւանշին» ընկերութեան ղեկա-
վարը Ծառուկեանէն ստացած է 
յանձնարարութիւն՝ ընտրողներուն 
գումարներ բաժնելու համար։ Դաւթե-
անի խօսքով՝ ապացուցուած է, որ 
Ծառուկեանը ղեկավարած է խումբ, 
որ գումար բաժնած է ընտրողներուն։

յարուցելուն համաձայնութիւն տալու 
վերաբերեալ միջնորդութիւնը ԱԺ 
15 յունիսի նիստին ներկայացուց 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
Գլխաւոր դատախազ Արթուր Դաւթե-
անը:
«Բարգաւաճ Հայաստան», «Լուսաւոր 
Հայաստան» խմբակցութիւնները 
յայտնած էին, որ պիտի չմասնակցին 
քուէարկութեան:

ճգնաժամային է:  Հայաստանը 
եղել եւ մնում է իւրաքանչիւր հայի 
հայրենիքն, ով ընտրում է ապրել 
Հայաստանում: Այդ առումով մենք 
շարունակելու ենք աշխատել եւ 
պատրաստել այն անհրաժեշտ 
հիմքը, որ հնարաւորութիւն կու տայ 
արձագանգելու»,-ըսաւ  նախարարը 
ու նշեց, որ անմիջական օգնութեան 
առումով կ’անդրադառնան, երբ աւելի 
շատ յստակութիւն ըլլայ:
Պատգամաւորը նշեց, որ Լիբանանի 
մէջ հակահայ տրամադրութիւնները 
կը խրախուսուին Թուրքիոյ կառա-
վարութեան կողմէ, հետաքրքրուեցաւ 
նախարարի տեսակէտով:
Նախարարը պատասխանեց, որ 
ատելութեան խօսքի իւրաքանչիւր 
նշանակալի դսրեւորում առանձնա-
յաատուկ մտահոգութեան տեղիք 
կու տայ: «Կրօնական  եւ ցեղա-
յին, խտրականութիւն ու ատելու-
թիւն պարունակող որեւէ խօսք 
սպառնալիք է ներկայացնում 
առաջին հերթին բարեկամ Լիբա-
նանի ներքին կայունութեան, 
պետական կառուցուածքի եւ 
հասարակական համակեցութեան 
հիմնարար արժէքների համար: 
Վստահ ենք, որ Լիբանանի կառա-
վարութիւնը եւ հանրութիւնը եւ 
ոչ միայն լիբանանահայութիւնը, 
խստօրէն հակազդելու են նման 
ցանկացած դրսեւորումների»,-ըսաւ 
Մնացականեան:  
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Գաղափարական

Հաղորդագրութիւն
Գերագոյն Հոգեւոր Խորհրդի Ժողով
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում
Սկիզբը Էջ 02

Ամբողջապէս աւարտուել է 
զանգաշտարակների նորոգու-
մը, ընթանում է զանգակատան 
ամրակայումն ու հիմնա-նորո-
գումը եւ տաճարի հիմքերի ջրամե-
կուսացումը։ Զուգահեռաբար իրա-
կանացւում է Մայր տաճարի շրջա-
կայ տարածքի բարեկարգումը։ 
Մուշեղ եպիսկոպոսի իրա-
զեկմամբ շինարարական աշխա-
տանքներին զուգընթաց ճարտա-
րապետների կողմից կատարւում 
են նաեւ անհրաժեշտ ուսումնա-
սիրութիւններ։ Արդիւնքում ի յայտ 
են եկել նոր խնդիրներ արեւմտեան 
մուտքին յարակից հիւսիսային 
եւ հարաւային թաղածածկերի 
պարագային, որոնք պէտք է 
ամբողջապէս վերակառուցուեն։ 
Անհրաժեշտ լուսաբանութիւններ 
տրուեցին նաեւ տաճարի արտաքին 
եւ ներքին լուսաւորութեան, ձայնա-
յին, ինչպէս նաեւ տեսագրման ու 
հեռարձակման համակարգերի 
տեղադրման ուղղութեամբ 
ձեռնարկուած քայլերի մասին։ 
Մասնաւոր քննութեան առարկայ 
դարձաւ տաճարի որմնանկարների 
ուսումնասիրման եւ վերականգնման 
խնդիրը։ Այդ առնչութեամբ տեղե-
կացուեց, որ աշխատանքը ժամա-
նակատար է, քանի որ ենթադրում 
է որմնանկարների առանձնացում 
ծեփերից, շինաշխատանքների 
աւարտին վերատեղադրում եւ 
նորոգութիւն։ 
Ժողովականներին Մուշեղ եպիսկո-
պոսի կողմից նաեւ ամփոփ տեղե-
կութիւններ փոխանցուեցին Մայր 

տաճարի հիմնանորոգման համար 
անհրաժեշտ միջոցների հանգա-
նակութեան ընթացքի, հանգա-
նակութեան կազմակերպման աշխա-
տանքային յանձնախմբի գործու-
նէութեան մասին։ Ծանուցուեց, որ 
պայմանաւորուած ներկայ իրա-
վիճակով հանգանակութիւնների 
գործընթացը կանգ է առել եւ առ այսօր 
հաւաքագրուել է նորոգութեան համար 
անհրաժեշտ գումարի մէկ երրորդը։
Հայաստանի Հանրապետութեան եւ 
Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ 
Եկեղեցու յարաբերութիւններին 
առնչուող հարցերով աշխատանքային 
խմբի գործունէութեան վերաբերեալ 
զեկոյց ներկայացրեց Մայր Աթոռի 
դիւանապետ Գերաշնորհ Տ. Արշակ 
եպիսկոպոս Խաչատրեանը՝ ամփոփ 
տեղեկութիւններ փոխանցելով 
աշխատանքային թեմատիկ հինգ 
ենթախմբերի հանդիպումների 
արդիւնքների մասին։ Նշուեց, որ 
աշխատանքային խմբի աշխա-
տանքներն ընթացքի մէջ են եւ  
առաջադրուած հարցերը քննար-
կումների փուլում են։
Անդրադարձ կատարուեց նաեւ 
շաբաթներ առաջ ՀՀ կառավարու-
թեան անունից մամուլում հրա-
պարակուած տեղեկանքին, որտեղ 
արձանագրուած էին աշխատանքային 
խմբում քննարկուած հարցերի շուրջ 
տարբեր գերատեսչութիւնների մօտե-
ցումները։ Այս առնչութեամբ դիւա-
նապետ Սրբազանը յայտնեց, որ Մայր 
Աթոռում աշխատանքային խմբի՝ 
Եկեղեցու կողմից ներկայացուած 
անդամների եւ ենթախմբերի եկե-
ղեցական համակարգողների մաս-
նակցութեամբ տեղի ունեցած հանդիպ-

ման արդիւնքում քննարկուած 
հարցերի շուրջ պատրաստուել է Մայր 
Աթոռի դիրքորոշումներն ամփոփող 
տեղեկանք, որն օրեր առաջ առաքուել 
է ՀՀ կառավարութեանը։
Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդն իր 
հերթին քննութեան առաւ խնդրոյ 
առարկայ հարցերը՝ թելադրելով 
շարունակել հետեւողական աշխա-
տանք տանել առաջադրուած խնդիր-
ների կարգաւորման ուղղութեամբ։ 
Մայր Աթոռի հոգեւոր բարձրագոյն 
հաստատութիւնների կրթական 
գործընթացի մասին զեկոյցով հանդէս 
եկաւ Գէորգեան հոգեւոր ճեմարա-
նի տեսուչ Հոգեշնորհ Տ. Մեսրոպ 
վարդապետ Պարսամեանը։ 
Հայր Սուրբը տեղեկացրեց, որ 
համավարակի պայմաններում 
ճեմարանը շարունակել է իր 
կենսագործունէութիւնը՝ կազմա-
կերպելով հեռավար ուսուցում եւ 
աւարտին հասցնելով ուսումնական 
տարին։ ԳՀԽ անդամներին տեղե-
կութիւններ փոխանցուեցին նաեւ 
այս ընթացքում ճեմարանի ընդու-
նելութեան կազմակերպման ընթա-
ցակարգի վերաբերեալ՝ նշելով, որ 
մասնաւոր աշխատանք է տարւում 
ընդունելութեան տարիքային շեմը 
բարձրացնելու եւ պարտադիր զինուո-
րական ծառայութիւնն անցած երի-
տասարդներին ճեմարան ընդու-
նուելու հնարաւորութիւն ընձե-
ռելու համար։ Ժողովականները 
կարեւոր նկատեցին, որ ճեմարանի 
տեսչութեան կողմից հայաստանեան 
եւ սփիւռքեան թեմերում լրացուցիչ 
աշխատանքներ տարուեն երիտա-
սարդ հայորդիներին հրաւիրելու 
ճեմարան ուսումնառութեան։ 
Իր խօսքում ճեմարանի տեսուչն 
անդրադարձ կատարեց ճեմարանի 
ուսումնական գործընթացի վերա-
կազմակերպման աշխատանքներին, 
որով վերատեսութեան կ’ենթարկուի 

նաեւ ուսումնական ծրագիրը։ 
Տեղեկացուեց, որ համավարակի 
առկայ իրավիճակում ճեմարանի 
ուսումնական գործընթացը 
նոր ուսումնական տարում կը 
կազմակերպուի Սեւանի Վազգէ-
նեան հոգեւոր դպրանոցում։
Գերագոյն հոգեւոր խորհրդի 
անդամները մեծապէս կարեւորե-
ցին ապագայ եկեղեցականների 
պատրաստութեան առաքելութե-
անն ուղղուած ջանքերը՝ յորդորելով 
արդիւնաւորութեամբ, ժամանակի 
պահանջներին համահունչ շարու-
նակել հոգեւորականների նոր 
սերնդի կրթութիւնն ու դաստիա-
րակութիւնը։
Ի թիւս վերաբերեալ հարցերի 
անդրադարձ կատարուեց հայրե-
նական կեանքին, համավարա-
կի պայմաններում Սփիւռքի 
համայնքների ու թեմերի առջեւ 
ծառացած մարտահրաւէրներին եւ 
եկեղեցականների հոգեւոր սպա-
սաւորութեանն առնչուող տարբեր 
խնդիրներին:
Վերջում Նորին Սրբութիւն Գարե-
գին Երկրորդ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսը հայրապետական 
իր օրհնութիւնն ու գնահատանքը 
բերեց ժողովականներին օգտաշատ 
քննարկումների համար։ Վեհափառ 
Հայրապետը կարեւոր նկատեց 
դժուարին այս ժամանակաշրջա-
նում Եկեղեցու կողմից ժողովրդին 
ցուցաբերուող զօրակցութիւնը։ 
Նորին Սրբութիւնն ընդգծեց, 
որ Մայր Աթոռը շարունակելու 
է յորդորել եկեղեցականներին 
իրենց օգտակարութիւնը բերել 
ինչպէս հայրենիքի, այնպէս եւ 
հայոց սփիւռքի առջեւ ծառացած 
մարտահրաւէրների դիմագրաւման 
եւ ազգային միասնականութեան 
ոգու զօրացմամբ առկայ խնդիրների 
յաղթահարման համար։ 

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Արթուր Ճաւատեան Նշանակուեցաւ Յատուկ 
Յանձնարարութիւններով Դեսպան

Տակաւին Վաղ Է Խօսիլ «Քորոնա»ի Նուազումին 
Մասին. ԱՆ Խօսնակ

Հայաստանի կեդրոնական դրա-
մատան նախկին նախագահ՝ Արթուր 
Ճաւատեան նշանակուած է յատուկ 
յանձնարարութիւններով դեսպան: 
Համապատասխան որոշումը վարչա-
պետ Նիկոլ Փաշինեան ստորագած է 
16 յունիսին, անիկա հրապարակուած 
է Կառավարութեան e-gov.am պաշտօ-
նական կայքին վրայ:

«Այս պահին փաստացի «Քորոնա» 
ժահրային հիւանդութեամբ բուժում 
է ստանում 10 հազար 529 հիւանդ, 
նրանցից մօտ 8 հազարը տանն 
են գտնուում, մնացածը արդէն 
հիւանդանոցում են: Նախօրէին 
կատարել ենք շուրջ 2 հազար 
հետազօտութիւն, եթէ աւելի յստակ 
ասեմ` 1956»,- «Ազատութեան» 
փոխանցեց առողջապահութեան 
նախարարի մամլոյ խօսնակ՝ Ալինա 
Նիկողոսեան:
Արդեօ՞ք 425 հաստատուած դէպքը 
կարելի է համարել վարակուածներու 
թիւի նուազումի միտում։ Անցեալ 
շաբաթ օրական հաստատուած 
դէպքերը որոշ օրեր 700-էն աւելի էին։ 
«2 հազարի դէպքում իրականում 425-ը 
նուազում է, բայց որեւէ գնահատական 
տալ, թէ արդէն գնում է դէպի նուազում, 
դեռ վաղ է: Պէտք է նայել առաջիկայ 

Ճաւատեան Կեդրոնական դրամա-
տան նախագահն էր 2008 թուակա-
նէն ի վեր եւ այս շաբաթ լրացաւ իր 
պաշտօնավարման ժամկէտը:
Կեդրոնական դրամատունը այժմ կը 
ղեկավարէ Մարտին Գալստեան, որուն 
ընտրած է Ազգային ժողովը երկու 
ամիս առաջ:

օրերի` մէկ շաբաթուայ կամ 10 
օրուայ վիճակագրութիւնը, որպէսզի 
կարողանանք նման գնահատական 
տալ», - ըսաւ Նիկողոսեան:
Այս պահուն կը շարունակուի 
յատկապէս  մարզային 
հիւանդանոցներու մահճակալներու 
թիւի յաւելումը, ուր կրնան բուժում 
ստանալ քովիտով վարակուածները։ 
Չնայած որ մահճակալային  ազատ  
տեղերու աճ կայ, միեւնոյն է, վիճակը 
կը շարունակուի լարուած մնալ, Յունիս 
15-ի երեկոյեան «Ազատութեան» 
«Ֆէյսպուքեան ասուլիսի» եթերով, 
յայտարարեց առողջապահութեան 
նախարար՝ Արսէն Թորոսեան։ 
Ան ըսաւ, թէ հիւանդանոցային 
մահճակալներու յաւելումը չի կրնար 
փոխարինել հակահամաճարակային 
եւ զսպման գործողութիւնները, այլ 
միայն կրնայ լրացնել։
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DISTRICT OF

COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

ing during the pre-construction phase.


ARMENIAN AMERICAN MUSEUM

SELECTS MATT CONSTRUCTION

AS PRE-CONSTRUCTION

GENERAL CONTRACTOR

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

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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News from Armenia & Artsakh The Church After The 
Pandemic… God Will Embrace 

You

God is waiting for you at the Church. 
Though masks and face coverings are 
mandatory, please do not cover your 
heart. Come and pray to God with a 
pure heart. Remember the lockdown 
has only been “the desert” to strength-
en your spiritual life. Thus, you will 
be starting a new journey with a new 
promise to live a God-pleasing life and 
to enlighten the lives of all people with 
the gifts God has bestowed upon us.
The Church after the pandemic will 
continue to be the House of God and 
the Holy sanctuary wherein all will 
become one in the spirit of divine love. 
Listening to our heartfelt prayers, God 
will embrace us all. God expects our 
hearts to resemble the pure hearts 
of children to whom the heavenly 
kingdom belongs.
We are all equal in the eyes of the 
Almighty. As you enter into the House 
of God, you will all experience the 
spiritual transformation. Then, we will 
witness the miracle in each other’s’ 
life. It will be the miracle that will lead 
to change – the change to become 
Christ-like, to be loving and caring for 
all but above all, to become guardians 
of world peace.
The Church after the Pandemic…
God will embrace us all!

Archbishop Hovnan Derderian
Primate

*****
Prayer Dedicated To Fathers

O God, as our Heavenly Father, 
instill in the hearts of all fathers the 
desire to  bear Your divine image. 
On this Father’s Day, I uplift to You 
my heartfelt prayer beseeching Your 
divine blessings for all and fathers 
and mothers. Bless them in order 
that they may be strengthened by 
the Holy Spirit and may become Your 
ambassadors within their respective 
families. With their fatherly care, allow 
them to inspire the young generation 
who will be knock on the doorstep of 
fatherhood tomorrow. Amen. 

Pashinyan Urges To Ban Activities Of Political Forces Which Oppress 
Free Will Of People 

Court Examining NSS 
Motion On Detaining 
Gagik Tsarukyan

Artsakh Denies Media Report On Opening Fire In Direction Of 
Azerbaijani Village

Pashinyan Calls On Aliyev To Demonstrate 
Constructive Approach And Agree With His Formula

institute of oppressing people’s will is 
being disclosed’’, Pashinyan said.
Referring to the announcements by 
some opposition forces and ‘’Prosperous 
Armenia’’ Party that the criminal perse-
cution against head of “Prosperous 
Armenia’’ Party Gagik Tsarukyan is 
politically motivated and not a legal 
procedure, Pashinyan emphasized that 
they have no need to use criminal cases 
as a lever to keep political forces under 
control.

‘’The previous authorities used those 
criminal cases for keeping those political 
forces under control, because they had 
an issue of legitimacy. Our government 
has no reason to keep political forces 
under control based on criminal cases’’, 
the PM said.
Nikol Pashinyan added that it’s nec-
essary to ban activities of the political 
forces which oppress the free will of 
the people.

Prime Minister of Armenia Nikol 
Pashinyan assesses the criminal 

case over giving electoral bribes by 
‘’Prosperous Armenia’’ Party as one of 
the most important cases being investi-
gated in the history of the 3rd Republic 
of Armenia, ARMENPRESS reports 
Pashinyan said during parliament-Cab-
inet Q&A session.
‘’One of the most important cases in 
the history of the 3rd Republic is under 
investigation, because an organized 

A Court of General Jurisdiction is 
examining the motion filed by the 

National Security Service of Armenia on 
detaining head of ‘’Prosperous Armenia’’ 
Party Gagik Tsarukyan.
ARMENPRESS reports MPs represent-
ing ‘’Prosperous Armenia’’ Party and the 
supporters of Tsarukyan have gathered 
at the court building. Some members 
of ARF and president of ‘’Motherland’’ 
Party Artur Vanetsyan are also among 
the supporters of Tsarukyan.

targeting a truck transporting wheat, has 
nothing to do with the reality.
The defense ministry of the Republic of 
Artsakh announces that the divisions 
of the Army strictly follow the ceasefire 
regime and at the same time urges the 
Azerbaijani side to refrain from steps 
aimed at artificially destabilizing the 
situation, otherwise the Azerbaijani side 
will bear the whole responsibility for the 
consequences”.

to perceive the whole process of the NK 
conflict settlement through the prism of 
fears. Only in this case the policy that is 
based on these militaristic statements 
can be conditionally effective, but the 
Armenian people do not have a habit 
of perceiving especially the NK issue 
through the prism of fears”, Pashinyan 
said.
He added that imposing a negotiation 
content to Armenia under any threat is 
ruled out.

according to which the Armenian forces 
opened fire from a 60mm grenade at the 
direction of Ghapanlu village of Tartar 
region, by targeting a truck transporting 
wheat.
The Artsakh Defense ministry issued a 
statement which says:
“The report spread in the Azerbaijani 
Ordu.az website on June 17, according 
to which the Armenian forces opened fire 
from a 60mm grenade at the direction 
of Ghapanlu village of Tartar region, by 

session in the Parliament, in response 
to the question of the ruling My Step 
faction MP Tatevik Hayrapetyan.
Commenting on Azerbaijan’s militaris-
tic rhetoric, the Armenian PM said the 
Armenian people do not have a habit of 
perceiving the NK conflict through the 
prism of fears.
“The content that our government has 
put on the basis of the regional policy 
is based on the peace content, but 
Azerbaijan’s policy for a long time is 
based on the logic of militaristic state-
ments. The main goal of these state-
ments is for the peoples of Armenia 
and Artsakh, for Artsakh and Armenia 

The defense ministry of Artsakh 
denied the Azerbaijani media report 

Prime Minister of Armenia Nikol 
Pashinyan once again called on 

Azerbaijani President Ilham Aliyev 
to agree with his formula according 
to which the solution of the Nagorno 
Karabakh conflict must be acceptable 
for the peoples of Artsakh, Armenia and 
Azerbaijan.
“My call to the Azerbaijani leader remains 
the same – to eventually demonstrate 
a constructive approach and publicly 
agree with the formula I have proposed 
that the settlement of the Nagorno 
Karabakh conflict should be acceptable 
for the peoples of Artsakh, Armenia and 
Azerbaijan”, the PM said during a Q&A 
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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.
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ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the
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a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

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

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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The Cross is the sign of victory to 
withstand hardships and trials, the 
Cross is the pledge of the strength-
ening of our solidarity, the Cross 
is the presence of Christ in us and 
the Savior supports and protects 
the Armenian God-loving Nation 
with the Cross. Today, we are the 
bearers of that power, that victo-
ry, with the Cross-crowned Mother 
Cathedral of Holy Etchmiadzin, with 
our Holy Church. Let us not hesitate 
and weaken in expressing our love 
and devotion towards our priceless 
Sanctuary of Etchmiadzin, as our 
pious Holy Fathers testify; are bless-
ed those who have good memory in 
Holy Etchmiadzin. Let us be united 
to strengthen our Homeland, to make 
our national dreams come true, to 
create our bright future.
On this occasion, once again we 
convey Our Pontifical love and high 
appreciation to all our praiseworthy 
benefactors, whose heartfelt dona-
tions are the evidence of their filial 
love towards our Holy Church and 
Holy Etchmiadzin.
The renovation of the Mother 
Cathedral is a spiritual joy and con-
solation for both the native Armenians 
and Our children in the Diaspora. 
With Pontifical Blessings, we highly 
appreciate the sacrifice and honest 
participation of all Our sons in the 
God-pleasing activities of the reno-
vation and brightening of the Mother 
Cathedral of Holy Etchmiadzin, the 
Spiritual Center of All Armenians. 
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Press Release
On The Feast Of Holy Etchmiadzin The Cross Of The Dome Of The 
Mother See Was Consecrated And Re-Installed

The Message Of His Holiness Karekin II
Supreme Patriarch And Catholicos Of All Armenians On
The Feast Of Holy Etchmiadzin

On June 14, the Armenian Apostolic 
Holy Church celebrated the feast 
day of Holy Etchmiadzin, which is 
the crown among the feasts of  the 
“Araratian Week”.

On the occasion of the feast, in the 
Mother See of Holy Etchmiadzin, a 
Divine Liturgy was celebrated at the 
St. Trdat Open Air Altar at the Mother 
See of Holy Etchmiadzin. The cele-
brant was His Grace Bishop Vasken 

Mirzakhanyan, Direcotor of the Office 
on Ecclesiastical Liturgical Issues of 
the Mother See, who, in His sermon, 
reflected on the meaning of the estab-
lishment of the Mother Cathedral of Holy 
Etchmiadzin, as well as, its significance 
and mission in the lives of people.

The joy of the feast completed with 
another significant event. Considering 
that the dome of the Mother Cathedral 
has been completely renovated as a 
result of the regular stage of the resto-
ration of the Mother Cathedral of Holy 
Etchmiadzin, the consecration ceremo-
ny of the new Cross of the dome of the 
Cathedral was held at the conclusion 
of the Divine Liturgy. The old Cross of 
the Cathedral, which had been dam-
aged throughout the time, will find its 
permanent place in the Museum of the 

Mother See.

In front of the Open Altar, according to 
the tradition, under the singing of hymns 
and psalms, the Cross was washed with 
wine and water, and after prayers and 
scripture readings from the Bible, the 
Catholicos of All Armenians consecrated 
the Cross with Holy Muron.

On the occasion of the feast, under 
the presidency of the Pontiff of All 

Armenians; a Special Blessing ser-
vice for Holy Etchmiadzin was offered.
The clergy and the faithful raised 
their prayers to Almighty God for 
the prosperity and brightness of the 
Mother See of All Armenians - the 
Holy Etchmiadzin, as well as, the per-
manent implementation of its sacred 
mission in the lives of the Armenians 
all over the world.
Then, in front of the newly conse-
crated Cross, His Holiness Karekin 
II, Supreme Patriarch and Catholicos 
of All Armenians; conveyed His mas-
sage to the attendees and all our 
people, on the joyous occasion of 
the feast of Holy Etchmiadzin and 
the consecration of the Cross of the 
dome of the Mother Cathedral.
Following the speech of the Armenian 
Pontiff; the consecrated Cross, dec-
orated with flowers, was taken to the 
courtyard of the Mother Cathedral 
with a solemn procession, where, 
under the singing of hymns and best 
wishes of the attendees, the Cross 
was raised with a crane and installed 
on the dome of the Cathedral.

“We are grateful to You, Almighty 
Father, 

for establishing Holy Church 
for us as a harbor, the Holy 

Cathedral, where the Holy Trinity 
is glorified”

 
Dear Faithful,
Today is the commemoration 
day of the establishment of Holy 
Etchmiadzin. With this heartfelt joy, 
we have consecrated this new Cross 
with Holy Muron, which, with joint 
gratitude and glory to God, will soon 
be installed on the dome of the God-
established Mother Cathedral of Holy 
Etchmiadzin, the Holy of Holies of All 
Armenians. “We are grateful to You, 
Almighty Father, for establishing Holy 
Church for us as a harbor, the Holy 
Cathedral, where the Holy Trinity is 

glorified”.
God-established Holy Etchmiadzin is 
the gift of God to our people through His 
only Begotten Son – as testimony of the 
infinite love of Heavenly God towards 
our people. Savior of the mankind 
decend to the Armenian world before 
the eyes of St. Gregory the Illuminator, 
and showed the place where the Mother 
Catherdral of All Armenians must be 
erected. God-gifted Armenian Cathedral 
was erected in front of the Biblical Mount 
Ararat through the efforts of St. Gregory 
the Illuminator, the Armenian King Trdat 
and the faithful. Throughout the centu-
ries, the Holy Etchmiadzin has been and 
will always be the solid rock, on which 
the Armenian faith is anchored, through 
which the Armenian identity has been 
created and the Armenian statehood 
re-established. Indeed, Etchmiadzin 

has kept our people united through its 
national values and led them towards 
the new horizons of national inde-
pendence. Christ-established, gold-an-
chored Holy Etchmiadzin is the harbor, 
where our faithful people have found 
peace from the hardships and turmoil 
over the centuries, have filled with 
hope, gained new energy and power of 
victory. This is where the spirit of victory 
of the battles of Avarayr, Sardarapat 
and Nagorno - Karabagh War was 
strengthened, as well as, this is where, 
many Armenian refugees got help sur-
viving the Armenian Genocide, who 
were comforted and filled with lymph of 
new life. The Mother Cathedral of Holy 
Etchmiadzin is the seal of the Lord in the 
Armenian land, in the lives and souls of 
All Armenians, whose everlasting light 
shines from all our churches around the 
world. It is a precious pearl, which will 
always shine as a spiritual treasure in 
the faith of our pious people. “Be happy, 
Holy Church, as Christ – the Heavenly 
King, crowned you with His Cross”.
Dear ones, the Mother Cathedral, being 
renovated due to the heartfelt donations 
of our church-loving benefactors, and 
with the honest commitments of Our 
sons, today is brightening by the crown 
of the Holy Cross. We believe, that the 
power of Lord’s Holy Cross radiating 
from the height of the Cathedral of Holy 
Etchmiadzin, will provide our people 
with strength and vigor to raise from 
the difficulties, to overcome the hard-
ship of pandemic, and continue their 
creative life with new blessings and 
achievements.



Wednesday, June 17, 2020 13
A PUBLICATION OF ARMENIAN DEMOCRATIC LIBERAL PARTY, WESTERN DISTRICT COMMITTEE OF THE UNITED STATES

Thursday, December 5, 2019

Vol. 97, #47

DISTRICT OF

COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN
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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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ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of
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ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

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

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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back the British army taking 11 
hostages, but suffering 1200 and 
more casualties with  many more 
injured. On December 3, Father 
Mesrob Neshanian was called by 
the Turks to appear in the munic-
ipality and was told they needed 
help with clothing and blankets as 
a contribution from the Armenian 
Patriarchate. He did his share and 
satisfied them. 
As an eyewitness Neshanian 
entered in his “Diary” that the British had the upper hand. In the early morning of 
December 8-9, they captured Ain Kerim as he was watching from the roof of the 
Patriarchate the pouring of bombs so fiercely, like “hellish fire pouring down by the 
British coming from the top of Nebi Samuel.” On Sunday, December 9, 1917, he 
wrote: “today 400 years’ tyranny ended on the Holy City. No more Turks around, 
but only British kind people, generals and soldiers, who brought freedom to the 
Holy Land”.

Patriarch Yeghishe Tourian (1921-1930) 
There was no Patriarch in Jerusalem for more than a decade until the election of 
the venerable former Patriarch of Constantinople Archbishop Yeghishe Tourian in 
1921. There was however the problem of the electoral procedure of the candidate 
since the Patriarchs of Jerusalem were elected by the National Assembly of the 
Armenian Patriarchate of Constantinople in Istanbul. Politically the British authorities 
rejected such interference having Patriarch under their mandate elected in Turkey. 
A fast move was necessary and a request was submitted to the British authorities 
to have the election as before “just for the last time only”. Permission was granted, 
election in Constantinople took place, and the new Patriarch Yeghishe Tourian 
arrived in Jerusalem. New bylaws drafted in the interim and the next Patriarch 
was elected by the members of the Brothehood exclusively.
headed by Mesrob Vartabed Neshanian were recomended by Patriarch Tourian 
to travel to Holy Etchmiadzin to receive episcopal ordination: Mesrob Neshanian, 
Matteos Kayekjian, and Smbat Kazazian were ordained by His Holiness Kevork V 
Catholicos of All Armenians in September, 1924. Soon two important institutions 

were built, the Tarkmanchats 
Elementary School and the 
Gulbenkian Library under 
the shades of the St. James 
Cathedral. Hundreds of chil-
dren attended and graduated 
from the school with a wealth 
of knowledge, until this day, 
albeit in a much limited scale. 
The elegant Library remains 
the house of thousands of 
books unmatched outside 
motherland.

Patriarch Torkom Koushagian (1931-1939)
Upon the passing of Patriarch Tourian in 1930, the following year Arch-bishop 
Torkom Koushagian, Primate of the Diocese of Egypt and his very close pupil in 
Bardizag where he was born, and in the Seminary of Armash under whom he was 
trained, succeeded him as Patriarch. Koushagian was a great admirer of Tourian, 
his illustrious teacher. He carried his responsibilities most efficiently as a literary 
cleric, full of compassion for and strong defender of the Armenian Church. Under 
Patriarch Koushagian many qualified clergy studied and received ordination from 
him.
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Centenary (1910-1920)
The Armenian Patriarchate Of Jerusalem
During The First World War
Conquest of Britain, Exit of Turkey
December 9, 1917

The Carpet In The Church: Reflections On The 40th Anniversary Of Srpazan’s Priesthood 

Fr. ZAVEN ARZOUMANIAN, PhD

Political Scene
During World War I politically unsafe and uncertain 
situation dominated in Palestine under the Ottoman 
Turks until 1917 as the St. James Armenian Patriarchate 
remained vacant. Patriarch Harutyun Vehabedian had 
died in 1910, and in 1916 the Turkish authorities declared 
the ousted Catholicos Sahag II Khabayan of Cilicia 
“Patriarch-Catholicos” to reside in Jerusalem as an exiled 
pontiff, thus eliminating both, Sis his headquarters, as 
well as Patriarch Zaven Der Yeghiayan and the Armenian 
Patriarchate of Constantinople. The ruling was entirely 

cruel, illegal and against the canons of the Armenian Church. 
Having no choice Catholicos Khabayan consented with the orders given, along 
with a ridiculous Turkish bylaws dictated by the Turkish government and imposed 
on him. The Catholicos remained in Jerusalem only 15 months, while Patriarch 
Zaven was exiled to his native Iraq. Soon the British army occupied Palestine and 
expelled the Turks, and the Armenian clergy were forced to leave by the Ottomans 
just before the British army sacked the Holy Land. Patriarch Zaven returned to 
his patriarchal office three years later as the British army occupied Baghdad. His 
patriarchal tenure ended in 1922, from 1914 including the three years of exile. 
While the political scene was upside down and unstable, the St. James Armenian 
Patriarchate was left unattended with only a couple of resident bishops, Mkrtich 
Aghavnouny and Yeghishe Chilingirian remaining. Mesrob Vartabed Neshanian 
was the single faithful member of the Patriarchate who stood firm from way back 
before the turn of the century to preserve the status quo of the Patriarchate 
internationally. The British army invaded as we read from Mesrob Neshanian’s 
documented diary, as to when and what had happened between Turkey and the 
victorious Great Britain. His description of events is most original, reliable and the 
only one reached us as an accurate chronology.
Bishop Neshanian was successively elected Grand Sacristan in 1922, Locum 
Tenens twice in 1930 and 1939, and finally Patriarch of Jerusalem in 1939. He 
passed away in 1944.

The Invasion of Great Britain
Eyewitness’ “Diary 1917”
Bishop Mesrob Neshanian wrote his valuable “Diary 1917” as an eyewitness on 
the conflict between the Turks and the British when the Turks were chased out of 
Palestine. He wrote how on Saturday November 24, 1917, the bishops and a few 
leading members of the Brotherhood were taken to the police station, following 
the orders of the Ottoman Turks, including Catholicos Sahag II Khabayan. Father 
Mesrob Neshanian had accompanied them, stating that “the same evening they 
were taken to Damascus in three wagons” before he had returned back to the 
Patriarchate.
Neshanian further described the fight on Sunday the next day between the 
British and Turkish armies which lasted 6 days. The Ottomans, well organized, 
had placed tanks around the Russian monastery. They were successful to chase 

FR. VAZKEN MOVSESIAN
 

My life has been a tapestry of rich and royal hue, 
an everlasting vision of the ever changing view

A wondrous woven magic in bits of blue and gold, 
a tapestry to feel and see, impossible to hold

Carole King

Sitting in the chancel 
area of the church can 
be a lonely place, espe-

cially during a coronavirus 
epidemic. There are chairs, 
a clear view of the altar area, 
oriental rugs on the floor and 
opportunities to be still and 
meditate. It is here that you 
contemplate your world on 
the outside: hatred, disease, 
hunger, bigotry, wars and try 
to reconcile those pains with 
the concept of celebration – 

whether the Badarak or an Anniversary. This morning I had a chance to think of both.
Last Sunday was the Feast of Holy Etchmiadzin. Our Primate, Hovnan Srpazan 
was celebrating the Divine Liturgy at the St. Leon (Ghevondyants) Cathedral. It 
was a day for personal testimony as well. His Eminence was celebrating the 40th 
anniversary of his ordination into the Sacred Priesthood and 30th anniversary of 
consecration as a bishop of the church. During his sermon, Srpazan reflected 
and emotionally recalled the day when he knelt before the altar of Etchmiadzin 
and accepted the Call from God to serve the Church. The Venerable Catholicos 
of Blessed Memory, His Holiness Vazken I, consecrated the young deacon and 
bestowed upon him the holy order of priest of the Armenian Church.
As the sermon continued my eyes focused on the ornate oriental rug in front of me.
Forty years! So much has taken place during those 40 years. Following ordination 
the young Fr. Hovnan traveled to Europe and was educated at Oxford. He was 
appointed to Canada, rose to the rank of bishop, shaped the Canadian Diocese 
before accepting the call to the Western Diocese 17 years ago. He saw to com-
pletion the building and consecration of the St. Leon (Ghevondyants) Cathedral 
and the expansion of Diocesan ministries.
Forty years ago perhaps the carpet that was lying in front of me was just being 
created. Single threads of different colors were coming together. One ornate pattern 
was leading to the next. Each pattern represents a space in time and has a unique 
story. Each pattern is a testament to the will and determination of a rug weaver.  
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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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The Carpet In The Church: Reflections On The 40th Anniversary Of Srpazan’s Priesthood 

Armenia’s Chief of General Staff of Armed 
Forces visits Artsakh’s Defense Army

Next Video-Conference On NK Issue Will Take 
Place At The End Of June - Zakharova

UN publishes Armenia’s 2020 SDGs Voluntary 
National Review Report

A flower on one row connects to a swirl above it and to a shape below it. Each 
dyed thread compliments the colors around it so much so that it is obvious that 
one master weaver has put this tapestry together in harmony and joy.  The stories 
of the weavers we do not know, much like the goodness that is spread by a priest 
following his call and living his ministry.
The Archbishop continued his reflection and recounted how during the forty years, 
his love and loyalty to the Mother See of Holy Etchmiadzin was always at the center 
of his actions. It was a love for Etchmiadzin that he felt as a young seminarian 
arriving in Armenia (1976). It was at Etchmiadzin that he met, grew and learned in 
the shadow of the great patriarch Vazken I (Catholicos from 1955-1994).  Those 
early feelings matured and kept him connected to the efforts to build the Armenian 
Church of the 21st Century. From the youth rallies to the 1700th Anniversary of 
Christianity in Armenia to the 100th year of the Genocide and now the renovation 
of the Mother Cathedral, Srpazan has left an imprint on the life of the Armenian 
Church that is accented in its harmony and completeness. At each assignment 
the Love of Christ was expressed in the outpouring of goodness and assistance 
to the communities – to the people who were part of the hurting world.  Only God 
knows the how many have seen the wonders, have been helped by the outreach 
programs and have been inspired to do likewise in this hurting world.
As Srpazan spoke that morning, so did the rug. Viewed up-close, you might imagine 
that each pattern on the rug is a creation of a person and a place in time. How can 
it connect so perfectly to the other patterns on the carpet? Viewed from afar, the 
rug is one complete carpet that tells a story of people, of determination, of focus, 

of beauty and intertwined expressions. It’s obvious that there is a common thread 
that the master weaver has used to bring all of the elements together to form one 
complete display of beauty.
Indeed, it was exactly 40 years ago – in 1980 – on the Feast of Holy Etchmiadzin 
that Hovnan Srpazan was ordained. On this feast we celebrate the descent of 
Christ as expressed in the word etch-miadzin in the vision of St. Gregory the 
Illuminator (303AD). Christ is the thread that runs through the life of the Church, 
the one constant in the life of the people and clergy, bringing it all together to form 
the tapestry of the Armenian Apostolic Church.
The Church, brought together and tied by Christ is beautiful and complete. It is 
the functioning Body of Christ in this world.
During the last 40 years, Hovnan Srpazan has served the Holy Armenian Church. 
Each of the events and experiences he has worked through have come together 
to present a beautiful tapestry of sacrifice and love. Look at it as a whole and you 
see Christ working through His Church, Holy Etchmiadzin, which is the complete 
vision as seen by the Illuminator then and the expression of beauty today. In this 
vision and expression we can find the etch-miadzin – Christ descending into a 
world that is hurting, that suffers from hatred, disease, hunger and pain. For those 
few minutes sitting in the chancel of the church, I had a chance to see bits and 
pieces of two lives, our Srpazan’s and the art piece woven into a carpet. While 
we can appeal to so many different means to tend to the wounds and pains of 
this world, it is the human heart that needs to be mended. The elements to do so 
are all there, they are the dyes, the threads, the life, the events, Etchmiadzin and 
Christ active in our life.
With warm wishes for health and strength to our Primate, we say “Asdvadz Oknagan 
Srpazan” – May God be your helper, Srpazan.

The Message Of His Holiness Karekin II ...
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We express our gratitude to the 
members of fundraising commit-
tee, the Architectural Council of the 
Mother See and the staff of the 
Architectural Department, “Horizon 
95” Construction Company, all work-
ers, constructors and specialists who 
continue to work diligently to open the 
doors of our Sanctuary to the faithful 
as soon as possible. We are sure, 
that the restoration works,  which will 
take about a year and a half,  will be 
completed successfully, and under 
the arches of our beautifully renovat-
ed and decorated Sacred Sanctuary, 
Divine Blessings and Graces will 
continue to be offered to Our faithful 
people and all the pilgrims. The Pan-
Armenian renovation of the Mother 
Cathedral is one of the evidences 
of solidarity of Our faithful children 
towards our sanctities and values.

Dear faithful, on this festive day, let 
us ask the assistance of Almighty 
God once again, to overcome the 
pandemic crisis as soon as possible 
and, with love and solidarity, move 
forward to the prosperity of nation-
al-ecclesiastical life.
May God grant the world with peace, 
our Homeland with prosperity, and 
all our people with His heavenly 
blessings and support. In accordance 
with the call of the Hymn writer: 
“Let us build the Holy Altar of light”, 
with the efforts of the entire Nation, 
under the auspices of an independent 
state, may the Mother See always 
be prosperous, may the light of Holy 
Etchmiadzin shine forever, and the 
Christ-established Mother Cathedral 
may always be bright and steadfast 
for the happiness of the Armenian 
Nation and the glory of the Most Holy 
Trinity. Amen. 

Chief of the General Staff of the Armed 
Forces of Armenia, Lieutenant-General 
Onik Gasparyan visited the Defense 
Army of Artsakh on the sidelines of the 
military cooperation program between 
the two Armenian states, the Artsakh 
defense ministry told Armnepress.
Accompanied by Artsakh’s defense 
minister, Defense Army commander, 
Major-General Jalal Harutyunyan, the 
Chief of the General Staff was firstly 
hosted by President of Artsakh Arayik 
Harutyunyan during his working visit. 
Thereafter, he participated in a working 
consultation on the topic of food supply 
to the Defense Army.
During the meetings various issues 
relating to the military cooperation of 
Armenia and Artsakh were discussed. 

The next video conference on Nagorno 
Karabakh conflict settlement will take 
place at the end of June, while the 
meetings will restore when international 
travel restrictions imposed as a result of 
coronavirus are lifted, ARMENPRESS 
reports, citing TASS, official represen-
tative of the MFA Russia said during a 
weekly briefing.
‘’The next video conference is planned 
to take place until the end of this month. 
Meetings will restore when borders 
open following the lifting of international 

At the coordination of the Office of 
Deputy Prime Minister of Armenia Mher 
Grigoryan and the participation of all 
concerned sides, Armenia’s Sustainable 
Development Goals Voluntary National 
Review Report has been developed and 
submitted to the United Nations, the 
deputy PM’s Office told Armenpress.
State bodies, the Office of the UN 
Resident Coordinator in Armenia, dif-
ferent UN structures and civil society 
representatives have been engaged in 
the drafting of the document.
The report has been published in the UN 
website. It represents Armenia’s steps 
taken for the implementation of SDGs 

Respective military officials presented 
reports about the possible developments 
in the combat situation, etc.

travel restrictions. The Co-chairs are in 
constant touch with the foreign ministers 
of Armenia and Azerbaijan’’, she said.

during 2018-2020.
The report consists of five chapters:
• Development of Human Capital 
(People)
• Accessibility of infrastructures and pro-
vision of economic growth (Prosperity)
• Fight against corruption, human rights 
protection and justice (Peace)
• Protection of environment and tackling 
climate change (Planet)
• Cooperation for implementation of 
the sustainable development goals 
(Partnership)
The report will also be presented during 
the High-Level Political Forum within the 
UN this year in July.
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Հովէն Ուժանիւթ Արտադրելու Նուիրուած 
Առցանց Ներկայացում

Լոս Անճելըսի Հայ Քոյրերու Վարժարանի 2019-2020 Տարեշրջանը Աւարտեցաւ

Կազմակերպութեամբ Ամերիկահայ 
ճարտարագէտներու եւ գիտնա-
կաններու ընկերակցութեան՝ 22 
Յունիսին, երեկոյեան ժամը 7էն 
սկսեալ, համացանցային «WebEx» 
հարթակին միջոցաւ տեղի պիտի 
ունենայ հովէն ուժանիւթ արտադրելու 
նուիրուած առցանց ներկայացում մը 
եւ քննարկում մը՝ առաջնորդութեամբ 
այդ մարզի մասնագէտներէն դոկտ. 

ԼԻՆՏԱ ԳԱՆՏԻԼԵԱՆ
 

Հայ Քոյրերու վարժարանը 13 
Մարտին փակեց իր դռները,  պսա-
կաձեւ ժահրի  համաճարակին պատ-
ճառով, ենթարկուելով  նահանգի 
պարտադրած ինքնամեկուսացման 
պայմաններուն: Սակայն վարժարանս, 
քոյրերուն, Խորհրդատու մարմինին, 
տնօրէնութեան, անձնակազմին եւ 
ուսուցիչներու անխոնջ ջանքերով՝  
իր ուսումնառութիւնը շարունա-
կեց առցանց, ի գործ դնելով ներկայ 
արհեստագիտութեան ընձեռած բոլոր 
միջոցները:
Այսպիսով, ակնթարթի մը մէջ, արդէն 
իսկ վարժարանը նոր դրութեան 
համակերպեցաւ եւ յարմարելով 

Գնէլ Դուրեանի։
Քննարկումին մասնակցելու համար 
օգտագործել հետեւեալ տուեալները.
Meeting number: 126 850 1563
Meeting password: h7YwriqQf66 
(47997477 from phones and video 
systems)։
Յաւելեալ տեղկութիւններու համար 
դիմել contact@aesa.org հասցէին։

հեռակայ դասաւանդման՝ սկսաւ 
դասաւանդութիւնները մանկա-
պարտէզէն մինչեւ 8րդ դասարանի 
աշակերտներուն՝ աւանդական դասա-
ցուցակով, իրականացուցին իրենց 
դասերը եւ նոյնիսկ դպրոցական 
խմբային ծրագիրները. կարելի 
եղաւ յաջողցնել նաեւ  ամսական 
աշակերտական պատարագները, 
Հայոց Ցեղասպանութեան ոգեկո-
չումը, մոմավառութիւնը, Մայիս 28ի  
յաղթանակի տօնակատարութիւնը 
եւ  դաստիարակչական հաւաքնե-
րը, որոնցմէ  վերջինը յիշարժան 
էր միջնակարգի աշակերտներուն 
առցանց հանդիպումը՝ քոնկրեսական 
Էտըմ Շիֆի հետ:
Շիֆի հետ հանդիպումը տեղի 
ունեցաւ Երեքշաբթի, 9 Յունիսին.
ներկայ էին աշակերտները եւ մեծ 
թիւով ուսուցիչներ. հանդիպումը կը 
վարէր վարժարանիս տնօրէնը՝ դոկտ. 
Հուլիօ Թէյէզ, որ մեծ ճկունութեամբ 
աշակերտներուն նախօրօք 
պատրաստած հարցումները ներկա-
յացուց քոնկրեսական Շիֆին, նոյն 
ժամանակ պատասխանները ընկա-
լելի դարձնելով աշակերտներուն: 
Հարցումները ընդհանրապէս երեք 
թեմաներու  շուրջ ամփոփուած էին՝ 
Հայոց Ցեղասպանութեան, պսակաձեւ 
ժահրի եւ  խտրականութեան:
Շիֆ մեծ համբերութեամբ եւ հաճոյ-
քով պատասխանեց ուղղուած 
հարցումներուն ու աշակերտներու 
հետաքրքրութիւնը  լաւագոյնս գոհա-
ցուց:
Այսպիսով, աշակերտները իրենց շուտ 
յարմարուելու, արհեստագիտութեան 
հետ իրենց մտերմութիւնը օգտա-
գործելով շարունակեցին2019 -2020 
կրթական տարեշրջանը, որ որքան 
տարբեր էր սովորականէն, այնքան 
հետաքրքրական էր եւ աշխատնաք 

 
 
 
 
 
 

                                                                                    
  
  
  
  
  
  

                    
  

        
  
  

                                                                                                
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

պարտադրող, միասնական ուժե-
րով հասաւ իր աւարտին։ Աշա-
կերտներու, ծնողներու, ուսուցիչնե-
րու եւ տնօրէնութեան համագոր-
ծակցութեամբ՝ կարելի եղաւ զայն 
բնական ընթացքով ամբողջացնել:
Յառաջիկայ շաբաթներուն տեղի 

պիտի ունենայ վարժարանի երեք 
աւարտական դասարաններու վկա-
յականներու յանձնումը, դարձեալ 
ոչ դասական դրութեամբ, մեզի 
տալով նոր փորձառութիւններ, նոր 
ճամբաներ եւ նոր մտայղացումներ:
Յաջողութիւն բոլոր աշակերտներուն:

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Հայկական Զօրախումբը Մեկնեցաւ Մոսկուա. Այն 
Պիտի Մասնակցի Սպասուած Զօրահանդէսին
Հայաստանի Զինուած ուժերու 75 
հոգինոց զօրախումբը մեկնած է 
Մոսկուա՝ մասնակցելու Հայրենա-

կան մեծ պատերազմին յաղթանակի 
75-ամեակին նուիրուած կայանալիք 
զօրահանդէսին։
Մոսկուայի մէջ զինծառայողները 
այժմ ներգրաւուած են համա-
տեղ մարզումներուն եւ նախա-
պատրաստական միջոցառումնե-
րուն, կը հաղորդեն պաշտպանութեան 
նախարարութենէն:
Զօրահանդէսը Կարմիր հրապարակի 
վրայ պիտի կայանայ 24 յունիսին՝ 
9 մայիսին փոխարէն: Հայաստա-
նի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը 
հաստատած է, որ ներկայ պիտի 
գտնուի զօրահանդէսին:
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Արժանթին
Յայտարարութիւն
Զօրակցութիւն Լիբանահայութեան Ընդդէմ Թրքական 
Հայատեացութեան Վերջին Արտայայտութիւններուն

Լիբանան
Կաթողիկոսարանի «Կիլիկիա» Թանգարանը Զարգացման Ընթացքի Մէջ

Պոլիս
Պոլսոյ Հայոց Պատրիարքը Սուրբ Սոֆիան Մզկիթի Վերածելու Փաստին Առիթով 
Հանդէս Եկած է Յայտարարութեամբ

Լիբանան կը գտնուի տնտեսական 
և ֆինանսական խոր տագնապի մը 
մէջ ընդառաջ և այդ կացութիւնը 
իր խոր ժխտական ազդեցութիւնը 
ունի տեղւոյն հայ համայնքին 
վրայ: Ոչ իսկ քաղաքացիական 
պատերազմի տարիներուն (1975 
– 1990) համայնքային հաստա-
տութիւնները գտնուած են իրենց 
դռները փակելու ստիպումի 
սպառնալիքին դէմ յանդիման: 
Պսակաձև ժահրի համավարակի 
պայմաններուն մէջ, համայնքը 
շատ արագ կազմակերպեցուեցաւ 
հայկական թաղամասերու բժշկա-
կան, պարէնային և այլ ամէն ձևի 
օժանդակութիւն հասցնելու համար: 
Համայնքի քաղաքական և կրօնա-
կան ղեկավարութիւնը դիմած է 
Սփիւռքին՝ խնդրելով օժանդակութիւն 
դիմակայելու համար օրհասական այս 
կացութիւնը:
Անցեալ 10 և 11 Յունիսին, 
համայնքը թիրախ եղաւ նոր և շատ 
լուրջ սպառնալիքի մը: Հայազգի 
հաղորդավար լրագրող Նշան 
Տէր Յարութիւնեան, ալ-Ժատիտ 

Պոլսոյ Հայոց պատրիարք, արք. 
Մաշալեան, Սուրբ Սոֆիայի հետ 
կապուած վերջին զարգացումներուն 
ծիրէն ներս՝ հանդէս եկած է յայտա-
րարութեամբ։ 
Հայ պատրիարքը, իր խօսքին մէջ 
կոչ ըրած է՝ Սուրբ Սոֆիան մզկիթի 
վերածելու պարագային, հատուած 
առանձնաձնել նաեւ քրիստոնեանե-
րուն համար։ Ան շեշտած է, որ այդպէս 
թող Սուրբ Սոֆիան դառնայ դարի 
եւ մարդկութեան խաղաղութեան 
խորհրդանիշը։
«Միթէ՞ այս առաջարկը այդքան ութո-
բիսդական է։ Չէ՞ որ մենք նոյն երկնքի 
տակ կ՝ընենք մեր աղօթքները։ Սուրբ 
Սոֆիայի գմբէթն ալ պիտի կիսենք։ Մեր 
կրօնները տարբեր են, սակայն մենք կը 

հեռուստատեսային կայանի իր 
ծրագրին ընթացքին, Թուիթըրի 
ճամբով ստացաւ հայհոյանքներ, 
որոնց շարքին իրեն «գաղթական» 
համարումը: Հաղորդավարը Լրագրո-
ղը ուղղակիօրէն պատասխանեց այդ 
յարձակումներուն և ամբաստա-
նութեան մատը յղեց դէպի Թուրքիա 
և նախագահ Էրտողան: Լրագրողի 
ելոյթին յաջորդեց հայատեացու-
թեան արտայայտութիւններու 
ամբողջ տարափ մը, որոնց մեծ մասը 
ոչ-լիբանանեան աղբիւրներէ կու 
գային: Այդ արտայայտութիւնները 
կ’արդարացնէին ցեղասպանութիւնը 
ըսելով որ «հայերը արժանի էին 
ջարդուելու»: Տեղի ունեցաւ թրքա-
կան դրօշակներով ցոյց նոյն հայա-
տեաց արտայայտութիւններով, 
որոնց հեղինակները իրենք իրենց 
կը համարին օսմանցիներու ժառան-
գորդներ և Էրտողանի հետևորդներ: 
Լիբանանի մէջ Արաբ Մերտինցիներու 
միութեան նախագահ Մունիր Հասան 
ի մասնաւորի օսմանցիներուն 
անուանեց իր «նախահայրերը» և 
ըսաւ որ «լաւ գործ ըրին հայերուն 

հաւատանք նոյն Աստուծոյ։ Աշխարհի 
փրկութիւնը խաչի եւ մահիկի դաշինքն 
է»,- ըսած է Մաշալեան։
Նշենք, որ Թուրքիոյ նախագահը 
յայտարարած էր, որ հրահանգած է 
մշակել տարբերակներ Սուրբ Սոֆիան 
մզկիթի վերածելու համար։
Յիշեցնենք, որ Բիւզանդիոյ Կոստան-
դին կայսրին կողմէ հիմնադրուած 
եւ ուղղափառներու ամենայայտնի 
տաճարի համբաւը կրող Սուրբ 
Սոֆիան Կոստանդնուպոլսոյ գրա-
ւումէն ետք՝ 16-րդ դարուն վերածուած 
էր մզկիթի, իսկ արդէն Թուրքիոյ 
հանրապետութեան հիմնադրու-
մէն ետք՝ 1934 թուականին անիկա 
վերածուած է թանգարանի։

ջարդելով»: Ան հայերուն կոչեց 
«յիմարներ, դաւաճաններ, վատեր և 
անյարգալիցներ»:
Բարեբախտաբար լիբանանեան 
քաղաքական բոլոր շրջանակները 
իրենց զօրակցութիւնը յայտնեցին հայ 
համայնքին: Լիբանանի մէջ գործող 
Հայ քաղաքական երեք կուսակցու-
թիւնները միացեալ հաղորդագրութիւն 
մը հրապարակեցին դատապարտելով 
այս երեւոյթը եւ ինքնազսպումի կոչ 
ըրին հայ համայնքի զաւակներուն: 
Երեսփոխան Յակոբ Բագրատունի կոչ 
ուղղեց զուսպ մնալու և գրգռութեանց 
տեղի չտալու: Երեսփոխանը դատա-
կան հարց բացած է Մունիր Հասանի 
դիմաց: Նոյնը ըրին Լիբանանահայ 
համայնքի բաղկացուցիչ հայ քաղա-
քական կազմակերպութիւններու 
ղեկավարները: Նամակներ յղուած են 
Պէյրութի մէջ դեսպանութիւններու 
զգուշացնելով հայատեացութեան այս 
նորագոյն արտայայտութեան դէմ:
Արժանթինի Հայ Համայնքի Հաստա-
տութիւնները այսու կու գան համայն-
քին ամբողջական զօրակցութիւնը 
յայտնելու Լիբանանի մեր քոյրերուն և 

եղբայրներուն: Հայատեացութեան այս 
արտայայտութիւնները ինքնաբուխ չեն 
այլ ներշնչուած և կազմակերպուած 
Անգարայի կողմէ: Համահունչ են 
Թուրքիոյ ժխտողականութեան և նէօ 
օսմանական նոր քաղաքականու-
թեան Միջին Արևելքի մէջ: Սուրիոյ 
հիւսիսն ու Լիպիա իր զինուորական 
միջամտութենէն յետոյ, Էրտողանի 
վարչակարգը իր գործակալները և իր 
երաշխաւորած ու ֆինանսաւորած 
ծայրայեղական խմբակցութիւնները 
աշխուժացուցած է Լիբանանի մէջ 
ևս: Երկրի այս տագնապալի կացու-
թենէն օգտուելով, Թուրքիա կը 
ջանայ հարուածել միջ-համայնքային 
համակեցութիւնը և թիրախաւորել 
հայութիւնը այնպէս ինչպէս թիրա-
խաւորեց քիւրտերուն Սուրիոյ մէջ:
Որպէս արժանթինցի քաղաքացի-
ներ, ուշադրութեանը կը յանձնենք 
մեր կառավարութեան թրքա-
կան հայատեացութեան այս նոր 
արտայայտութեան մասին ընդդէմ 
Լիբանահայութեան և միջազգա-
յին բեմին վրայ արժանթինեան 
դիւանագիտութենէն կ’ակնկալենք 
ցեղապաշտական այս քաղաքա-
կանութեան դէմ յստակ յանձնա-
ռութիւն:

Արժանթինի Հանրապետութեան 
Հայկական Հաստատութիւններ

Ինչպէս նախապէս յայտնած էինք, 
որ հիմնադրութենէն 25 տարիներ 
ետք Կաթողիկոսարանի «Կիլիկիա» 
թանգարանը, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 
Կաթողիկոսի նախաձեռնութեամբ, 
ընդհանուր վերանորոգման ու 
վերադասաւորման ենթարկուե-
ցաւ վերջին ամիսներու ընթացքին: 
Կատարուած ծախսերուն բարե-
րարութիւնը ստանձնեց Հիւսիսային 
Ամերիկայի Արեւմտեան թեմի Ազգային 
Իշխանութեան ատենապետ տիար 
Կարօ եւ տիկին Սօսի Էշկիեան ամոլը:
Արդարեւ, Չորեքշաբթի, 17 Յու-
նիս 2020-ին, Ս. Աստուածածին 
Վանքին մէջ, «Կիլիկիա» թանգա-
րանի յանձնախումբը Վեհափառ 
Հայրապետին նախագահութեամբ 
հանդիպում մը ունեցաւ՝ ցարդ 
կատարուած աշխատանքներուն 
ընդհանուր արժեւորում կատարե-

լու համար: Նորին Սրբութիւնը, այս 
առիթով, իր բարձր գնահատանքը 
յայտնեց բարերարին, յանձնախումբի 
ատենապետ Մկրտիչ Եափուճեանին, 
որ միաժամանակ ստանձնած էր 
վերանորոգման ճարտարապետա-
կան աշխատանքները, Շթութկարթի 
Հայկական մշակոյթի պահպա-
նութեան ընկերութեան ներկայա-
ցուցիչ Վարդ Պիզանսին, զոր 
կատարած էր ձեռագիրներու վերա-
նորոգութեան աշխատանքը, ինչպէս 
նաեւ թանգարանի տնօրէն Հոգշ. Տ. 
Պարոյր Վրդ. Շերնէզեանին եւ անոր 
օգնականներուն, իրենց տարած 
բծախնդիր աշխատանքին համար։
Ապա, քննարկումներէ ետք յանձնա-
խումբը առաւ կարգ մը որոշումներ՝ 
թանգարանը աւելի զարգացնելու 
հեռանկարով:
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Հաղորդագրութիւն
Նոր Հրատարակութիւն
«Ընդդէմ Եհովայի Վկաներուն»

Կամերային Երաժշտութեան Ազգային Կեդրոնը Պիտի Ներկայացնէ Համերգ` 
Նուիրուած Բուժաշխատողի Օրուան

Կարօ Փայլան Առաջարկած է Սուրբ Սոֆիան Մզկիթի Վերածելու Պարագային Մէկ 
Հատուածն Ալ Եկեղեցի Դարձնել

Հայաստանի Մէջ ԲՈՒՀ-երու Ընդունելութեան Քննութիւնները 
Պիտի Իրականացուին Աննախադէպ Պայմաններու Մէջ

Ուրախութեամբ կը տեղեկացնենք մեր 
ժողովուրդի զաւակներուն, որ Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 
Քրիստոնէական Դաստիարակութեան 
Բաժանմունքի հրատարակութեամբ 
եւ Հիւսիսային Ամերիկայի Միացեալ 
Նահանգներու Արեւմտեան թեմի 
մեկենասութեամբ, Անթիլիասի 
Մայրավանքի տպարանէն լոյս տեսաւ 
«Ընդդէմ Եհովայի Վկաներուն» 
հատորը մեր Ս. Աթոռին միաբաններէն 
հոգելոյս Տ. Զարեհ Արք. Ազնաւորեանի 
աշխատութեամբ։
422 էջնոց գործը կը սկսի յիշեալ 
բաժանմունքի վարիչ Հոգշ. Տ. Զարեհ 
Վրդ. Սարգիսեանի յառաջաբանով, 
ուր կը ներկայացնէ գիրքին կենսա-
կան կարեւորութիւնը՝ ընդգծելով, որ 
առանց Աստուածաշունչին յայտնած 
վարդապետական ճշմարտու-
թիւններուն, Աստուած կատարեալ 

անծանօթ կը մնայ, եւ հետեւաբար 
հարկ է ճշմարտութիւնները ճանչնալ, 
իւրացնել եւ անոնցմով ապրիլ։
Հոգելոյս Սրբազանը կը ներկա-
յացնէ «Եհովայի վկաներ» եզրը, 
աղանդին ծագման հոլովոյթն ու 
աշխատելադաշտը, քարոզարշաւի 
մեթոտաբանութիւնը՝ վաղ 
ժամանակներէն մինչեւ վերջին շրջան։ 
Ասոր յաջորդող բաժինները՝ «Եհո-
վայի՞ Վկաներ, Թէ Ստութեան Վկա-
ներ», «Ամենասուրբ Երրորդութիւն. 
Պատասխան Եհովայի Վկաներու», 
«Եհովայի Վկաներու Այլափոխուած 
Աստուածաշունչը», «Ճշմարտութիւնը 
Եհովայի Վկաներու Մասին», կը սկսին 
ներածականով եւ կը շարունակուին 
ենթախորագիրներու բաժնուած 
մանրամասն նկարագրութիւննե-
րով եւ վերլուծումներով՝ հիմնուած 
Սրբազանին ուսումնասիրութիւննե-

րուն եւ հարուստ աղբիւրներու վրայ, 
որոնք ցանկագրուած են հատորին 
աւարտին։
Յիշեալ գիրքէն ունենալու համար 
կրնաք այցելել Անթիլիասի Մայրա-
վանքի գրատունը։ Ան նաեւ ունի իր 
կայքէջը՝ www.ciliciabookstore.com, 
ուրկէ կրնաք ձեր ապսպրանքները 

կատարել։
Լիայոյս ենք, որ «գիրքը ձեռք ձգողները 
զայն գրադարանին մէջ փոշի հաւա-
քելու դատապարտուած դարակնե-
րուն մէջ չլքեն՝ այլ հոն ներկայացուած 
երկնային ճշմարտութիւնները 
նախանձախնդրութեամբ իւրացնեն»։
Բարի ընթերցում։

Կամերային երաժշտութեան ազգա-
յին կեդրոնը Յունիս 21-ին պիտի 
ներկայացնէ առցանց համերգ` 
նուիրուած Բուժաշխատողի օրուան: 
ԿԵԱԿ բոլոր երաժշտախումբերը` 
փոքր կազմերով, իրենց խոնարհումը 
պիտի բերեն այս օրերուն բազում 

Պոլսոյ ուղղափառ քրիստոնեաներու 
ամենայայտնի եկեղեցի համարուող 
Սուրբ Սոֆիան թրքական իշխանու-
թիւնները կը ցանկան թանգարանէն 
վերածել մզկիթի: Այս մասին «Եռա-
գոյն»-ը կը տեղեկանայ News.am-էն։
Թուրքիոյ խորհրդարանի հայ 
պատգամաւոր Կարօ Փայլանը այս 
առիթով յղած յայտարարութեան մէջ 
շեշտած է, որ եթէ նախկին եկեղեցին 

Այս տարի Հայաստանի ԲՈՒՀ-երու 
(Բարձրագոյն ուսումնական հաստա-
տութիւններու) ընդունելութեան 
քննութիւնները պիտի իրականցուին 
աննախադէպ  պայմաններու տակ:
Գնահատման թեստաւորման կեդրոնը 
հրապարակած է 2020 թուականի 
միասնական քննութիւններու օրերը՝ 
ըստ առարկաներու։
Քննութիւնները պիտի մեկնարկեն
▫️2 յուլիսին Օտար լեզուներ առարկայէն 

կեանքերու համար պայքար մղող 
բուժաշխատողներուն:
Համերգը տեղի պիտի ունենայ 
Կոմիտասի անուան կամերային 
երաժշտութեան տան պատշգամբը, 
ուր պիտի տեղադրուի յատուկ 
լուսաւորութիւն: Համերգի ընթացքին 

պիտի վերածուի մզկիթի, ապա 
ատոր մէկ մասն ալ պէտք է դառնայ 
եկեղեցի, որպէսզի քրիստոնեաներն 
ալ կարենան երթալ եւ աղօթել:
Նոյնպիսի յայտարարութեամբ հանդէս 
եկած է նաեւ Պոլսոյ Հայոց պատրի-
արք, արք. Մաշալեան՝ շեշտելով, 
որ այդպէսիով թող Սուրբ Սոֆիան 
դառնայ դարի եւ մարդկութեան 
խաղաղութեան խորհրդանիշը։

(անգլերէն, ֆրանսերէն, գերմաներէն, 
ռուսաց լեզու, իտալերէն, սպաներէն),
▫️4 յուլիսին դիմորդներու գիտելիքները 
պիտի ստուգուին Հայոց պատմու-
թիւն, Աշխարհագրութիւն, տարրա-
գիրութիւն,
▫️ 6 յուլիսի 6-ին՝ Մաթեմատիկա,
▫️8 յուլիսին՝ Հայոց լեզու եւ հայ 
գրականութիւն, Կենսաբանութիւն, 
բնագիտութիւն առարկաներէն։
Ընդունելութեան քննութիւնները պիտի 

Նշենք, որ Բիւզանդիոյ Կոստանդին 
կայսեր կողմէ հիմնադրուած եւ 
ուղղափառներու ամենայայտնի 
տաճարի համբաւը կրող Սուրբ 
Սոֆիան Կոստանդնուպոլսոյ գրա-
ւումէն ետք 16-րդ դարուն վերածուած 
էր մզկիթի, իսկ արդէն Թուրքիոյ 
հանրապետութեան հիմնադրումէն 
ետք 1934-ին անիկա վերածուած է 
թանգարանի:

կայացուին քննական կեդրոններուն 
մէջ, որոնք նախկին 30-ի փոխարէն՝ 
45-ն են: Եթէ նախապէս մէկ քննական 
կեդրոնը նախատեսուած էր 200-էն 
250 դիմորդի համար, ապա այս տարի 
քննութիւն յանձնողներու թիւը պիտի 
չգերազանցէ 120-ը, եւ իւրաքանչիւր 
դահլիճի մէջ պիտի ըլլայ 40-60 դիմորդ:
Քննութիւնները պիտի կայանան 
անվտանգութեան աննախադէպ 
պայմաններու մէջ՝ հաշուի առնելով 

պիտի պահպանուին անվտանգու-
թեան եւ հակահամաճարակային բոլոր 
կանոնները:
Կեդրոնին տնօրէն Նորայր Նազա-
րեան, որուն նախաձեռնութեամբ 
իրականութիւն պիտի դառնայ այս 
համերգը, նշած է, որ համերգին 
հանդէս պիտի գան Հայաստա-նի 
պետական կամերային նուագա-
խումբը, Հայաստանի պետական 
կամերային երգչախումբը, հնագոյն 
երաժշտութեան «Տաղարան» համոյ-
թը, «Հովեր» պետական կամերային 
երգչախումբը եւ Երեւանի պետական 
կամերային երգչախումբը:
«Այս քայլով մենք մեր շնորհակալու-
թիւն կը յայտնենք բոլոր բժիշկնե-
րուն, բուժքոյրերուն, շտապօգնութեան 
անձնակազմերուն, դեղատուներու 
աշխատակիցներուն եւ բոլոր անոնց, 
որոնք հոգ կը տանին մեր առաւել 
խոցելի բնակչութեան համար: 

Շնորհակալութիւն անոնց բոլորին 
ամենօրեայ զոհողութիւններու, 
նուիրուածութեան ու քաջութեան 
համար: Շնորհակալութիւն փրկուած 
կեանքներու համար»,- «Արմռատիօ»-ի 
փոխանցմամբ՝ ըսած է ան։
Կամերային երաժշտութեան ազգային 
Համերգին պիտի ներկայացուին հայ 
եւ արտասահմանեան երգահաններու 
ստեղծագործութիւններ: Ան հասանելի 
պիտի ըլլայ Յունիս 21-ին, ժամը 21:00 
Կամերային երաժշտութեան ազգային 
կեդրոնի պաշտօնական ֆէյսպուքեան 
էջին վրայ:
Յունիս 21-ին Հայաստանի մէջ կը 
նշուի Բուժաշխատողի օրը: Առիթը 
պաշտօնական եւ ոչ պաշտօնական 
օղակներուն հնարաւորութիւն կու 
տայ եւս մէկ անգամ արժեւորել 
բուժաշխատողի դերն ու նշանա-
կութիւնը հասարակութեան մէջ:

Պարէտի որոշմամբ նախատեսուած 
անվտանգութեան բոլոր կանոնները։
Քննութիւն յանձնողներու միջեւ 
պիտի պահպանուի ընկերային հեռա-
ւորութիւնը, ամբողջ տարածքը պիտի 
ախտահանուի՝ ներառեալ գրիչները: 
Իւրաքանչիւր մասնակիցի պիտի 
տրամադրուին առոջապահական 
պաշտպանութեան անհատական 
միջոցներ: Ոստիկանութիւնը եւս 
պիտի իրականացնէ հսկողութիւն՝ 
աւելորդ կուտակումներէն խուսափելու 
համար:
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Quarantaine

Հայկական Թուային Գրադարան՝ Vlume-ը Եւ «Գանձերու Կղզին» Հայերէն Ֆիլմաշարը

ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆ
 

Քանի վարձկանք իցեն ի տան հօր 
իմոյ

հացալիցք, իսկ ես աստ սովամահ 
կորնչիմ:

 
1.Quarantaine
Ֆրանսերէն բառ մըն է, որ բուն 
իմաստով կը նշանակէ քառասնեակ, 
այսինքն՝ քառասունի չափ, ընդհուպ 
քառասուն հատ. նմանակներն են՝ tren-
taine-երեսնեակ, vingtaine-քսանեակ,  
centaine-հարիւրեակ եւ այլն: Ուրիշ ոչ 
մէկ իմաստ կը բովանդակէ:
Իմաստային  ընդլայնումով՝ բառս  
նշանակած  է   գումարը այն 
օրերուն, ուր ճամբորդ մը ցամաք 
ելլելու կամ սահման մը հատելու 
առթիւ պարտաւոր էր մեկուսանալ՝ 
թօթափելու համար այն ենթադրեալ 
վարակները, որ կը կրէր ան: 
Իմաստային աւելի ընդարձակումով՝ 
quarantaine կոչուած է նաեւ այն 
մեկուսարանը, ուր ենթական կ’անցընէ 
իր օրերը:
Բառս իր այս վերջին իմաստներով 
թափանցած է եւրոպական այլ 
լեզուներ, երբեմն հնչիւնական թեթեւ 
պատշաճեցումներով, որոնցմէ մէկն ալ 
անգլերէն quarantine, կառանտին-ն  է, 
եւ այս մէկն ալ  միահամուռ որդեգրուած 
է արեւելահայ  իրականութեան 
մէջ այն նոյն դիւրութեամբ, որով  
հիւրընկալուած են հազարաւոր  ուրիշ 
բառեր[1]:
Գալով արեւմտահայ իրականութեան՝ 
շատ վաղուց, Նորայր Բիւզանդացիէն 
սկսեալ (1884) եւ մինչեւ մեր օրերը,   
փորձուած է թարգմանել  զայն. առ այս 
առաջարկուած են խայտաբղէտ եզրեր, 
ինչպէս՝ քառասնօր, քառասնա-
ւուրք, քառասունք, քառասնակ, 
քառասնեակ,  քառասնօրեայք, 
զգուշապահք:
Հայերէնը քիչ մը աւելի առաջ երթալով 
հնարած է նաեւ քառասնարկել բայը, 
որ մեկուսանալու գործողութիւնն է, 
հնարած է նաեւ քառասնարան եզրը, 
որ նոյն ինքն մեկուսացման վայրն է: 
Ֆրանսերէնն ու յարակից լեզուները 
չունին այս երկու եզրերը:
Ծանօթ.– Լիբանանահայութիւնը  
Քառանթինա կոչած է այն գաղթա-
կայանը, որ կառուցուած է հայ 
գաղթականներու ձեռքով՝ հէնց 

այնտեղ, ուր ֆրանսական հոգատար 
իշխանութիւնը 1920-ին հաստատած 
է իր մեկուսարանը՝ նաւահանգիստին 
անմիջապէս կից:
 

*      *
 *

Այս բոլորին մէջ կրկնութիւն  են 
քառասնօր-ը (աշխարհաբար)-ը 
եւ քառասնաւուրք-ը (գրաբար):  
Քառասունք-ը ընդունելի չէ, քանի 
ան արդէն եկեղեցական եզր է՝ 
բոլորովին տարբեր նշանակութեամբ: 
Քառասնեակ-ը բառացի թարգմա-
նութիւնն է  quarantaine-ին:
Իսկ արեւելահայ բառարանները՝ 
Մալխասեան, Աղայեան, Ակադե-
միա, իբրեւ հասկացութեան անուն  
որդեգրած են  կարանտին, որու 
բացատրութեան մէջ վերջին երկուքը  
ունին մեկուսարան:

*    *    *
Ինչպէս կը նկատենք, փաստօրէն 
չենք յաջողած յանգիլ հայերէն եւ 
հայեցի հանրօրէն ընդունուած եզրի 
մը: Ակնարկութիւնս կը վերաբերի 
մասնաւորաբար արեւմտահայ 
բառարանագիրներուն, եւ հետեւեալ 
պատճառով. մեր արդի պատմու-
թեան մէջ որեւէ պետական սահման 
ունեցած չըլլալնուս պատճառով՝ մեր 
բարքերուն մէջ չէ արմատակալած 
համապատասխան եզր մը, որուն 
կառչէինք ու   նուիրականացնէինք  
զայն:  Իսկ արեւելահայերը ոչ մէկ 
ատեն մտածած են հայացնել  տուեալ 
եզրը:

Ինչպէս նախորդ յօդուածներուս  մէջ 
ըսած էի Pandémie-ին եւ Banque-ին 
առթիւ, այս պարագային եւս  օտար 
բառը շատ հեռու է ընդգրկելէ ու 
թելադրելէ իր նշած հասկացութիւնը: 
Մինչդեռ մեր  քառասնօրեայք-ին 
քառասնօրէք հնչիւնափոխ ձեւը, 
ինչպէս նաեւ զգուշապահք-ը  շատ 
աւելի խօսուն ու արտայայտիչ են: 
Ասոնցմէ մէկը վայելչօրէն կրնայ 
գոհացնել մեր կարիքները: Թերեւս 
նախընտրաբար քառասնօրէք-ը՝ 
լրացուցիչ միւս երկու եզրերով:
Ուրեմն՝ քառասնօրէք, քառասնա-
րան, քառասնարկել:
 
2.Tank
Նոյն ինքն է՝ բոլորիդ ծանօթ 
պատերազմական պողպատեայ 
ամրակուռ զրահապատը, որուն 
արեւմտահայերէն տուած ենք հրա-
սայլ անունը,  մինչ արեւելահայերը  
պարզապէս տառադարձած են 
օտար անունը ու դարձուցած են զայն 
տանկ: Ինչո՞ւ...որովհետեւ  հրասայլ 
բառը չի հրապուրեր զիրենք (ինչպէս  
դրամատուն-ը  թերի կը գտնէր 
վարորդս՝ նախընտրելու համար 
բանկ-ը, որ...աթոռ կը նշանակէ):
Իսկ ի՞նչ կը նշանակէ tank,– ան 
պարզապէս կը նշանակէ սնտուկ, ոչ 
աւելի, ոչ պակաս:
Մինչ հայերէնը հրաշալի կը բացատրէ 
տուեալ առարկան. ան նախ եւ առաջ 
կառք մըն է՝ սայլ մը, որ...կրակելու կը 
ծառայէ. եզր մը կրնա՞յ ասկէ աւելի 
ընդգրկուն ըլլալ...
 

*      *
*

Համաշխարհային առաջին պատե-
րազմի ընթացքին էր, որ անգլիացիները 
կառուցեցին առաջին հրասայլերը՝ 
ծայրայեղ գաղտնապահութեան մէջ: 
Սնտուկներու մէջ դրուած՝ անոնք 
գերմանական ճակատ   առաքուեցան 
մեծ զգուշութեամբ՝ tank անունին տակ, 
ուստի  նաւահանգիստի պաշտօնական 
տոմարներուն մէջ այդ «ապրանք»-ը 
արձանագրուեցաւ պարզապէս 
իբրեւ tank` սնտուկ, ուրիշ որեւէ 
մանրամասնութիւն  չտրուեցաւ, եւ 
այնուհետեւ, երբ այլեւս գաղտնիք չէր 
մնացած,   ան շարունակեց կոչուիլ այդ 
նոյն անունով, որ ընդօրինակուեցաւ 
աշխարհի բազմաթիւ լեզուներէն, 
ներառեալ...արեւելահայերէնը:
Այսօր ոչ մէկ արեւելահայ կը ճանչնայ  
հրասայլ եզրը:
Գալով բառարաններուն՝
***Մալխասեան բացարձակապէս ոչ 
մէկ յիշատակութիւն կը կատարէ անոր:
Մինչ երկար-բարակ կը բացատրէ 
տանկ-ը իրեն յատուկ պայծառու-
թեամբ ու պերճախօսութեամբ՝ նշելով, 
թէ ան փոխառութիւն է ռուսերէնէ:
***Աղայեան փակագծի մէջ կը նշէ՝ 
արեւմտահայերէն, եւ կից կու տայ  
«արեւելահայերէնը», այսինքն՝ տանկ: 
Կը յիշատակէ հրասայլ  հիմքով քանի 
մը ուրիշ բաղադրութիւններ՝ բոլորին 
քով հետեւողականօրէն յիշատա-
կելով անոնց  արեւմտահայերէնին 
պատկանելութիւնը:
***Ակադեմիայի քառահատորը  դրած 
է չոփ-չոր  «հրասայլ-տանկ» երկբառ 
բառայօդուածը՝ այնուհետեւ այլեւ 
բնաւ չյիշատակելով հրասայլ-ը:
***Սուքիասեանի հոմանիշներու բառա-
րանը կը դնէ հրասայլ եւ իսկոյն պարզ ու 
մեկին  կը յղէ  տանկ-ին, որ կը նշանակէ, 
թէ նման բառ չի ճանչնար ժամանակակից 
արեւելահայերէնը:
Եւ այսպէս, դժբախտաբար, քանի՜-
քանի՜ հազարաւոր  աթոռատիպ ու 
սնտուկակերպ բառեր թխմուեցան 
արեւելահայ բարքերուն մէջ՝ մոռա-
ցութեան տալով արեւմտահայ բառա-
րանագրական գանձարանի այն անսպառ 
հարստութիւնը այնքա՜ն գեղեցիկ, 
թելադրական ու  վայելուչ  բառերու, որոնք  
արեւմտահայերէնի սեմէն անդին չանցան:
Որքա՜ն դիպուկ ու տեղին է Անառակ 
որդիին դառնութիւնը.
«Քանի՜ վարձկաններ կուշտ կ’ապրին 
հօրս տան մէջ, իսկ ես հոս սովամահ կը 
մեռնիմ»:
 

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ
  

Նախ ըսեմ, որ համաճարակի 
այս օրերուն, երբ բախտաւոր 
օր մը, կարողացայ մեր տան մէջ 
ինը տարեկան թոռնիկ՝ Հայկիս 
ներկայութիւնը, քանի մը ժամերով 
«վայելել», առաջին իսկ հերթին եւ 
իբրեւ լաւագոյն զբաղում, միասին 
քիթ-քիթի դիտեցինք համակարգիչիս 

վրայ պահ դրած «Գանձերու Կղզին»ի 
ձայնագիրքի կամ գծագիր եւ խօսուն 
ժապաւէն-ֆիլմի հայերէն պարբերակը:
Բայց անցնելէ առաջ այս ֆիլմի զանա-
զան մանրամասնութիւններուն, կ’ուզէի 
անպայման երախտապարտօրէն 
անդրադառնալ հայկական ամենամեծ 
թուային գրադարան՝ Vlume-ին:
Կարելի է նաեւ ըսել, որ Vlume-ը 
թէեւ հայ ընթերցողի աշխարհի մէջ 
նորութիւն մըն է, բայց եւ այնպէս 
էական եւ կարեւոր  հարթակ մըն է, 
բոլոր ընթերցասէրներուն:
Հոս է, ուր կարելի է գտնել, ծանօ-
թանալ, լսել կամ  ընթերցել հայ եւ 
օտար գրականութեան գոհարներէն 
նմուշներ, իրենց արեւելահայերէն եւ 
արեւմտահաերէն տարբերակներով:
Մէկ խօսքով «Էլ.գիրք» մը, աւելի 
ճիշդ «ելեկտոնային գիրք» մը, որուն 

այս օրերուն գիտակ-ցելով իր մեծ 
ու դրական ներկայութեան, միացած 
են 10-է աւելի հրատարակչատուներ 
Հայաստանէն եւ Սփիւռքէն ներաժեալ 
«Ռոսլին Փրես»-ը,  «Անտարես»-ը, 
«Համազգային»-ը, «Զանգակ»ը, «Էջ»-
ը եւ այլ ուրիշներ:
Այս «տուները», հաւատալով Vlume-
ին էականութեան եւ անկէ բխող 
զանազան գործնական ծառա-
յութիւններուն ու գեղեցիկ ու բարձր 
նպատակին, կը տրամադրեն իրենց 
կողմէ հրատարակած հին ու նոր 
գիրքերն ու հատորները:
Աւելորդ պիտի ըլլայ եւ նոյնիսկ 
կրկնութիւն՝ այս տողերէն յիշել, 
մատնաշել եւ խօսիլ կամ ներկայացնել 
գիրքի եւ մանաւանդ հայ գիրքի 
առաւելութեան, առաքելութեան, մեծ 
դերին եւ մեր ինքնութիւնը պահող 

ազդակներու մասին: Գիտենք: Բոլորս 
ալ լաւապէս քաջատեղեակ ենք:
Արդ, եթէ իսկապէս գիտենք կամ 
ծանօթ ենք հայ գիրքի զանազան եւ 
դրական առանձնայատ-կութիւններուն 
եւ արժէքին մասին եւ լաւատեղեակ 
ենք անոր դրական արդիւնքներուն, 
ահաւասիկ տարիներէ ի վեր Vlume–ը, 
որ մեզի՝ ընթերցասէր հայերուս, հայ 
գիրին ու գրողին ծանօթանալու առիթ 
կու տայ, կ’ընծայէ եւ կը խրախուսէ 
տրամադրելով հայերէն բազմազան 
տեսակաւոր եւ որակաւոր հատորներ, 
որոնք կը գոհացնեն բոլորիս՝ երեխայ, 
պատանի եւ կամ տարեց մեր հայ 
ընթերցողի ճաշակը, կը զարգացնեն 
հայ միտքը եւ կը վերամշակեն մեր 
յիշողութիւնները:
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Հայկական Թուային Գրադարան՝ Vlume-ը Եւ «Գանձերու Կղզին» Հայերէն Ֆիլմաշարը

Գիտէ՞ք Թէ...

Կ’արժէ անգամի մը համար 
մուտք գործել Vlume-ի հարթակը, 
որպէսզի հանդիպէինք եւ 
աւելի մօտէն ծանօթանայինք 
հայ թէ օտար հեղինակներու 
յուշերուն, գեղարուեստական, 
բանաստեղծական, թատերական 
գործերուն, կատակերգութիւննե-
րուն, առեղծուածային ստեղծա-
գործութիւններուն, պատմական, 
սիրային, կրօնական, մանկապա-
տանեկան, մասնագիտական եւ 
կենցաղային հեղինակութիւններուն 
եւ գործերուն, որոնք ամփոփուած են 
հեղինակներու գործերուն մէջ:
Այսպէս, հոն կը հանդիպինք եւ 
հետաքրքարական ալ է հանդիպիլ 
Թումանեանի, Չարեցի, Բակունցի, 
Եսայեանի եւ կամ Դէմիրճեանի 
կողքին, Պարոնեանի, Ռ. Սեւակի, 
Մեծարենցի, Թէքէեանի, Արմէն 
Անուշի եւ Ռուբէնի մտքի եւ հոգիի 
ստեղծագործութիւններուն, որոնք 
հարստացուցած էին եւ են մեր երկճիւղ 
գրականութիւնը:
Այլ խօսքով՝ հոն արհեստավարժ հայ 
դերասաններու եւ կատարողներու 
եւ ասմունքողներու բերաններէն 
գեղեցկօրէն եւ մաքուր կը հնչեն եւ մեզի 
կը հրամցուին արեւմտահայերէնն ու 
արեւելահայերէն հատորները միասին 
եւ հպարտ:
Սքանչելի գործ, մեծ աշխատանք եւ 

մեծածախս նախաձեռնութիւն մըն 
է, Vlume-ի կատարածը, որ ոչ միայն 
այս օրերուն սկսած է ընդարձակել 
իր «ընտանիքը», այլ ան արդէն 
հարազատօրէն մուտք գործած է 
հարիւրաւոր հայ բնակարաններէն եւ 
մանաւանդ հայ մարդոց հեռախօսնե-
րէն ներս, լոյս եւ գաղափար, յուշ եւ 
սէր ցանելու, փռելու բոլորին մտքերուն 
մէջ:
Ուրեմն՝ միայն կարելի է երախտա-
պարտ զգացումներով մօտենալ եւ 
արտայայտուիլ: Իրապէս, որ պարզ 
գովասանքի տողեր չեն այս բոլորը: Այս 
օրերուն յատկապէս, երբ մեր տուներուն 
մէջ փակուած ենք, ահա այս հարթա-
կը կու գայ բոլորիս տալու համար 
բարձրորակ, հաճելի եւ գործնական 
զբաղում-նախաձեռնութիւն, որ է նաեւ 
մեծ անհրաժեշտութիւն եւ ընտիր 
հայերէնով պարապելու բարբառող 
գեղեցիկ միջոց:
Իսկ գալով «Գանձերու Կղզին»ին, 
որովհետեւ միայն մեծ ու զքանչելի 
հիացում մը ունիմ, ուստի համաձայն 
անոր ընկերացող յայտարարութիւն-
բացատրութեան կրկնելու գնով կը 
յիշեցնեմ.-թէ
-«Ռոսլին» հրատարակչութիւնն է, 
որ  կը հրապարակէ հայ իրակա-
նութեան մէջ առաջին անգամ 
ըլլալով հայերէն խօսող «Գանձե-
րու Կղզին» արկածախնդրական 
շարժապատկերի ֆիլմաշարը, 26 
բաժիններով, որ արտադրութիւնն 
է Օսամու Տեզակիի։ Այս եզակի 
նախաձեռնութիւնը, 21րդ դարու 
Սփիւռքի ոգիին հարազատ, հայերէնի 
երկու ճիւղերուն՝ արեւմտահայերէ-
նին եւ արեւելահայերէնին գրեթէ 
հաւասար տեղ կու տայ։ Շնորհիւ 
եւ շնորհակալութեամբ «Գալուստ 
Կիւլպէնկեան» հիմնարկութեան եւ 
յատկապէս սոյն հիմնարկութեան 
հայկական բաժանմունքի տնօրէն 
Ռազմիկ Փանոսեանի լուրջ եւ 
գործնական համագործակցութեան 

եւ ներդրում-քաջալերանքին, այսօր, 
աշխարհի չորս ծագերուն գտնուող հայ 
պատանիները կրնան Ճիմ Հոքինզի 
հետ եօթը ծովերը նաւարկել՝ թաղուած 
գանձի փնտռտուքին մասնակցելու։
«Գանձերու Կղզին» մէջտեղ կու գայ 
Սփիւռքի ճգնաժամային հանգրուա-
նին։ Ո՞վ կրնայ ժխտել, թէ սփիւռքեան 
համայնքները լեզուի պահպանման 
դժուարին պայքարի մէջ են։ Մեր 
կարծիքով, պատանի եւ երիտասարդ 
սերունդը հայերէնին կառչած պահե-
լու գլխաւոր լուծումը կը կայանայ 
որակաւոր զբաղում ապահովելուն մէջ. 
զբաղում, որ ունի գրական լուրջ հիմք։ 
Մանուկները պէտք է զուարճութիւն 
ունենան, սակայն նոյն ժամանակ 
առիթ ունենան բարդ մտածողութեան, 
զգացական պահերու եւ նիւթերու 
հանդիպելու։ «Գանձերու Կղզի»ին 
հայերէնով նոր արտադրութիւնը 
իր մէջ կ՛ընդգրկէ այս բոլորը, նոյն 
ատեն հոյակապ գնահատականով եւ 
գեղեցիկ շարժանկարներով։
«Գանձերու Կղզին»ի թարգմանու-
թեան մէջ արեւելահայ եւ արեւմտա-
հայ ճիւղերը շատ բնական 
կերպով կը հոսին։ «Ռոսլին»ի եւ 
«Թեքնոլինկուիսթիքս»ի խումբերէն 
իւրաքանչիւր անհատ, որ ներդրում 
կատարեց «Գանձերու Կղզին»ը 
մէջտեղ բերելու գործին, իր ետին սիրոյ 
անջնջելի հետքեր թողուց»։
Իմ կարգիս նաեւ աւելցնեմ, որ 
«Գանձերու Կղզին» արդէն Vlume-ի 
մէջ է, նոր ինքնակառոյց հարթակ մը՝ 
աշխարհի չորս ծագերուն հայերէն 
խօսող հաւաքականութեան համար։ 
Ու այս մէկը իբրեւ նոր ֆիլմաշար, 
թուայնացած հազարաւոր ժամե-
րու ձայնային գիրքերու կողքին 
կ’աւելնայ եւ կու տայ նոր շունչ ու 
դասաւորում եւ որակ «աննախադէպ 
համայնքային զգացումներով եւ 
բացառիկ մաքրութեամբ ձայնային 
բովանդակութեամբ» հարստացնելով 
հայկական այս հարթակը:

«Գանձերու Կղզի»ին հայերէնով այս 
նոր արտադրութիւնը իր մէջ կ՛ընդգրկէ 
այս բոլորը, նոյն ատեն հոյակապ 
գնահատականով եւ գեղեցիկ 
շարժանկարներով։ Հերոսները 
իրենց տեղական խօսելաձեւով կը 
գործեն հոն, իրենց հնչելաձեւով եւ 
ոճով, քաջալերելով մեր մատղաշ 
սերունդը, որ միաձուլուի հայերէնի 
տեսակաւորութեան մէջ։
Արդ, նաեւ անհրաժեշտ կը նկատեմ 
աւելցնելու քանի մը ծանօթ եւ 
հարազատ անուններ, որոնց շնորհիւ 
եւ քրտինքով լոյս աշխարհ եկած էր 
«Գանձերու Կղզին»: Այսպէս սոյն 
արտադրութեան ղեկավարն է ինծի 
շատ ծանօթ եւ Հալէպի Ազգ. Ք. 
Եփփէ Ճեմարանի աշկերտուհիներէս՝ 
Պերճուհի Աւետեանը: Դերակա-
տարներէն բարի կը յիշեմ արհե-
տավարժ դերասան եւ դարձեալ 
ինծի ծանօթ Զարեհ Փայասլեանը: 
Նիւթը արեւմտահայերէնի վերածած 
է՝ Նանոր Միքայելեանը, իսկ թէեւ 
այս ֆիլմաշարի հայերէն տարբերակը 
հնարաւոր դարձած է Գ. Կիւլպէնկեան 
ֆոնտի շնորհիւ եւ արտադրութիւնը 
Roslin Press LLC-ին, բայց բաշխման 
բացարձակ իրաւատէրն է Vlume 
Inc., որուն համար կրկին ու կրկին 
շնորհակալութիւն կը յայտնենք, 
իբրեւ մեծ ծնողք, ուսուցիչ կամ իբրեւ 
ընթասէր պարզ հայ մարդ:
Vlume Inc., նաեւ բոլորի նման ունի 
ծառայութեան յատուկ պայմաններ, 
վճարովի եւ անվճար:
Փորձեցէ՛ք, փնտռեցէ՛ք եւ պիտի 
համոզուիք:
Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար 
այցելել հետեւեալ կայքէջերը.
– www.vlume.com
–  www.vlume.com/download/android
–  www.vlume.com/download/ios
– www.youtube.com/
watch?v=sc17W5B5p0E
– www.youtube.com/
watch?v=htEWUHcM6X4
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ա-

Հազարամեակներ առաջ հայ կինը 
իր կրծքի կաթը հեղել է քարի վրայ, 
ապա նորածնին կերակրել քարին 
թափուած կաթով: Դա մեծ խորհուրդ 
է ունեցել. մայրն իր որդուն կապել է 
հայրենի տան, հայրենիքի հետ, սիրելի 
դարձրել նրան քարակերտ օրրանը: 
Այդ պատճառով էլ քարը հնուց ի վեր 
սրբազան է եղել հայի համար: Ռաֆայէլ 
Իսրայէլեանը գրել է.- «Քարի վրայ է 
ծնուել հայը, քարի վրայ ապրել, քարով 
ապրել, քարը քարին դրել, քարի վրայ 
բարձրացել: Քարերի մէջ է աճել հայ 
մանուկը, քարով խաղ արել, քարն 
իմացել, քարի պէս ամրացել»:

բ-
«Հայաստանում, կինը առանձնապէս 
չի ստրկացուել ո՛չ ստրկատիրական 

կարգերի օրով, երբ կային անգամ 
կին աստուածներ (Անահիտ, Աստղիկ, 
Նանէ), եւ ո՛չ էլ միջին դարերում, 
աւատատիրական (ֆէոտալական) 
կարգերի օրով, երբ կինն անգամ 
շինարարական աշխատանքների եւ 
նուիրատւութիւնների մէջ հանդէս է 
գալիս իբրեւ բարեգործ՝ իր ամուսնու 
կամ հօր ու եղբայրների հետ 
հաւասար, երբ նրանց յիշատակին 
կամ արեւաշատութեան համար 
եկեղեցիներում պատարագ է 
մատուցւում: Ստրկատիրական 
կարգերի ժամանակաշրջանի այր 
եւ կնոջ դաշինքի օրինակ կարող է 
ծառայել 1969 թուականին Ներքին 
Դուինում բացուած դամբարանի 
քանդակազարդ քարը: Քարի վրայ 
պատկերուած են կողք-կողքի 
կանգնած տղամարդ ու կին՝ իրար 
ձեռք բռնած, որ նրանց միասնութիւնն 
ու սիրոյ դաշինքն են ազդարարում»: 
Ասել է հնագէտ, ազգագրագէտ Կարօ 
Ղաֆադարեանը:

գ-

 Տնջրին 2030 տարեկան հսկայ չինարի 
ծառ է Արցախի Վանանդայ գաւառի 
Սխտորաշէն գիւղի հանդամասում: 
Խորհրդային Միութեան շրջանում 
այս ծառին անձնագիր է շնորհուել 
որպէս ԽՍՀՄ տարածքում գտնուող 
ամենատարեց եւ ամենաբարձր ծառի: 
Չինարին ունի 44 քառակուսի մետր 
մակերեսով փչակ, որտեղ կարող է 
տեղաւորուել հարիւրից աւել մարդ: 
Հսկայ ծառի սաղարթի ստուերը 
կազմում է 1400 քառակուսի մետր: 
Տնջրու բնի շրջանագիծը հիմքում 
27 մետր է, իսկ բարձրութիւնը՝ 54 
մետրից աւել, մօտ 18 յարկանի շէնքի 
բարձրութեամբ:

դ-
1840 թուականի յունիսի 20-ի 
երկրաշարժի ժամանակ ամբողջովին 
կործանուեցին Մասիսի կատարամերձ 
Ակոռի գիւղը եւ նրա կողքի Սուրբ 
Յակոբ եկեղեցին: Զոհւում են Ակոռի 
գիւղի բոլոր բնակիչները՝ մօտ 2000 
մարդ: Երկրաշարժից երեք տարի 
անց՝ 1843 թուականին, գերմանացի 
ճանապարհորդ, աշխարհագրագէտ ու 
բնագէտ Մորից Ուակնըրը Խաչատուր 
Աբովեանի հետ բարձրանում է Ակոռի 
գիւղի տեղանքը: Նրանց զարմացնում 
է մի բան: Երկրաշարժը Ակոռից 
ոչ-մի հետք չէր թողել, սակայն գիւղի 
հռչակաւոր այգում կանգուն են մնացել 
13 ծիրանենի:
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կոլ, 3)Ռ.Մարթի-Լեւանթէ 11 կոլ:
29-րդ հանգրուանի առաջին մրցումներուն արձանագրուեցան հետեւեալ 
արդիւնքները.
- Լեւանթէ – Սեւիյա 1-1, - Ռէալ Պեթիս – Կրանատա 2-2

Գ»ñÙանÇáÛ ԲաժաÏ
äաÛըñն ØÇõնÇխ ºõ äաÛէñ Հաëան ԱõաñïաÏան
Շաբթուան ընթացքին տեղի ունեցան Գերմանիոյ ֆութպոլի բաժակի մրցաշարքի 
մրցումները: Տեղի ունեցած կիսաւարտական հանգրուանի առաջին մրցումին, 
Շրջանային լիկային մաս կազմող «Սաարպրուքըն»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 
5-րդ դիրքը գրաւող «Պայէր Լեվերքուզըն»ի դէմ: «Պայէր» մրցումի սկիզբէն 
սկսաւ տիրապետել եւ ֆրանսացի Տիապի՝ 11-րդ, արժանթինցի Ալարիօ՝ 
19-րդ եւ Պելարապի՝ 58-րդ վայրկեաններուն նշանակեցին խումբին կոլերը: 
Տեմիրպայ կատարեց երկու փոխանցում: «Պայէր» յաղթանակ տարաւ եւ հասաւ 
աւարտական հանգրուան, ուր պիտի մրցի «Պայըրն Միւնիխ»ի դէմ: Ստորեւ 
տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Սաարպրուքըն – Պայէր Լեվերքուզըն 0-3
- Պայըրն Միւնիխ – Այնթրախթ Ֆրանք. 2-1

Գ»ñÙանÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն
Առաջաïաñն»ñը ՅաղÃաÏան
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան Գերմանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 
31-րդ հանգրուանի մրցումները: Այս հանգրուանի ամենահետաքրքրական 
մրցումին, առաջատար «Պայըրն Միւնիխ» իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 4-րդ դիրքը 
գրաւող «Պորուսիա Մէօնշընկլատպախ»ի դէմ: «Պայըրն»ի կոլերը նշանակեցին 
հոլանտացի յարձակող Զիրքզի 26-րդ վայրկեանին եւ Կորեցքա 86-րդ վայրկեանին: 
Ֆրանսացի Փավար կատարեց մէկ փոխանցում եւ սխալմամբ նշանակեց 
իր դարպասին մէջ 37-րդ վայրկեանին:: Ստորեւ տեսնել այս հանգրուանին 
արձանագրուած արդիւնքները.
- Հոֆընհայմ  – ՌՊ Լայփցիկ 0-2
- Վոլֆսպուրկ – Ֆրայպուրկ 2-2
- Ֆորթունա Տուսըլտորֆ – Պորուսիա Տորթմունտ 0-1
- Պայըրն Միւնիխ – Պոր.Մէօնշընկլապախ 2-1
- Շալքէ04 – Պայէր Լեվերքուզըն  1-1
Դասաւորում.1)Պայըրն Մ. 73 կէտ 92-31, 2)Պորուսիա Տ. 66 կէտ 82-35, 3)Լայփցիկ 
62 կէտ 77-32, 4)Պայէր Լեվերքուզըն 57 կէտ 57-41, 7)Հոֆընհայմ 43 կէտ 42-52:
Ռմբարկուներ.1)Ռ.Լեվանտովսքի-Պայըրն 30 կոլ, 2)Թ.Վերնըր-Լայփցիկ 25 կոլ, 
3)Ճ.Սանչօ-Պորուսիա Տ. 17 կոլ:

ÆïալÇáÛ ԲաժաÏ
ºáõí»նÃÇõë ºõ ÜափáլÇ Հաëան ԱõաñïաÏան
Երկար դադարէ ետք վերսկսան 
Իտալիոյ ֆութպոլի մրցումները 
բաժակի մրցաշարքի կիսա-
ւարտական հանգրուանի դարձի 
մրցումներով: Ստորեւ տետնել 
արձանագրուած արդիւնքներըը.
- Եուվենթիւս  – Միլան  0-0, 
երթ.1-1
- Նափոլի – Ինթէր Միլան 1-1, 
երթ.1-0
Առաջատար «Եուվենթիւս» իր 
դաշին վրայ մրցեցաւ 7-րդ դիրքը գրաւող «Միլան»ի դէմ եւ մրցումը աւարտեցաւ 
առանց կոլերու հաւասարութեամբ: 16-րդ վայրկեանին, «Միլան»ի խրուաթ 
յարձակող Ռեպիչ կարմիր քար ստացաւ եւ Քրիսթիանօ Ռոնալտօ չի կրցաւ 
նշանակել տուգանային հարուածէն: Օտար դաշտի վրայ կոլ նշանակելու հաշիւով 
եւ երկու մրցումներու արդիւնքով, «Եուվենթիւս» անցաւ աւարտական: Դարձի 
երկրորդ մրցումին, 6-րդ դիրքը գրաւող «Նափոլի»ն իր դաշտին վրայ ընդունեց 
3-րդ դիրքը գրաւող «Ինթէր Միլան»ը: Երթի մրցումին «Նափոլի» մէկ կոլով 
յաղթած էր: Այս մրցումի 2-րդ վայրկեանին, դանիացի, «Թոթընհէմ»ի նախկին 
կիսապաշտպան Քրիսթիան Էրիքսըն յառաջ տարաւ «Ինթէր»ը, սակայն 
41-րդ վայրկեանին, պելճիքացի Մերթենս նշանակեց հաւասարութեան կոլը, 
Ինսինիէի փոխանցումով: Մրցումը աւարտեցաւ հաւասարութեամբ եւ «Նափոլի» 
ապահովեց աւարտականի տոմսը:

ՓáñÃáõÏալÇ ԱխáÛ»անáõÃÇõն
ä»նֆÇքա Հաõաëաñ»óաõ ºõ Üահանջ»ó
Շաբթուան ընթացքին շարուանկուեցան Փորթուկալի ֆութպոլի ախոյեանութեան 
26-րդ հանգրուանի մրցումները: Այս հանգրուանի երկրորդ օրուան մրցումներուն 
արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Փորթիմոնենսէ – Պենֆիքա 2-2
- Փորթօ – Մարիթիմօ 1-0
- Սփորթինկ Լիզպոն – Փաշոս Տէ Ֆերերա 1-0
- Սփորթինկ Պրակա – Պոավիսթա 0-1
Առաջատար «Պենֆիքա»ն կրցաւ միայն հաւասարիլ նախավերջին դիրքը գրաւող 
«Փորթիմոնենսէ»ի դաշտին վրայ եւ «Փորթօ»ի յաղթանակէն ետք նահանջեց 
2-րդ դիրք:

ՀաÛաëïանÇ ԱխáÛ»անáõÃÇõն
Աñաñաï-ԱñÙ»նÇա, ՇÇñաÏ ºõ ԱլաßÏ»ñï 
ՅաղÃ»óÇն
Շաբթուան ընթացքին տեղի 
ունեցան Հայաստանի ֆութպոլի 
ախոյեանութեան 22-րդ հանգրուանի 
մրցումները: Այս հանգրուանի 
ամենահետաքրքրական մրցումին, 
առաջատար «Արարատ-Արմենիա» 
իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 6-րդ 
դիրքը գրաւող «Արարատ»ի դէմ: 
Երեւանի Ֆութպոլի Ակադեմիայի 
մարզադաշտին վրայ տեղի ունե-
ցած մրցումի 11-րդ վայրկեանին, 
«Արարատ»ի ուքրանացի կիսապաշտպան Տետեչքօ նշանակեց մրցումի առաջին 
կոլը: 22-րդ վայրկեանին, առաջատարի ուքրանացի պաշտպան Վաքուլենքօ 
հաւասարեցուց հաշիւը: 44-րդ վայրկեանին, առաջատարի ֆրանսացի 
կիսապաշտպան Կուֆրան հաշիւը դարձուց 2-1: 51-րդ վայրկեանին, կանաչ 
հրուանդանցի յարձակող Մեյլսըն տուգանային հարուածով հաշիւը դարձուց 
3-1: «Արարատ» պայքարող կազմ էր եւ 55-րդ վայրկեանին, կուատելուփցի 
պաշտպան Թոմաս Ֆիպէլ նշանակեց խումբին երկրորդ կոլը: Սակայն 90-րդ 
վայրկեանին Մեյլսըն դարձեալ տուգանային հարուածով հաշիւը դարձուց 4-2: 
Մրցումը այդպէս ալ աւարեցաւ: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Շիրակ Կիւմրի – Նոա 2-0
- Արարատ-Արմենիա – Արարատ 4-2
- Լոռի Վանաձոր – Ալաշկերտ 0-2
23-րդ հանգրուանի առաջին մրցումին, 4-րդ դիրքը գրաւող «Նոա»ն, որ վերջերս 
շատ լաւ արդիւնքներ կ'արձանագրէ, իր դաշտին վրայ մրցեցաւ առաջատար 
«Արարատ-Արմենիա»ի դէմ: Երկու խումբերը մրցումին սկիզբը աշխուժացան 
եւ 7-րդ վայրկեանին, «Նոա»ի ռուս պաշտպան Միխայիլ Քավալենքօ բացաւ 
մրցումին հաշիւը: Իսկ մրցումի 18-րդ վայրկեանին, «Արարատ-Արմենիա»ի 
ուքրանացի պաշտպան Սերկիյ Վաքուլենքօ հաւասարեցուց հաշիւը: Ստորեւ 
տեսնել արձանագրուած արդիւնքը.
- Նոա – Արարատ-Արմենիա  1-1
Դասաւորում.1)Արարատ-Արմենիա 44 կէտ 40-19, 2)Ալաշկերտ 37 կէտ 38-24, 
3)Շիրակ 36 կէտ 31-20, 4)Նոա 35 կէտ 28-23:
Ռմբարկուներ.1)Մ.Քոնէ-Շիրակ 17 կոլ, 2)Ժ.Տեզիրէ-Լոռի 10 կոլ, 3)Կ.Մարմենթինի 
-Ալաշկերտ 9 կոլ:
Իսկ 7-10րդ դիրքերու ախոյեանութեան մրցումին, 9-րդ դիրքը գրաւող 
«Գանձասար-Կապան» իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 8-րդ դիրքը գրաւող «Փիւնիկ»ի 
դէմ եւ յաղթեց պուրքինա ֆասոցի կիսապաշտպան Ապտուլ Քարիմ Զոքոյի 56-րդ 
վայրկեանին նշանակած կոլով: Ստորեւ տեսնել մրցումներուն արդիւնքները.
- Գանձասար Կապան – Փիւնիկ 1-0
- Փիւնիկ – Ուրարտու 1-2
Դասաւորում.7)Ուրարտու 20 մ 29 կէտ 25-25, 8)Փիւնիկ 20 մ 23 կէտ 36-39, 9)
Գանձասար 20 մ 21 կէտ 21-26, 10)Երեւան 18 մ 0 կէտ 11-62:

êպանÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն
Առաջաïաñն»ñը ՅաղÃ»óÇն

Երկար դադարէ ետք Գորոնա 
ժահրի համաճարակին պատ-
ճառով, վերսկսան Սպանիոյ 
ֆութպոլի ախոյեանութեան 
մրցումները: 28-րդ հանգրուանի 
առաջին մրցումը Սեւիյա քաղա-
քի տերպին էր 3-րդ դիրքը գրա-
ւող «Սեւիյա»ի եւ 12-րդ դիրքը 
գրաւող «Ռէալ Պեթիս»ի միջեւ: 
Հաւասարակշռուած մրցումին, 
«Սեւիյա»ն ունէր դիպուկ եւ 
անկիւնային հարուածներու 

առաւելութիւն: 56-րդ վայրկեանին, արժանթինցի կիսապաշտպան Օքամփոս 
տուգանային հարուածով նշանակեց «Սեւիյա»ի առաջին կոլը:  Իսկ 62-րդ 
վայրկեանին, պրազիլցի կիսապաշտպան Ֆերնանտօ նշանակեց մրցումին 
երկրորդ կոլը, Օքամփոսի փոխանցումէն օգուելով: «Սեւիյա» տարաւ կարեւոր 
յաղթանակ մը եւ ամրապնդեց իր երրորդ դիրքը: Իսկ առաջատար «Պարսելոնա»ն 
իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 18-րդ դիրքը գրաւող «Մայորքա»ի դէմ: Հիւր կազմը 
տիրապետեց եւ Վիտալ՝ 2-րդ, Պրայթվայթ՝ 37-րդ, Ճորտի Ալպա՝ 79-րդ եւ Մեսսի՝ 
90+3-րդ վայրկեաններուն նշանակեցին կոլերը: Ալպա, Մեսսի՝2 եւ Լուիս Սուարէզ 
կատարեցին փոխանցումները: Լուիս Սուարէզ դաշտ մատաւ 57-րդ վայրկեանին: 
Ստորեւ տեսնել ցարդ արձանագրուած արդիւնքները.
- Սեւիյա – Ռէալ Պեթիս 2-0, - Կրանատա – Խեթաֆէ 2-1
- Մայորքա – Պարսելոնա 0-4
- Աթլեթիք Պիլպաօ – Աթլեթիքօ Մատրիտ 1-1
- Ռէալ Մատրիտ – Էյպար  3-1
- Ռէալ Սոսիետատ – Օսասունա 1-1
Դասաւորում.1)Պարսելոնա 61 կէտ 67-31, 2)Ռէալ Մատրիտ 59 կէտ 52-20, 3)
Սեւիյա 50 կէտ 41-29, 4)Ռէալ Սոսիետատ 47 կէտ 46-34:
Ռմբարկուներ.1)Լ.Մեսսի-Պարսելոնա 20 կոլ, 2)Ք.Պենզեմա-Ռէալ Մատրիտ 14 

ՄԱՐԶԱԿԱՆ 

Շար. Էջ 21
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Դասաւորում.1)Փորթօ 63 կէտ 52-18, 2)Պենֆիքա 61 կէտ 54-16, 3)Սփորթինկ 
Պրակա 46 կէտ 43-30, 4)Սորթինկ Լիզպոն 46 կէտ 40-28:

ä»լառáõëÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն
ÜÇáÙան ºõ îÇնաÙû äñ»ëÃ ՅաղÃ»óÇն
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան Պելառուսիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 
13-րդ հանգրուանի մրցումները: Գեղամ Քատիմեանի մաս կազմած 7-րդ 
դիրքը գրաւող Կրատնոյի «Նիոման»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 15-րդ դիրքը 
գրաւող Աքթիապրսքիի «Սմոլեվիչի»ին դէմ եւ յաղթանակ տարաւ Ժուքովսքիի 
68-րդ եւ Եապլոնսքիի 88-րդ վայրկեաններուն նշանակած կոլերով: Քատիմեան 
մասնակցեցաւ ամբողջ մրցումին: Օրուան ամենահետաքրքրական մրցումին, 
3-րդ դիրքը գրաւող Ժոտինոյի «Թորփետօ ՊելԱԶ»ի եւ 5-րդ դիրքը գրաւող 
«Տինամօ Պրեսթ»ի միջեւ, մրցումը աւարտեցաւ «Տինամօ»ի յստակ յաղթանակով 
եւ խումբը 22 կէտով գրաւեց 3-րդ դիրքը: Ստորեւ տեսնել ցարդ արձանագրուած 
արդիւնքները.
- Նիոման Կրատնօ – Սմոլեվիչի 2-0
- Թորփետօ ՊելԱԶ – Տինամօ Պրեսթ 0-2
- Էներկեթիք Մինսք – Պելշինա Պապրոյսք 0-1
- ՊԱԹԷ Պորիսով – Շախտիոր Սալիկորսք 2-2
Դասաւորում.1)ՊԱԹԷ 27 կէտ 27-14, 2)Շախտիոր 25 կէտ 19-5, 3)Տինամօ Պրեսթ 
22 կէտ 25-15, 5)Էներկեթիք 22 կէտ 17-15, 6)Նիոման 20 կէտ 19-13:
Ռմբարկուներ.1)Գ.Քատիմեան-Նիոման 7 կոլ, 2)Ճ.Եախշիպոյեւ-Էներկեթիք 7 
կոլ, 3)Վ.Լիզաքովիչ-Շախտիոր 6 կոլ:

ՇáõէïÇ ԱխáÛ»անáõÃÇõն
ՉալըßըñÇ ÎէûÃըպáñÏը ԶÇջ»óաõ ØÇաÏ Îáլáí
Շաբաթավերջին սկսան Շուէտի ֆութպոլի ախոյեանութեան մրցումները: Առա-
ջին հանգրուանին արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
- ԻՖՔ Կէօթըպորկ  – Էլֆսպորկ 0-1
Հայաստանի հաւաքականի կեդրոնական պաշտպան Անտրէ Չալըշըրի մաս 
կազմած «Կէօթըպորկ»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ «Էլֆսպորկ»ին դէմ եւ 
պարտուեցաւ միակ կոլով: Չալըշըր հիմնական կազմին մէջն էր եւ փոխա-
րինուեցաւ 72-րդ վայրկեանին:

ԴանáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն
äապաÛ»անÇ ՓáխանóáõÙը
Շաբաթավերջին շարունակուեցան Դանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 
մրցումները: Այս հանգրուանին սկսան 7-14րդ դիրքերը գրաւած խումբերու 
մրցումները: Առաջին մրցումին արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը. 
- Հոպրօ - Հորսենս 1-1
12-րդ դիրքը գրաւող Հայաստանի հաւաքականի կիսապաշտպան Էտկար 
Պապայեանի մաս կազմած «Հոպրօ»ն իր դաշտին վրայ հաւասարեցաւ 
8-րդ դիրքը գրաւող «Հորսենս»ի հետ: Հիւրերը նշանակեցին առաջին կոլը 
13-րդ վայրկեանին, իսկ 19-րդ վայրկեանին, թունուզցի յարձակող Լուաթի 
հաւասարեցուց հաշիւը, Էտկար Պապայեանի փոխանցումէն օգտուելով: Իր 
կատարած վերջին երեք մրցումներուն, Պապայեան նշանակած է երկու կոլ եւ 
կատարած է մէկ փոխանցում: «Հոպրօ» 24 կէտով կը մնայ 3-րդ դիրքին վրայ, 
երեք կէտ հեռու 4-րդ՝ վտանգաաւոր դիրքը գրաւող «Էսպիըրկ»էն:

äáõլÏաñÇáÛ ԱխáÛ»անáõÃÇõն
Յáíëէփ»անÇ Աñïան Հաõաëաñ»óաõ 
ԱռաջաïաñÇն Հ»ï
Պուլկարիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 25-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին 
մէջ, հայաստանի հաւաքականի կիսապաշպան Ռումիան Յովսէփեանի մաս 
կազմած 8-րդ դիրքը գրաւող Քարճալիի «Արտա»ն իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 
առաջատար Ռազկրատի «Լուտոկորէց»ին դէմ: Թէեւ առաջատարը ունէր 
տարածքային առաւելութիւն, սակայն «Արտա» դիմացաւ եւ մրցումը աւարտեցաւ 
հաւասարութեամբ: Ռումիան Յովսէփեան մասնակցեցաւ ամբողջ մրցումին: 
Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքը.
- Արտա Քարճալի – Լուտոկորէց Ռազկրատ  1-1
Իսկ 26-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին մէջ, Քարճալիի «Արտա»ն իր դաշտին 
վրայ մրցեցաւ 4-րդ դիրքը գրաւող Սոֆիայի «Լեւսքի»ին դէմ եւ կրեց իր 9-րդ 
պարտութիւնը:  Խումբը 31 կէտով մնաց 8-րդ դիրքին վրայ եւ պիտի մրցի 7-14-
րդ դիրքերը գրաւող խումբերու մրցաշարքին: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած 
արդիւնքը. 
- Արտա Քարճալի – Լեւսքի Սոֆիա 1-3

ê»ñպÇáÛ ԲաժաÏ
ՓաñÃÇզան ՅաղÃ»ó ÎաñÙÇñ ԱëïղÇն
Շաբթուան ընթացքին տեղի ունեցան Սերպիոյ ֆութպոլի բաժակի կիսաւարական 
հանգրուանի մրցումները: Ամենահետաքրքրական մրցումն էր Պելկրատ քաղաքի 
«Փարթիզան» - «Կարմիր Աստղ» մրցումը: Հաւասարակշռուած մրցումի միակ 
կոլը 58-րդ վայրկեանին նշանակեց «Փարթիզան»ի կիսապաշտպան Պիպրաս 

ՄԱՐԶԱԿԱՆ 
Սկիզբը Էջ 20 Նաչօն: 2-րդ դիրքը գրաւող «Փարթիզան» եւ Նովի Սատ քաղաքի 3-րդ դիրքը 

գրաւող «Վոյվոտինա»ն պիտի մրցին աւարտական մրցումին: Ստորեւ տեսնել 
արձանագրուած արդիւնքները.
- Չուքարիչքի Պելկրատ – Վոյվոտինա Նովի Սատ 0-1
- Փարթիզան Պելկրատ – Ցրվենա Զվեզտա  1-0

ՀաÛ üáõÃպáլÇëïն»ñ úïաñ Չ»ն
Ըստ Եւրասիական Տնտեսական Միութեան որոշումին, անդամ հինգ երկիրներուն 
մէջ Միութեան անդամ երկիրներու ֆութպոլիստները յետայսու պիտի չհամա-
րուին օտար: Որոշումը պիտի գործադրուի 1 Օգոստոսէն սկսեալ: Եւրասիա-
կան Տնտեսական Միութեան անդամ են Ռուսիա, Պելառուսիա, հայաստան, 
Ղազախստան եւ Քիրկիզիա: 

 ՃաïñաÏ
Քլաչ ՉէëÇ Առóանó Øñóաßաñք
Քաñլëըն՝ îÇïղáëաÏÇñ

Քլաչ Չէս ճատրակի միջազգային առցանց մրցաշարքի քառորդ աւարտա-
կան հանգրուանի վերջին վեց մրցումներուն արձանագրուեցան հետեւեալ 
արդիւնքները.
Քարուանա – Տոմինկէզ 0-1, 1-0, 0-1, 1-0, 0,5-0,5, 0,5-0,5
Ֆապիանօ Քարուանա 10,5 կէտ – Փերէզ Տոմինկէզ 7,5 կէտ
Արոնեան – Կրիշչուք  0,5-0,5, 0-1, 1-0, 0,5-0,5, 0-1, 1-0
Լեւոն Արոնեան 10 կէտ – Ալեքսանտր Կրիշչուք 8 կէտ
Այս արդիւնքներուն հիման վրայ, ամերիկացի Ֆապիանօ Քարուանա  եւ Լեւոն 
Արոնեան անցան կիսաւարտական հանգրուան:
Կիսաւարտական հանգրուանի մրցումներուն արձանագրուեցան հետեւեալ 
արդիւնքները.
Քարլսըն – Արոնեան 1-0, 1-0, 0,5-0,5, 0,5-0,5, 1-0, 0,5-0,5, 1-0, 1-0, 0,5-0,5, 0,5-
0,5, 0,5-0,5, 0,5-0,5
Մակնուս Քարլսըն 12 կէտ – Լեւոն Արոնեան 6 կէտ
Քարուանա – Սօ  0-1, 0-1, 0,5-0,5, 0,5-0,5, 0-1, 0,5-0,5, 1-0, 1-0, 0-1, 1-0, 1-0, 
0,5-0,5
Ուեսլի Սօ 8,5 կէտ – Ֆապիանօ Քարուանա 9,5 կէտ
Այս արդիւնքներուն հիման վրայ, նորվեկիացի Աշխարհի ախոյեան Մակնուս 
Քարլսըն եւ ամերիկացի Ֆապիանօ Քարուանա յառաջ անցան դէպի աւարտական 
հանգրուան:
Աւարտական հանգրուանի 12 մրցումներուն արձանագրուեցան հետեւեալ 
արդիւնքները.
Քարլսըն – Քարուանա 0,5-0,5, 0,5-0,5, 1-0, 0-1, 1-0, 0-1, 1-0, 0,5-0,5, 1-0, 0-1, 
0-1, 1-0
Մակնուս Քարլսըն 9,5 կէտ – Ֆապիանօ Քարուանա 8,5 կէտ
Այս արդիւնքներուն հիման վրայ եւ մէկ կէտ տարբերութեամբ, Աշխարհի 
ախո-յեան նորվեկիացի Մակնուս Քարլսըն շահեցաւ տիտղոսը, յաղթելէ ետք 
ամերիկացի մեծ վարպետ Ֆապիանօ Քարուանային:

 üáõÃëալ
ՀաÛաëïանÇ ԲաժաÏ
Èէû Հաëաõ ÎÇëաõաñïաÏան
Հայաստանի ֆութսալի բաժակի մրցաշարքի քառորդ աւարտական հանգրուանին 
արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
-ՀՊՏՀ – Դուին 8-3,  - Ճոքեր – 
Ֆալքոնզ 7-4
-Արարատ-Արմենիա – Լէօ 4-8
-Էքօ Վիլ – Չարբախ 7-5
Այս արդիւնքներուն հիման վրայ, 
Հայաստանի ախոյեան «Լէօ»ն անցաւ 
կիսաւարտական հանգրուան:
Կիսաւարտական հանգրուանին 
պիտի մրցին հետեւեալ խումբերը.
-Լէօ – ՀՊՏՀ եւ Էքօ Վիլ - Ճոքեր
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Ի պատասխան ԱԺ պատգամաւոր 
Արման Աբովեանի հարցին, թէ արդեօ՞ք 
շտապօգնութեան աշխատակիցները 

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

«Քորոնա»Ի  Խնդրով ԱՄՆ Պատրաստ Է Օգնել  
Հայաստանին

Աշոտ Ղուլեան Նշանակուած Է Արարատ Միրզոյեանի 
Խորհրդական

Օգնելու Նպատակով Ֆրանսացի Բժիշկներ Երեւան 
Հասան. Նախարարը Խօսած Է Այդ Մասին

Կ’ուզեմ Ներողութիւն Խնդրել Գործած Սխալներու 
Համար. Արսէն Թորոսեան

Առողջապահութեան նախարար՝ 
Արսէն Թորոսեան հանդիպած է 
Հայաստանի մօտ Ամերիկայի Միա-
ցեալ Նահանգներու դեսպան՝ Լին 
Թրեյսիի, ԱՄՆ-ի Միջազգային զար-
գացման գործակալութեան (ՄԶԳ) 
հայաստանեան առաքելութեան տնօ-
րէն՝ Տեպորա Կրիզերիի եւ ԱՄՆ-ի 
ՄԶԳ ծրագիրի ղեկավար՝ Աստղիկ 
Գրիգորեանին հետ:
Նախարարութեան լրատուական 
ծառայութենէն փոխանցեցին, որ 
քննարկուած է «Քորոնա» ժահրի 
հիւանդութեան ներկայ իրավի-
ճակը, Առողջապահութեան Նախա-
րարութեան ռազմավարութիւնը եւ 
համագործակցութենէն սպասուելիք 
ընելիքները:
Առողջապահութեան նախարարի 
կարծիքով` «Քորոնա» ժահրի հետ 
պայմանաւորուած իրավիճակը 
առիթ մըն է, մարզերուն մէջ բժշկա-
կան հաստատութիւններու վիճակը 

ՀՀ ԱԺ նախագահի կարգադրութեամբ 
Աշոտ Ղուլեանը նշանակուած է 
ԱԺ նախագահի խորհրդականի 
պաշտօնին: Այս մասին կը յայտնէ ԱԺ 
լրատւութեան ծառայութիւնը:
ԱԺ նախագահ Արարարտ Միրզո-
յեանի կարգադրութեան մէջ, մասնա-
ւորապէս, ըսուած է.
«Ղեկավարուելով «Հանրային ծառա-
յութեան մասին» օրէնքի 9-րդ յօդուա-
ծի 10-րդ մասով, Ազգային ժողովի 

Ֆրանսայէն խումբ մը բժիշկներ՝ 
յատուկ չուերթով՝ ժամանած են 
Հայաստան՝ «քորոնա» ժահրի 
դէմ պայքարին մէջ աջակցութիւն 
ցոյց տալու ՀՀ առողջապահական 
համակարգին: Այս մասին կը 
տեղեկանանք Սփիւռքի գլխաւոր 
յանձնակատարի գրասենեակի 
ֆէյսպուքեան էջէն։
Անոնք, ըստ նշուած տեղեկութեան, 
այսօր առաւօտ շատ կանուխ արդէն 
պիտի գտնուէին «քորոնա» ժահրի դէմ 
պայքարի առաջնագիծին վրայ:
ՀՀ առողջապահութեան նախարար 
Արսէն Թորոսեանը իր հերթին այսօր 
ֆեյսպուքեան էջին գրած է.
«Երէկ Ֆրանսայէն ժամանած մեր 
բժիշկ գործընկերները արդէն իսկ 

Կ’ուզեմ ներողութիւն խնդրել գործած 
սխալներու համար: «Քորոնա» 
ժահրի դէմ պայքարի ժամանակ 
գործած սխալներու մասին խօսելու 
ժամանակ՝ յայտարարած է ՀՀ 
առողջապահութեան նախարար 
Արսէն Թորոսեանը։
Արսէն Թորոսեանի խօսքով, «Քորո-
նա» ժահրային հիւանդութիւնը 
նոր է, երբեւէ չէ եղած աշխարհի 
մէջ եւ ատոր հետ կապուած մինչ 
օրս ալ անպատասխան հարցեր 
կան, ինչն ալ տարբեր երկիրներու 
մէջ իշխանութիւններուն դրդած է 
կատարել տարբեր քայլեր, գործո-
ղութիւններ եւ դասեր քաղել անկէ։

բարելաւելու եւ բուժաշխատողնե-
րու հետ վերապատրաստման 
դասընթացքներ կատարելու համար:
«Քորոնա» ժահրի հիւանդութեան 
դէմ պայքարին, Լին Թրեյսին դրական 
գնահատած է կառավարութեան, 
հանրութեան հետ երկխօսութիւնը, 
կարեւորած է տեղեկատուութեան 
թափանցիկութիւնը հանրային վստա-
հութիւն ձեւաւորելու հարցով:
Դեսպանը պատրաստակամութիւն 
յայտնած է աջակցելու Հայաստանին 
«Քորոնա» ժահրը յաղթահարելու 
հարցով, շեշտելով, որ առողջա-
պահական համակարգի կարիքները 
առաջնային են:
ԱՄՆ-ի ՄԶԳ-ն Հայաստանին 
յատկացուցած է աջակցութիւն, 
ՄԱԿ-ի գործակալութիւններու միջո-
ցով անհրաժեշտ (ՊՇՌ) հետազօ-
տութիւններ, սարքեր, անհատական 
պաշտպանիչ միջոցներ ձեռք բերելու 
նպատակով:  

խորհուրդի 2017 թուականի 12 յունիսի 
ԱԺԽՈ-006-Լ որոշմամբ հաստա-
տուած 1-ին յաւելուածի 18-րդ կէտի 
1-ին ենթակէտով եւ հիմք ընդունելով 
Ա. Ղուլեանի 2020 թուականի 10 
յունիսի դիմումը` կը կարգադրեմ. 1. 
2020 թուականի 10 յունիսէն Աշոտ 
ՂՈՒԼԵԱՆԸ նշանակել Հայաստանի 
Հանրապետութեան Ազգային ժողովի 
նախագահի խորհրդական»։

անցած են աշխատանքի «Քովիտով 
զբաղուով 3 խոշոր հիւանդա-
նոցներու վերակենդանացման 
բաժանմունքներուն մէջ` Սուրբ Գրիգոր 
Լուսաւորիչ ԲԿ, Սուրբ Աստուածա-
մայր ԲԿ եւ Վնասուածքաբանու-
թեան եւ օրթոպեդիայի կեդրոն: 
Շնորհակալութիւն կը յայտնեմ մեր 
բոլոր գործընկերներուն անոնց այցը 
կազմակերպելու համար, այն իրապէս 
օգտակար պիտի ըլլայ մեզի համար»:
Օրերս «քորոնա» ժահրի դէմ պայքա-
րին մէջ Հայաստանին աջակցելու 
պատրաստակամութեան մասին 
յայտնած են Լիթվիան, Վրաստանը, 
Առողջապահութեան Համաշխարհա-
յին կազմակերպութիւնը։

«Այս անորոշութիւններն են պատճա-
ռը, որ թերեւս մենք ինչ-որ ժամա-
նակ յապաղած ենք, քանի մը օր 
որոշումը ուշ կայացուցած ենք։ 
Ներողութիւն կը խնդրեմ եւ կ’ուզեմ 
ըսել, որ տարբեր իրավիճակներու 
մէջ տարբեր որոշումներ կայացնելու 
ժամանակ թերեւս յապաղած ենք։ Այս 
իրավիճակը մեզ կը դրդէ ետ նայելու 
եւ գնահատելու կատարած քայլերը։ 
Ես շնորհակալ եմ քննադատներուն, 
երբ անոնք մատնացոյց կ’ընեն մեր 
գործողութիւններու թերութիւնները։ 
Անոնք մեզ թոյլ կու տան շտկել ու 
ճշգրիտ քայլերով առաջ երթալ», -ուղիղ 
եթերի ժամանակ յայտարարած է 
Թորոսեանը։
Ան նաեւ յիշած է իր նախկին 
յայտարարութիւնը դիմակ չկրելու 
մասին եւ նշած, որ անցած 
քարանթինային 4 ամիսները եւ 
հիւանդութեան դէմ պայքարը թոյլ 
տուած են հասկնալ, որ այդ յայտա-
րարութիւնը սխալ եղած է, եւ այժմ 
հանրայն վայրերու մէջ դիմակ կրելը 
կը նուազեցնէ վարակի տարածումը։

Արցախի Բոլոր Անցակէտերուն Վրայ «Քորոնա» 
Ժահրի Քննութիւն Կը Կատարուի
Արցախի Հանրապետութեան բոլոր 
հսկիչ անցակէտերուն վրայ Յունիս
15-ին արդէն գործելու սկսան 
«Քորոնա» ժահրի արագ քննութեան 
տարրալուծարաններ: Այս մասին 
հաղորդեց Արցախի տեղեկատուական 
շտապը:
Հանրապետութիւն մուտք գործող 
անձերը, եթէ Հայաստանի մէջ 
«Քորոնա» ժահրի քննութիւն չեն 
կատարած եւ անոր արդիւնքը չունին 
իրենց հետ, կ՛ենթարկուին արագ 
քննութեան՝ 7000 դրամով։
Ցարդ Արցախի մէջ հաստատուած են 
«Քորոնա» ժահրով վարակուածնե-

րու 78 պարագաներ, որոնց 54ը 
ապաքինած են:
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Հաւաքուածներուն մէջ եղած է 
նաեւ ծայրայեղ աջակողմեան 
Britain First խումբի առաջնորդ 
Փոլ Հոլտինկը, որ նախապէս 
մեղադրուած է ահաբեկչական բնոյթի 
յանցագործութիւն կատարելու մէջ։ Ան 
յայտարարած է, թէ եկած է պաշտպա-
նելու յուշարձանները։
Յիշեցնենք, որ նախապէս հակա-
ցեղապաշտական ցոյցերու ժամա-
նակ վանտալիզմ տեղի ունեցած 
էր Ուինսթըն Չըրչըլի յուշարձանի 
հանդէպ։ Անյայտ չարագործները 
յուշարձանին վրայ գրած էին. «եղած 
է ցեղապաշտ»։
Քաղաքի իշխանութիւնները ստի-
պուած շրջափակած են յուշարձանը։ 
Կը նախատեսուի զայն տեղափոխել 
թանգարան, հաւանական սպառնա-
լիքէն պաշտպանելու համար։
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Լեռնային Ղարաբաղի Հակամարտութեան 
Կարգաւորման Հարցով Հերթական Հեռակայ 
Համաժողովը՝ Յունիսի Աւարտին. Զախարովա

Հրանդ Տինքի Հիմնադրամին Սպառնալիքներ 
Ուղարկած 2 Անձի Մինչեւ 26 Տարի Ազատազրկում 
Կը Սպառնայ

Պատժամիջոցները Լիբանանի Դէմ Ուղղուած Չեն. 
ԱՄՆ Դեսպանատուն

Լոնտոնի Մէջ Անկարգութիւնները Կը 
Շարունակուին

Թուրքիան Հայաստան Եւ Յունաստան 
Ներխուժելու Ծրագիր Մշակած Է. Jerusalem Post

Լուրեր Աշխարհէն

Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտու-
թեան կարգաւորման հարցով 
հերթական հեռակայ համաժողովը 
տեղի պիտի ունենայ յունիսի 
վերջը, իսկ առկայ ձեւաչափով 
հանդիպումները պիտի վերսկսին 
այն ժամանակ, երբ հանուին 
միջազգային հաղորդակցութեան 
սահմանափակումները, որոնք սահմա-
նուած են «Քորոնա» ժահրային 
համավարակի պատճառով։
Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնբրես»-ը, 
վկայակոչելով ԹԱՍՍ-ը, այդ մասին 
ամենշաբաթեայ ճեպազրոյցի ժամա-
նակ ըսած է Ռուսաստանի արտաքին 

Հրանդ Տինքի կնոջ՝ Ռաքէլ 
Տինքին եւ Հրանդ Տինքի անուան 
հիմնադրամի իրաւաբանին ուղար-
կուած սպանութեան սպառնա-
լիքով նամակներու գործով Պոլսոյ 
հանրապետական գլխաւոր դատա-
խազութիւնը պաշտօնապէս 
հետաքննութիւն սկսած էր։
Դատախազութեան կողմէ իրա-
կանացուած քննութեան իբրեւ 
արդիւնք՝ կազուած է 18 էջէ բաղկա-
ցած մեղադրական եզրակացութիւն։ 
Եզրակացութեան մէջ նշուած է 9 
հայցուորի անուն, ինչպէս՝ Հրանդ 
Տինք հիմնադրամի ղեկավարներու եւ 
հիմնադրամի փաստաբան Ֆեթհիյէ 

«Կայսերի օրէնք»ը Լիբանանի 
տնտեսութեան դէմ ուղղուած 
միջոցառում չէ: Սակայն այն անձերը 

Թուրքիան Հայաստանի Հանրապե-
տութիւն եւ Յունաստանի Հանրա-
պետութիւն ներխուժելու ծրագրեր 
մշակած է: «Արմենբրես»-ի 
փոխանցմամբ՝ այս մասին յայտնած է 

գործոց նախարարութեան պաշտօ-
նական ներկայացուցիչ Մարիա 
Զախարովան։
«Հերթական հեռավար հանդիպումը 
կը նախատեսուի մինչեւ այս ամսուան 
վերջ։ Ըստ սահմաններու բացման 
եւ միջազգային հաղորդակցու-
թեան սահմանափակումներու 
վերացման, պիտի վերսկսին նաեւ 
առկայ հանդիպումները։ Համանա-
խագահները մշտական կապի մէջ կը 
գտնուին Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի 
ԱԳ նախարարներու հետ»,- ընդգծած 
է Զախարովան։

Չեթինի անունը։ Այս մասին կը տեղե-
կանանք Ermenihaber.am-էն, որ կը 
վկայակոչէ dha.com.tr-ը։
Ըստ այդ եզրակացութեան՝ Հիւսէին 
Աթեշին, որ մինչ այդ Քոնիայի մէջ 
ձերբակալուելէն ետք տեղափոխուած 
էր Պոլիս, այնուհետեւ՝ կալանաւորուած, 
Տինքի հիմնադրամի Instagram-ի էջին 
կատարած էր 3 առանձին սպառնալից 
մեկնաբանութիւն։ Աթեշի նկատմամբ 
կը պահանջուի 7.5 – 26 տարի 3 ամիս 
ազատազրկում։ Ան կը մեղադրուի 
«շղթայաբար չստորագրուած նամակի 
կամ յատուկ նշաններու միջոցով 
սպառնալիք հնչեցնելու» յօդուածի 
յատկանիշներով։ 

կամ հաստատութիւնները, որոնք 
պիտի գործակցին սուրիական 
վարչակարգին հետ, իրենք զիրենք 

Jerusalem Post-ը՝ վկայակոչելով Nordic 
Monitor-ի կողմէ հրապարակուած 
գաղտնի փաստաթուղթերը:

Լոնտոնի բողոքի ցոյցի ժամանակ 
ցուցարարներու եւ ոստիկաններու 
միջեւ տեղի ունեցած է բախում, 
որու ժամանակ ցուցարարները 
իրաւապահներուն վրայ շիշեր նետած 
են, կը յայտնէ BBC News-ը։
Հեռատեսիլի կայանը կը նշէ, որ չնայած 
բոլոր նախազգուշացումներուն, բրի-
տանական մայրաքաղաքի կեդրոնը 
հաւաքուած են ցուցարարներ։ 
Անոնք յայտարարած են, որ կը 
պաշտպանեն յուշարձանները 
հակացեղապաշտական շարժման 
աքթիւիսթներէն։
Նշուած է, որ ցոյցին մասնակցած են 
«աջ» շարժման ներկայացուցիչներ, 
յայտարարելով, որ ժամանած են 
Լոնտոն, որպէսզի պաշտպանեն 
բրիտանական պատմութեան 
խորհրդանիշները։

նշեալ պատժամիջոցին պիտի 
ենթարկեն: Այսպէս լուսաբանած է 
Լիբանանի մէջ ԱՄՆ դեսպանատունը:
Դեսպանատան պաշտօնատարը 
շեշտած է, որ այն յայտարարութիւնները, 
որոնք կը միտին զայն այնպէս մը 
ներկայացնել, իբր թէ պատժամիջոցը 

կը միտի սովամահ ընել Լիբանանին 
«ամբողջութեամբ սխալ է»:
Այս յստակացումը կու գայ Հըզպալլայի 
առաջնորդ Հասան Նասրալլայի, որպէս 
պատասխան երբ ան նախորդող օր 
պատժամիջոցը, որպէս լիբանանցիին 
դէմ ուղղուած բան ներկայացուց: 
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

«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: 

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.    

Անձը Հաստատող Փաստաթուղթ Չունենալու 
Պարագային՝ ՀՀ Քաղաքացիները Պիտի 
Տուգանուին 10 Հազար Դրամով
Հայաստանի Հանրապետութեան բոլոր 
քաղաքացիները, Յունիս 17-էն սկսեալ, 
անձը հաստատող փաստաթուղթ 
իրենց մօտ չունենալու պարագային 
պիտի տուգանուին 10 հազար դրամով: 
Այս մասին, ըստ Armenpress.am-ի, 
այսօրուան ճեպազրոյցին ընթացքին 
յայտնած է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեան:
«Վաղունէ ՀՀ բոլոր քաղաքացիներուն 
համար պարտադիր պիտի ըլլայ անձը 
հաստատող փաստաթուղթի կրումը: 
Դիմակ չկրելու համար վարչական 
իրաւախախտումը ձեւակերպելու 
ընթացքին խնդիր կ՝առաջանայ, 
քանի որ քաղաքացիները չեն ունենար 
անձը հաստատող փաստաթուղթ: 
Ասկէ կը տուժէ գործընթացին 
արդիւնաւէտութիւնը: Անձնագիր 
չունենալն ու դիմակ չկրելը պիտի ըլլան 

առանձին իրաւախախտումներ: Անձը 
հաստատող փաստաթուղթ չունենալու 
համար քաղաքացիները պիտի 
տուգանուին 10 հազար դրամով»,- 
ըսած է Փաշինեանը:
Վարչապետը նշած է, որ 
հանրապետութեան մէջ «քորոնա» 
ժահրի հետ կապուած իրավիճակը կը 
շարունակէ մնալ լարուած:

Տնտեսական Աճը 2020-ին Բացասական Պիտի 
Ըլլայ. Կեդրոնական Դրամատան Նախագահ
Հայաստանի տնտեսական աճը 
2020-ի արդիւնքներով բացասական 
պիտի ըլլայ` զգալիօրէն աւելի ցած 
նախորդ կանխատեսումներէն: Այդ 
մասին յայտարարած է Կեդրոնական 
դրամատան նախագահ Մարտին 
Գալստեան` Ազգային Ժողովի 
ֆինանսավարկային եւ ամավարկի 
հարցերու յանձնաժողովի նիստին 
անդրադառնալով «Քորոնա» ժահրի 
տնտեսական հետեւանքներուն, կը 
հաղորդէ «Առաւօտ»-ը:
Ան աւեցուցած է, որ անորոշութեան 
պատճառով` պիտի արձանագրուի 
նաեւ մասնաւոր սպառման եւ 
ներդրումներու կրճատում:

Ըստ Գալստեանի` համավարակէն աւե-
լի տուժած ոլորտներն են` կացութիւնն 
ու սնունդը, փոխադրամիջոցները, 
զբօսաշրջութիւնը, սպասարկման 
ծառայութիւնները, շինարարութիւնը:
«Իսկ գիւղատնտեսութեան վրայ ան 
գրեթէ ազդեցութիւն պիտի չունենայ»,- 
նշած է ան:
ԿԴ նախագահը նաեւ յայտնած է, որ 
գնաճի տոկոսը, ընդհանուր առմամբ, 
ցած է: Գալստեանի խօսքով` որեւէ 
զարգացման պարագային կեդրոնա-
կան դրամատունը պատրաստ է 
ապահովելու գիներու կայունութիւնը 
Հայաստանի մէջ:

Թուրքիան Հայաստան Եւ Յունաստան 
Ներխուժելու Ծրագիր Մշակած Է. Jerusalem Post

Լուրեր Աշխարհէն

Կ’ենթադրուի, որ ծրագիրները 
պատրաստուած են Թուրքիոյ 
Զինուած ուժերու գլխաւոր շտապին 
կողմէն՝ որպէս անկանխատեսելի 
հանգամանքներ՝ կապուած Սու-
րիոյ մէջ իրադարձութիւններու 
զարգացման, զօրքերու տեղաշարժման 
ժամանակ արեւմտեան ճակատին 
յարձակողական եւ զսպող հնարա-
ւորութիւններու պահպանման հետ:
«Թրքական զինուած ուժերու գործո-
ղութիւններու ծրագրման հրա-
հանգ» գրութիւնը թուագրուած 
է 13 յունիս 2014: Nordic Monitor-ի 
զեկոյցի համաձայն, սա կը խօսի 
այն մասին, որ ծրագիրը, ամենայն 
հաւանականութեամբ, թարմացուած 
եւ լրամշակուած է որոշ վաղ նախա-
գիծերու քննարկումէն ետք, եւ, որ 

ծրագիրը դեռ կրնայ աշխոյժ ըլլալ:
Փաստաթուղթին մէջ ներառուած 
են նաեւ Հայաստան ներխուժման 
ծրագրերը: Տուեալ պարագային 
գործողութիւնը կը կոչուէր «TSK 
Altay Harekât Planlama Direktifi», որ 
թուագրուած էր 15 օգոստոս 2000-ով։
Փաստաթուղթերու փոխանակումը 
իրականացուած է գլխաւոր շտապի 
բարձրագոյն հրամանատարներու 
կողմէ պաշտպանուած ներքին 
ելեկտրոնային նամակի միջոցով, 
կը հաղորդէ լրատուականը: Անոնք, 
հաւանաբար, պատահաբար արտա-
հոսած են Անգարայի մէջ քննուող 
դատական գործի շրջանակներէն ներս, 
որ դատախազ Սերտար Քոշքունը 
դատարանին ներկայացուցած է 
2016 թուականի յուլիսին Թուրքիոյ 
նախագահ Էրտողանի դէմ ձախողած 
ռազմական յեղաշրջման հետաքննու-
թեան շրջանակներէն ներս: Գլխա-
ւոր շտապի բոլոր ելեկտրոնային 
նամակները յեղաշրջումէն երկու 
ամիս առաջ առգրաւուած են դատա-
խազութեան կողմէ։
Գլխաւոր շտապը խուճապի մատնուած 
է գաղտնի փաստաթուղթերու հնա-
րաւոր արտահոսքի պատճառով եւ 
դատարանին կոչ ըրած է թոյլ տալ 
փաստաթուղթերու ստուգումը մինչեւ 
զանոնք ներկայացնելը: Սակայն, ըստ 
ամենայնի, դատախազները անտեսած 
են այդ մտավախութիւնները:

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

noror2020@gmail.com

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


